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ที ่GFPT 5/2556 

          5 เมษายน 2556 

เร่ือง  แจ้งมติการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัศกุร์ที่ 5 เมษายน 2556

เร่ิมเวลา 9.30 น. ถึง 11.45 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 189 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 781,242,851 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 62.31 โดยทีป่ระชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2555 ลงวนัที่ 30 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง        

เห็นด้วย 781,913,557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีง งดออกเสยีง 137,400 เสยีง และบตัรเสยี 101 เสยีง 

2.  ทีป่ระชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 

3.  ที่ประชุมมีมติ อนมุตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย

789,845,357 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีง งดออกเสยีง 1,800 เสยีง และบตัรเสยี 12,101 เสยีง 

4.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 789,376,557 

เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่

เห็นด้วย 470,600 เสยีง และบตัรเสยี 12,101 เสยีง 

5.  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช  

ศิริมงคลเกษม และ นพ.สาธิต กรเณศ กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนี่ง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 (1)  นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 559,510,857 

เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน

เสยีง ไมเ่ห็นด้วย 10,325,200 เสยีง งดออกเสยีง 1,100 เสยีง และบตัรเสยี 22,101 เสยีง 

 (2)  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 609,846,057 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีง งดออกเสยีง 1,100 เสยีง และบตัรเสยี 12,101 เสยีง 
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 (3)  นพ.สาธิต กรเณศ ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

779,520,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 10,325,200 เสยีง งดออกเสยีง 1,100 เสยีง และบตัรเสยี 12,102 เสยีง 

6.  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการให้กบักรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 ในอตัราเดิมที่ได้รับในปี 2555 โดย

มีรายละเอียด ดงันี ้

  คา่ตอบแทนรายเดือน 

  ประธานกรรมการบริษัท     เดือนละ 40,000 บาท 

  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 40,000 บาท 

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 35,000 บาท 

  กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท    เดือนละ 35,000 บาท 

  โบนสัประจ าปี 

  ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

  ทัง้นีห้ากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทคงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่ 

  กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

  โบนสัพิเศษ 

  – ไมม่ี – 

 คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นได้รับอนมุตัิ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 789,780,057 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุ โดยงดออกเสยีง 67,100 เสยีง และบตัรเสยี 12,101 เสยีง 

7.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายอ าพล จ านงวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขที ่4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือ นางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต เลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2556 เป็น

จ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 789,847,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีบตัรเสยี 12,101 เสยีง 

8. ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

789,780,057 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดย งด

ออกเสยีง 67,100 เสยีง และบตัรเสยี 12,101 เสยีง 
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9. ที่ประชุมมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

788,025,557 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 1,795,000 เสยีง งดออกเสยีง 17,100 เสยีง และบตัรเสยี 21,601 เสยีง 

เนือ่งจากหลงัการเปิดประชมุแล้วยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจึงท าให้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติใน

แตล่ะวาระมีจ านวนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 221 ราย รวม

จ านวนหุ้นได้ 789,859,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                           (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 

                              ประธานกรรมการบริหาร 


