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ที่ GFPT 8/2553 

29 เมษายน 2553 

 

เร่ือง  แจงมติการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  2553 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

          ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดี

ที่ 29 เมษายน 2553 เร่ิมเวลา 9.30 น. ถึง 10.45 น. ณ หองประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระราม

ที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งส้ิน 120 คน นับจํานวน

หุนรวมกันได 89,738,474 หุน คิดเปนรอยละ 71.57 โดยที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังตอไปนี้ 

  

1. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 

    โดยไมมีการแกไข ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,277,783 เสียง 

ลงมติ   เห็นดวย     90,277,783 เสียง       คิดเปนรอยละ     100.00 

            ไมเห็นดวย       0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

            งดออกเสียง       0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

             บัตรเสีย        0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

 

2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 

 

3. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไร-ขาดทุนของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียง 

    ดังนี้ 

จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,281,783 เสียง 

ลงมติ   เห็นดวย     90,281,783 เสียง       คิดเปนรอยละ     100.00 

            ไมเห็นดวย       0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

            งดออกเสียง       0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

             บัตรเสีย                     0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 
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4. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 313,455,250.00 บาท 

    โดยกําหนดจายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปน 

    จํานวนเงิน 3,901,615.68 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

         จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,281,805 เสียง 

         ลงมติ   เห็นดวย     90,281,805 เสียง     คิดเปนรอยละ     100.00 

        ไมเห็นดวย        0 เสียง     คิดเปนรอยละ         0.00 

           งดออกเสียง        0 เสียง     คิดเปนรอยละ         0.00 

        บัตรเสีย        0 เสียง     คิดเปนรอยละ         0.00 

 

5. ที่ประชุมมีมติเปนอนุมัติดวยเสียงขางมากใหเลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ คือ นายประสิทธิ์ ศิริมงคล 

    เกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทยสาธิต กรเณศ กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียง   

    ดังนี้ 

    (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท 

         จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,287,705 เสียง 

         ลงมติ   เห็นดวย     90,276,085 เสียง       คิดเปนรอยละ      99.99 

                                   ไมเห็นดวย            11,000 เสียง       คิดเปนรอยละ        0.01 

       งดออกเสียง                 220 เสียง       คิดเปนรอยละ        0.00 

       บัตรเสีย                              400 เสียง       คิดเปนรอยละ        0.00 

 

    (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตําแหนง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

          จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  90,287,705 เสียง 

          ลงมติ   เห็นดวย     90,276,485 เสียง       คิดเปนรอยละ       99.99 

                                    ไมเห็นดวย            11,000 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.01 

        งดออกเสียง                 220 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

        บัตรเสีย        0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

      

     (3) นายแพทยสาธิต กรเณศ ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

           จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  90,287,705 เสียง 

          ลงมติ   เห็นดวย     90,276,485 เสียง       คิดเปนรอยละ       99.99 

                                    ไมเห็นดวย            11,000 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.01 

        งดออกเสียง                 220 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

        บัตรเสีย        0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

 



 
       GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                         PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02‐3154222‐31 FAX: 02‐3154232‐35 
                         OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL:  02‐473‐8000 FAX:  02‐473‐8393 

 

 

6. ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหใหจายคาตอบแทนใหกับกรรมการของบริษัทประจําป 2553 โดยมีรายละเอียด 

    ดังนี้ 

    คาตอบแทนรายเดือน 

            ประธานกรรมการบริษัท            เดือนละ 40,000 บาท 

            ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ            เดือนละ 40,000 บาท 

            กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                         เดือนละ 35,000 บาท 

            กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท                             เดือนละ 35,000 บาท 

    โบนัสประจําป 

            ปละ 1 เทาของคาตอบแทนรายเดือน 

            ทั้งนี้หากกรรมการทานใดเปนลูกจางของบริษัทคงใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปตามอัตราท่ี 

            กลาวมาขางตน นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะลูกจางของบริษัทฯ 

     โบนัสพิเศษ 

             – ไมมี – 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระน้ี ดวยคะแนนเสียงเห็น ดังนี้ 

     จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี   90,289,706 เสียง 

                   ลงมติ  เห็นดวย      90,289,706 เสียง       คิดเปนรอยละ     100.00 

                              ไมเห็นดวย         0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

                              งดออกเสียง         0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

                               บัตรเสีย         0 เสียง       คิดเปนรอยละ         0.00 

 

7.  ที่ประชุมมีอนุมัติดวยเสียงขางมากอนุมัติใหแตงต้ังบริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด โดย นายอําพล  

    จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ    

     นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติคาตอบแทนการ    

     สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไมรวมคา     

     ภาษีมูลคาเพิ่ม คาสอบทานงบภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ตางจังหวัด) ตามที่ 

     เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

         จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  90,291,807 เสียง 

                      ลงมติ เห็นดวย     90,285,407 เสียง       คิดเปนรอยละ        99.99 

                      ไมเห็นดวย               6,400 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.01 

                      งดออกเสียง         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 

                      บัตรเสีย         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 
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8.  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว (Par Value)  

     จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
         จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  90,294,807 เสียง 

                      ลงมติ เห็นดวย     90,279,907 เสียง       คิดเปนรอยละ        99.98 

                      ไมเห็นดวย             14,900 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.02 

                      งดออกเสียง         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 

                      บัตรเสีย         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 

 

9. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง 

    กับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

         จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  90,294,807 เสียง 

                      ลงมติ เห็นดวย     90,294,807 เสียง       คิดเปนรอยละ      100.00 

                      ไมเห็นดวย         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 

                      งดออกเสียง         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 

                      บัตรเสีย         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 

 

10. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ  

      การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

         จํานวนหุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 90,294,807 เสียง 

                      ลงมติ เห็นดวย     90,277,407 เสียง       คิดเปนรอยละ        99.98 

                      ไมเห็นดวย                   11,000 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.01 

                      งดออกเสียง               6,400 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.01 

                      บัตรเสีย         0 เสียง       คิดเปนรอยละ          0.00 

เนื่องจากหลังการเปดประชุมแลวยังคงมีผูถือหุนทยอยมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมจึงทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิออก 

เสียงลงมติในแตละวาระมีจํานวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น กอนปดการประชุมจึงมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน จํานวน 

143 ราย รวมจํานวนหุนได 90,294,907 หุน คิดเปนรอยละ 72.02 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

          (นพ.อนันต ศิริมงคลเกษม) 
            ประธานกรรมการบริหาร 


