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ที่ GFPT 5/2557
4 เมษายน 2557
เรื่ อง แจ้ งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ในวันศุกร์ ที่ 4 เมษายน
2557 เริ่ มเวลา 9.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กรุ งเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 413 คน นับจานวนหุ้นรวมกันได้
927,860,442 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 74.00 โดยทีป่ ระชุมได้ พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี ้
1. ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ลงวันที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 927,914,942 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
2. ทีป่ ระชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2556
3. ที่ป ระชุม มีม ติ อ นุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ สาหรั บปี

สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2556

ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 926,142,666 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 2,053,100 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 928,117,066
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง
งดออกเสียง 79,700 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2557 จานวน 3 ท่าน คือ นายแพทย์
อนัน ต์ ศิ ริ ม งคลเกษม นางสมสิริ อิ ง โพธิ์ ชัย และนายปารเมศ เหตระกู ล กลับ เข้ า เป็ นกรรมการต่ อ ไปอี ก วาระหนี่ ง
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 830,177,359 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 89.45 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่
เห็นด้ วย 97,951,807 เสียง งดออกเสียง 79,700 เสียง
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(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั ตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 928,129,166 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออก
เสียง 79,700 เสียง
(3) นายปารเมศ เหตระกูล ตาแหน่ง กรรมการอิสระ ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 928,129,166 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออก
เสียง 79,700 เสียง
6. ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท

เดือนละ 50,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เดือนละ 50,000 บาท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เดือนละ 40,000 บาท

กรรมการบริ หารหรื อกรรมการบริ ษัท

เดือนละ 40,000 บาท

โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทคงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที่
กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
โบนัสพิเศษ
– ไม่มี –
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม เห็นด้ วย 927,995,166 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.96 โดยงดออกเสียง 409,700 เสียง
หมายเหตุ: เนือ่ งด้วยมี เหตุขดั ข้องทางเทคนิ ค จึ งทาให้การลงคะแนนคลาดเคลื ่อน ซึ่ งบริ ษัทฯ ได้ทาการตรวจสอบเอกสาร
การลงคะแนนอีกครัง้ ภายหลังการประชุม จึ งจาเป็ นต้องมี การแก้ไขผลการนับคะแนนเสียงในวาระนีใ้ ห้ถูกต้อง
7. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (AMC) โดย นายอาพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรื อ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 8622 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2557 เป็ น
จานวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 927,996,166 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยงดออกเสียง 409,700 เสียง
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หมายเหตุ: เนือ่ งด้วยมี เหตุขดั ข้องทางเทคนิ ค จึ งทาให้การลงคะแนนคลาดเคลื ่อน ซึ่ งบริ ษัทฯได้ทาการตรวจสอบเอกสาร
การลงคะแนนอีกครัง้ ภายหลังการประชุม จึ งจาเป็ นต้องมี การแก้ไขผลการนับคะแนนเสียงในวาระนีใ้ ห้ถูกต้อง
เนือ่ งจากหลังการเปิ ดประชุมแล้ วยังคงมีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทาให้ จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติ
ในแต่ละวาระมีจานวนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ก่อนปิ ดการประชุมจึงมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 446 รวมจานวน
หุ้นได้ 928,425,866 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 74.05 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

