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ที ่GFPT 6/2558 

 10 เมษายน 2558 

เร่ือง  แจ้งมติการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัศกุร์ที่ 10 เมษายน 

2558 เร่ิมเวลา 9.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 236 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกันได้ 

848,645,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.68 โดยทีป่ระชมุได้พิจารณาและมีมติ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ลงวนัที่ 4 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง        

เห็นด้วย 847,911,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และมีงดออกเสยีง 795,000 เสยีง 

2.  ทีป่ระชมุรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 

3.  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วย

คะแนนเสยีง เห็นด้วย 844,814,532 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน และมีงดออกเสยีง 4,338,200 เสยีง 

4.  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญั ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ในอตัรา

หุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 501,528,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิงวดปี 2557 และก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ที่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล

คืนได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 10 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิด

สมดุทะเบียนในวนัที่ 11 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

848,357,732 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และมี

งดออกเสยีง 795,000 เสยีง 



 

       GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED  
                         PLANT:  209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6 
                         OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND   TEL:  02-473-8000 FAX: 02-473-8398 

 
5.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2558 จ านวน 3 ท่าน คือ นายธนาธิป 

พิเชษฐวณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนี่ง           

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 (1)  นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

847,830,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 526,737 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.06 และงดออกเสยีง 795,000 เสยีง 

 (2)  นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

825,045,074 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 98.42 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย 13,212,658 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.58 และงดออกเสยีง 795,000 เสยีง 

  (หมายเหต:ุ วาระนีน้างสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 10,100,000 หุ้น  

ซึง่ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุนี ้จึงไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีง คิดเป็นจ านวน 10,100,000 เสยีง)  

 (3)  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท ได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 703,178,994 

เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน

เสยีง ไมเ่ห็นด้วย 12,942,458 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.81 และงดออกเสยีง 795,000 เสยีง 

  (หมายเหต:ุ วาระนีน้ายสจิุน ศิริมงคลเกษม ซึง่เป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจ านวน 132,236,280 หุ้น ซึ่งถือ

เป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุนี ้จึงไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีง คิดเป็นจ านวน 132,236,280 เสยีง) 

6.  ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ในอตัราเดิมที่ได้รับในปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

  คา่ตอบแทนรายเดือน 

  ประธานกรรมการบริษัท       เดือนละ 50,000 บาท 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและกรรมการอิสระ  เดือนละ 50,000 บาท 

  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและกรรมการอิสระ   เดือนละ 45,000 บาท 

  กรรมการบริษัท        เดือนละ 45,000 บาท 

  โบนสัประจ าปี 

  ปีละ 1 เทา่ของคา่ตอบแทนรายเดือน 

  ทัง้นีห้ากกรรมการทา่นใดเป็นลกูจ้างของบริษัทคงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัประจ าปีตามอตัราที่ 

  กลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 
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  คา่ตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 

  - ไมม่ี - 

 คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้นได้รับอนมุตัิ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 848,351,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 และมีงดออกเสียง 801,000 เสียง คิด

เป็นร้อยละ 0.09 

7.  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC) โดย นายอ าพล จ านงวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 

2558 เป็นจ านวนเงินรวม 2,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย 848,357,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และมีงดออกเสยีง 795,000 เสยีง 

เนือ่งจากหลงัการเปิดประชมุแล้วยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงลงมติ

ในแตล่ะวาระมีจ านวนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ก่อนปิดการประชมุจึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 249 รวมจ านวน

หุ้นได้ 849,153,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  (นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม) 

  ประธานกรรมการบริหาร 


