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ที GFPT 2/2554
17 กุมภาพันธ์ 2554
เรื อง
เรี ยน

การจ่ายเงินปั นผล และ การแจ้ งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง< ที 2/2554 เมือวันที 17 กุมภาพันธ์
2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัทฯ อาคารจีเอฟพีที เลขที 312 ถนนพระรามที 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ โดยทีประชุมได้ มีมติทีสาํ คัญ ดังนี <
1. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2553
สิ <นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมตรวจสอบแล้ ว
2. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการตัง< สํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ดังนี <
(1) จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ประจําปี 2553 เป็ นจํานวนเงิน 0.00 บาท เนืองจากบริ ษัทได้ จัดสรร
สํารองตามกฎหมายไว้ แล้ วเป็ นจํานวน 140,000,000.00 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
ซึง ครบตามจํานวนทีต้องสํารองไว้ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯแล้ ว
(2) จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
< <นจํานวน
376,146,300.00 บาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 91.71 ของกําไรสุทธิ ตามงบกําไรเฉพาะกิจการ โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน ดังนี <
(2.1) จัดสรรกําไรจากกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในอัตราหุ้นละ
0.295 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้ รับเงินปั นผลส่วนนี <จะได้ รับ
ยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย
(2.2) จัดสรรกําไรจากกิจการทีต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในอัตราร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิ ในอัตราหุ้น
ละ 0.005 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้ รับเงินปั นผลส่วนนี < จะต้ อง
ถูกหักภาษี หกั ณ ทีจ่าย
(3) บริ ษัทได้ กําหนดรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที 7 เมษายน 2554 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ.2551)โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 8 เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 13 พฤษภาคม
2554
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3. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาเลือกตัง< 1) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสิริ อิงโพธิMชยั
และ 3) นายปารเมศ เหตระกูล ซึงเป็ นกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2554 ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
4. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจําปี 2554 ในอัตรา
เดิมตามทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี <
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
เดือนละ 40,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ ษัทฯ
เดือนละ 35,000 บาท
โบนัสประจําปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
< < ให้ กรรมการซึง เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯคงได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปี ตามอัตราทีกล่าว
มาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไม่มี –
5. อนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตัง<
(1) นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4663 หรื อ
(2) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5369 หรื อ
(3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4387
ในนามบริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จํานวน 5 บริ ษัท ประจําปี 2554 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 2,341,700 บาท (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม ค่าสอบทานงบภาษาอังกฤษ และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบบัญชีทีตา่ งจังหวัด)
6. อนุมตั ิให้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ
ห้ องประชุมบริ ษัทฯ ชัน< M อาคารจีเอฟพีที เลขที 312 ถนนพระรามที 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี <
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมือวันที 29 เมษายน 2553
วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2553
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับงวดบัญชีประจําปี 2553 สิ <นสุดวันที 31 ธันวาคม 2553
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2553
วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
<
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระประจําปี 2554
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วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2554
วาระที 7 พิจารณาแต่งตังและกํ
<
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2554
7. อนุมตั ิให้ กําหนดรายชือผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 และมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล ในวัน
พฤหัสบดีที 7 เมษายน 2554 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ. 2551) ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที 8 เมษายน 2554 และ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 13 พฤษภาคม 2554
อนึง การให้ สทิ ธิเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องรอการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอวาระเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อ เสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับ
เลือกตังเป็
< นกรรมการ หรื อ ส่งคําถามสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 แต่อย่างใด
สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะสอบถาม หรื อ ขอข้ อมูลเพิมเติมในเรื องทีบรรจุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมข้ างต้ น
และ/หรื อ เสนอแนะข้ อคิดเห็นอืนใด สามารถส่งคําถามและข้ อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ หรื อ ส่งเป็ นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ที companysecretary@gfpt.co.th
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 02 473 8000
โทรสาร 02 473 8398
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