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ที GFPT 4/2554
28 เมษายน 2554
เรื อง
เรี ยน

แจ้ งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มกี ารประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที 28
เมษายน 2554 เริ มเวลา 9.30 น. ถึง 11.15 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท ชัน? M อาคารจีเอฟพีที เลขที 312 ถนนพระรามที 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทังสิ
? ?น 324 คน นับจํานวนหุ้น
รวมกันได้ 837,580,833 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.80 โดยทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติดงั ต่อไปนี ?
1. ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ลงวันที 29 เมษายน 2553 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 798,837,534 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
?
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,882,600 เสียง
2. ทีประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2553
3. ทีประชุมมีมติ อนุมตั งิ บดุลและงบกําไร-ขาดทุนของบริษัท สิ ?นสุดวันที 31 ธันวาคม 2553 ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
799,298,534 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
?
้ ถือหุ้นทีม าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,862,000 เสียง และ บัตรเสีย 700 เสียง
4. ทีประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ จา่ ยเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
โดยมีรายละเอียด ดังนี ?
(1)
จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ประจําปี 2553 เนืองจากบริ ษัทได้ จดั สรรสํารอง
ตามกฎหมายไว้ แล้ วเป็ นจํานวน 140,000,000.00 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึง ครบ
ตามจํานวนทีต้องสํารองไว้ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
(2)
จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
? ?นจํานวน 376,146,300.00 บาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 91.71 ของกําไรสุทธิตามงบกําไร
เฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานแยกตามส่วนงาน ดังนี ?
2.1) จัดสรรกําไรจากกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้ รับเงินปั นผลส่วนนี 4จะได้ รับยกเว้ นภาษีเงิน
ได้ หกั ณ ทีจ่าย
2.2) จัดสรรกําไรจากกิจการทีต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิ ในอัตราร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิ
ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้ รับเงินปั นผลส่วนนี ?
จะต้ องถูกหักภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ ่าย
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ทังนี
? ? บริ ษัทฯกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที 7 เมษายน 2554 (Record Date) และให้ รวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที 8 เมษายน 2554 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 13 พฤษภาคม 2554
ซึง วาระนี ? ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 799,297,534 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
?
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,863,000 เสียง และ
บัตรเสีย 700 เสียง
5. ทีประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเลือกตังกรรมการที
?
ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
นางสมสิริ อิงโพธิOชยั และ นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ?
(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
788,956,434 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.67 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
?
้ ถือหุ้นทีม าประชุม และ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 10,641,100 งดออกเสียง 39,886,000 เสียง และ บัตรเสีย 17,700
เสียง
(2) นางสมสิริ อิงโพธิOชยั ตําแหน่ง กรรมการบริ หาร ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 798,169,034 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 99.86 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
?
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วย 1,158,300 งดออกเสียง 39,908,000 เสียง และ บัตรเสีย 265,900 เสียง
(3) นายปารเมศ เหตระกูล ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
799,364,534 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
?
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,886,000 เสียง และ บัตรเสีย 250,700 เสียง
6. ทีประชุมมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2554 ในอัตราเดิมทีได้ รับในปี 2553 โดยมีรายละเอียด 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
โบนัสประจําปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
? ?หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทคงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจําปี ตามอัตราที
กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไม่มี –
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ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 799,582,534 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 95.24 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
?
้ ถือหุ้นทีมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 26,000 เสียง งดออกเสียง 39,892,000 เสียง
และ บัตรเสีย 700 เสียง
7. ทีประชุมมีมติอนุมตั แิ ต่งตังบริ
4 ษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด โดย นายอําพล จํานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 4663 หรื อ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4387 หรื อ นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5369 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทฯย่อยประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินรวม 2,341,700 บาท และค่าบริ การอืนๆ เป็ นจํานวนเงิน 120,000
บาท ตามทีเ สนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 799,521,534 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
4
้
ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 80,000 เสียง งดออกเสียง 39,899,000
เสียง และ บัตรเสีย 700 เสียง
เนืองจากหลังการเปิ ดประชุมแล้ วยังคงมีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาเข้ าร่วมประชุมเพิม เติมจึงทําให้ จํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงลง
มติในแต่ละวาระมีจํานวนเพิมขึ ?น ดังนัน? ก่อนปิ ดการประชุมจึงมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จํานวน 352 ราย
รวมจํานวนหุ้นได้ 839,501,234 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.96 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
?
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

