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ที่ GFPT 5/2556
5 เมษายน 2556
เรื่ อง แจ้ งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556
เริ่ มเวลา 9.30 น. ถึง 11.45 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 189 คน นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 781,242,851 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 62.31 โดยทีป่ ระชุมได้ พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี ้
1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 781,913,557 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 137,400 เสียง และบัตรเสีย 101 เสียง
2. ทีป่ ระชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2555
3. ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
789,845,357 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสียง งดออกเสียง 1,800 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2555 ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 789,376,557
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.94 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่
เห็นด้ วย 470,600 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
5. ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม และ นพ.สาธิต กรเณศ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนี่ง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 559,510,857
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.18 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน
เสียง ไม่เห็นด้ วย 10,325,200 เสียง งดออกเสียง 1,100 เสียง และบัตรเสีย 22,101 เสียง
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 609,846,057 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 1,100 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
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(3) นพ.สาธิต กรเณศ ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
779,520,856 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.69 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 10,325,200 เสียง งดออกเสียง 1,100 เสียง และบัตรเสีย 12,102 เสียง
6. ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ กบั กรรมการบริ ษัท ประจาปี 2556 ในอัตราเดิมที่ได้ รับในปี 2555 โดย
มีรายละเอียด 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

โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทคงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที่
กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไม่มี –
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 789,780,057 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุม โดยงดออกเสียง 67,100 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
7. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) โดย นายอาพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 8622 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2556 เป็ น
จานวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 789,847,157 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีบตั รเสีย 12,101 เสียง
8. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
789,780,057 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย งด
ออกเสียง 67,100 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
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9. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
788,025,557 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.77 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 1,795,000 เสียง งดออกเสียง 17,100 เสียง และบัตรเสีย 21,601 เสียง
เนือ่ งจากหลังการเปิ ดประชุมแล้ วยังคงมีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทาให้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติใน
แต่ละวาระมีจานวนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ก่อนปิ ดการประชุมจึงมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 221 ราย รวม
จานวนหุ้นได้ 789,859,258 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

