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ที GFPT 4/2555
30 เมษายน 2555
เรื อง แจ้ งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันจันทร์ ที 30
เมษายน 2555 เริ มเวลา 9.30 น. ถึง 11.50 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท ชัน= M อาคารจีเอฟพีที เลขที 312 ถนนพระรามที 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทังสิ
= =น 383 ราย นับจํานวนหุ้น
รวมกันได้ 822,687,638 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 65.61 โดยทีประชุมได้ มีมติในวาระต่างๆ ดังนี =
1. มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ลงวันที 28 เมษายน 2554 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 826,650,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และงดออกเสียง 31,400 เสียง
2. มีมติรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2554
3. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ =นสุด วันที 31 ธันวาคม 2554
ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วย 827,199,194 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงงดออกเสียง 20,000 เสียง
4. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2554 และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
ดังนี =
4.1) จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 เป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย
จํานวน 413,760,930.00 บาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 97.24 ของกําไรสุทธิตามงบกําไรเฉพาะกิจการ โดย
4.1.1) จ่ายจากกําไรสุทธิงวดปี 2554 ของกิจการทีได้ รับสิทธิ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0960 บาท คิดเป็ นเงินปั นผล
จ่ายจํานวน 120,366,816.00 บาท โดยผู้ได้ รับเงินปั นผลส่วนนี =จะได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย
4.1.2) จ่ายจากกําไรสะสมของกิจการทีเป็ น Non-BOI ซึง เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 0 ในอัตราหุ้นละ
0.2340 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 293,394,114.00 บาท โดยผู้ได้ รับเงินปั นผลส่วนนี =จะต้ องถูก
หักภาษี เงินได้ หกั ณทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อคิดเป็ นหุ้นละ 0.0234 บาท
ดังนัน= ผู้ถือหุ้นจะได้ รับเงินปั นผลสุทธิ 0.3066 บาทต่อหุ้น
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ทังนี
= = บริ ษัทได้ กําหนดรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันพุธที 4 เมษายน 2555 (Record Date) และให้ รวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที 5 เมษายน 2555 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที15 พฤษภาคม
2555
4.2) บริ ษัทไม่มีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2554 เนืองจาก ณ สิ =นปี 2554 บริ ษัทฯมี
เงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 140,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึงครบตาม
จํานวนทีกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
วาระนี =ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วย 827,182,194 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 40,000 เสียง
5. มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
=
ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริ
มงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนีงด้ วยคะแนนเสียง ดังนี =
(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้ วย 817,156,134 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ98.15 ของจํ านวนเสีย งทัง= หมดของผู้ถือ หุ้นที มาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน และมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย 15,398,100 เสียง งดออกเสียง 12,000 เสียง และบัตรเสีย 8,000 เสียง
(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วย 822,449,234 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 17,000
เสียง และบัตรเสีย 8,000 เสียง
(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วย 598,462,550 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 98.15 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย
11,259,584 เสียง งดออกเสียง 20,000 เสียง และบัตรเสีย 37,000 เสียง
6. มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง= หมดของผู้ทีมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ประจําปี 2555 ในอัตราเดิมทีได้ รับในปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี =
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท

เดือนละ 40,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เดือนละ 40,000 บาท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เดือนละ 35,000 บาท

กรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ ษัท

เดือนละ 35,000 บาท

โบนัสประจําปี
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ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
= =หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทคงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปี ตามอัตราที
กล่าวมาข้ างต้ นนอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไม่มี –
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเห็นด้ วย 832,515,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
=
้ ถือหุ้นทีมาประชุม และงดออกเสียง 22,000 เสียง และบัตรเสีย 37,000 เสียง
7. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง= บริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด โดย นายอําพล จํานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 4663 หรื อนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4387 หรื อนายนริ ศ เสาวลักษณ์
สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5369 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯย่อย
ประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงินรวม 2,606,700.00 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ในการเดินทางในการ
ตรวจสอบบัญชีทีตา่ งจังหวัด )ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วย 832,505,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ100 ของจํานวนเสียงทังหมด
=
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดออกเสียง 32,000 เสียง และบัตรเสีย 37,000 เสียง
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

