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ที GFPT 1/2555
23 กุมภาพันธ์ 2555
เรื อง
เรี ยน

กําหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 และ การจ่ายเงินปั นผลปี 2554
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทจีเอฟพีทจี ํากัด (มหาชน) (”บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง> ที 2/2555 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.30 น. ดังนี >
1. อนุมตั ิให้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ในวันจันทร์ ที 30 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อง
ประชุมบริ ษัทชัน> M อาคารจีเอฟพีทีเลขที 312 ถนนพระรามที 2 แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร
2. อนุมตั ิให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 และมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันพุธที 4
เมษายน 2555 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที 5 เมษายน 2555 และ กําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที1 5 พฤษภาคม 2555
การให้ สทิ ธิรับเงินปั นผลดังกล่ าวยังมีความไม่ แน่ นอนเนื!องจากต้ องรอการอนุมัตจิ ากที!
หมายเหตุ:
ประชุมผู้ถอื หุ้น
3. อนุมตั ิให้ กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ดังนี >
ระเบียบวาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2554
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอให้ ที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจําปี 2554เมือวันที 28 เมษายน 2554 ซึงคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงาน
ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
ระเบียบวาระที 2
ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2554
เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2554 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที3
ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน. สุดวันที 31 ธันวาคม 2554
เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบดุลและงบกํ าไรขาดทุนสําหรับปี สิ >นสุดวันที 31
ธันวาคม 2554 ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นายอําพล
จํานงค์วัฒน์ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4663 ในนามบริ ษัทเอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์
เซอร์ วิสเซสจํากัด) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

ระเบียบวาระที4
ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรผลการดําเนินงานปี 2554 และการจ่ ายเงินปั นผล
เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรผลการดําเนินงานปี 2554 และ
การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็ นเงินปั น
ผลจ่ายทังสิ
> >น 413,760,930.00บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิงวดปี 2554 ของกิจการทีได้ รับ
สิทธิ BOI จํานวน 0.0960 บาทต่อหุ้น (ยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย) และ จ่ายจากกําไรสะสม
ของกิจการทีเ ป็ น NON-BOI จํานวน 0.2340 บาทต่อหุ้น ซึง เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลใน
อัตราร้ อยละ 0 และต้ องถูกหักภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละ 10 หรื อคิดเป็ นหุ้นละ
0.0234 บาทดังนัน> ผู้ถือหุ้นจะได้ รับเงินปั นผลสุทธิเท่ากับ 0.3066 บาทต่อหุ้น
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การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราทีคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม คิดเป็ นร้ อยละ 97.24 ของกํ าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อร้ อยละ
34.38ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2554
บริ ษัทฯกําหนดรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันพุธที 4เมษายน 2555 (Record Date)
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิมเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที 5 เมษายน
2555 และ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที 15 พฤษภาคม 2555
ทังนี
> >สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับการอนุมตั ิจากที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
เนืองจากบริ ษัทฯได้ จดั สรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนรวม 140,000,000.00 บาท
หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุน จดทะเบีย น ซึงครบตามจํ า นวนทีต้ อ งสํารองไว้ ต าม
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯแล้ วจึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจากผล
การดําเนินงานปี 2554
ระเบียบวาระที5

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที6
ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาเลือกตัง. กรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระประจําปี 2555
ในปี 2555 กรรมการที#ต้องออกตามวาระมีจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่(1) นายธนาธิ ป พิเชษฐ
วณิชย์โชค(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และ (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
คณะกรรมการซึง# ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้ เสนอที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
9
#
ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง9 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง# ดังนี 9
(1) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
เนื#องจากเห็นว่ากรรมการทัง9 3 ท่าน เป็ นผู้ที#มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายทีเ# กี#ยวข้ องข้ อบังคับบริ ษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (สําหรับกรรมการ
อิสระ) นอกจากนี 9 ยังได้ ปฏิบตั ิหน้ าที#ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื#อสัตย์
สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที#ประชุมผู้
ถือหุ้น อีกทัง9 เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555
เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555ใน
อัตราเดิมซึ#งเป็ นอัตราเดียวกับปี 2554 ตามคําเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดังนี >
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ค่ าตอบแทนรายเดือน
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
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
> ใ> ห้ กรรมการซึงเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯคงได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
ประจําปี ตามอัตราทีกล่าวมาข้ างต้ นนอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้ รับในฐานะลูกจ้ าง
ของบริ ษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไม่มี –
ระเบียบวาระที7
ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแต่ งตัง. และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2555
เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง(1)
>
นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 4663 หรื อ (2) นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที 5369 หรื อ (3) นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4387 สังกัด
บริ ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์เซอร์ วิสเซส จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จํานวน 5 บริ ษัทประจําปี 2555 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2555เป็ น
จํานวนเงินรวม2,606,700บาทซึ#งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน 85,000
บาท หรื อร้ อยละ 3.37(ไม่ร วมภาษี มูลค่าเพิมและค่าใช้ จ่ ายอื นๆในการเดิน ทางในการ
ตรวจสอบบัญชีทีตา่ งจังหวัด)

บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชือบุคคลเพือเลือกตัง>
เป็ นกรรมการ ประจําปี 2555 ในช่วงระหว่างวันที 5 ตุลาคม 2554 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2554 ทีผ่านมานัน> ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรื อเสนอชือบุคคลเพือเลือกตังกรรมการ
>
หรื อส่งคําถามสําหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2555แต่อย่างใด
สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะสอบถามหรื อขอข้ อมูลเพิมเติมในเรื องทีจะบรรจุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมข้ างต้ นและ/
หรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นอืนใดสามารถส่งคําถามและข้ อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้ ามายังบริ ษัทฯหรื อส่งเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทีcompanysecretary@gfpt.co.thหรื อติดต่อเลขานุการบริ ษัท ได้ ที 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

