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ที ่GFPT 5/2557 

 4 เมษายน 2557 

เร่ือง  แจ้งมติการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัศกุร์ที่ 4 เมษายน 

2557 เร่ิมเวลา 9.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 413 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกันได้ 

927,860,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.00 โดยทีป่ระชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ทีป่ระชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ลงวนัที่ วนัที่ 12 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง        

เห็นด้วย 927,914,942 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

2.  ทีป่ระชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

3.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556           

ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 926,142,666 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสยีง งดออกเสยีง 2,053,100 เสยีง 

4.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 928,117,066 

เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง 

งดออกเสยีง 79,700 เสยีง 

5.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 จ านวน 3 ท่าน คือ นายแพทย์

อนันต์ ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย และนายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนี่ง           

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 (1)  นายแพทย์อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ต าแหนง่ กรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 830,177,359 เสยีง 

คิดเป็นร้อยละ 89.45 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่

เห็นด้วย 97,951,807 เสยีง งดออกเสยีง 79,700 เสยีง 
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 (2)  นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั ต าแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 928,129,166 เสียง คิดเป็น 

ร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออก

เสยีง 79,700 เสยีง 

 (3)  นายปารเมศ เหตระกูล ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 928,129,166 เสียง คิดเป็น

ร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออก

เสยีง 79,700 เสยีง 

6.  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 เพิ่มขึน้จากปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  คา่ตอบแทนรายเดือน 

  ประธานกรรมการบริษัท     เดือนละ 50,000 บาท 

  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 50,000 บาท 

  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   เดือนละ 40,000 บาท 

  กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท    เดือนละ 40,000 บาท 

  โบนสัประจ าปี 

  ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

  ทัง้นีห้ากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทคงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่ 

  กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 

  โบนสัพิเศษ 

  – ไมม่ี – 

 คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นได้รับอนมุตัิ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุ เห็นด้วย 927,995,166 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96 โดยงดออกเสยีง 409,700 เสยีง  

 หมายเหต:ุ เนือ่งดว้ยมีเหตขุดัข้องทางเทคนิค จึงท าใหก้ารลงคะแนนคลาดเคลื่อน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบเอกสาร

การลงคะแนนอีกครัง้ภายหลงัการประชมุ จึงจ าเป็นตอ้งมีการแก้ไขผลการนบัคะแนนเสียงในวาระนีใ้หถู้กตอ้ง 

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 2557 เป็น

จ านวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 927,996,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยงดออกเสยีง 409,700 เสยีง 



 

       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 

 

 

 หมายเหต:ุ เนือ่งดว้ยมีเหตขุดัข้องทางเทคนิค จึงท าให้การลงคะแนนคลาดเคลื่อน ซ่ึงบริษัทฯได้ท าการตรวจสอบเอกสาร

การลงคะแนนอีกครัง้ภายหลงัการประชมุ จึงจ าเป็นตอ้งมีการแก้ไขผลการนบัคะแนนเสียงในวาระนีใ้หถู้กตอ้ง 

เนือ่งจากหลงัการเปิดประชมุแล้วยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงมติ

ในแตล่ะวาระมีจ านวนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ก่อนปิดการประชมุจึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 446 รวมจ านวน

หุ้นได้ 928,425,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.05 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 

  ประธานกรรมการบริหาร 


