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ที่ GFPT 6/2558
10 เมษายน 2558
เรื่ อง แจ้ งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน
2558 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 236 คน นับจานวนหุ้นรวมกันได้
848,645,432 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.68 โดยทีป่ ระชุมได้ พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี ้
1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 847,911,432 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และมีงดออกเสียง 795,000 เสียง
2. ทีป่ ระชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2557
3. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วย
คะแนนเสียง เห็นด้ วย 844,814,532 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 4,338,200 เสียง
4. ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญ สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2557 ในอัตรา
หุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 501,528,400 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 65.63 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิงวดปี 2557 และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ที่ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล (BOI) ทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับเงินปั นผลจะไม่ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผล
คืนได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
848,357,732 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมี
งดออกเสียง 795,000 เสียง
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5. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2558 จานวน 3 ท่าน คือ นายธนาธิป
พิเชษฐวณิชย์โชค นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนี่ง
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
(1) นายธนาธิ ป พิเชษฐวณิ ชย์ โชค กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
847,830,995 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.94 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 526,737 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.06 และงดออกเสียง 795,000 เสียง
(2) นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
825,045,074 เสียง คิดเป็ น ร้ อยละ 98.42 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 13,212,658 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.58 และงดออกเสียง 795,000 เสียง
(หมายเหตุ: วาระนี ้นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็ นกรรมการบริ ษัท และถือหุ้นบริ ษัทจานวน 10,100,000 หุ้น
ซึง่ ถือเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมนี ้ จึงไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียง คิดเป็ นจานวน 10,100,000 เสียง)
(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 703,178,994
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.19 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน
เสียง ไม่เห็นด้ วย 12,942,458 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.81 และงดออกเสียง 795,000 เสียง
(หมายเหตุ: วาระนี ้นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ซึง่ เป็ นกรรมการบริ ษัท และถือหุ้นบริ ษัทจานวน 132,236,280 หุ้น ซึ่งถือ
เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมนี ้ จึงไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียง คิดเป็ นจานวน 132,236,280 เสียง)
6. ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ในอัตราเดิมที่ได้ รับในปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท

เดือนละ 50,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งและกรรมการอิสระ เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งและกรรมการอิสระ

เดือนละ 45,000 บาท

กรรมการบริ ษัท

เดือนละ 45,000 บาท

โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทคงให้ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจาปี ตามอัตราที่
กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
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ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้ างต้ นได้ รับอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 848,351,732 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.91 และมีงดออกเสียง 801,000 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 0.09
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 นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี
2558 เป็ นจานวนเงินรวม 2,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 848,357,732 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 795,000 เสียง
เนือ่ งจากหลังการเปิ ดประชุมแล้ วยังคงมีผ้ ถู ือหุ้นทยอยมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทาให้ จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ์ออกเสียงลงมติ
ในแต่ละวาระมีจานวนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ก่อนปิ ดการประชุมจึงมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 249 รวมจานวน
หุ้นได้ 849,153,732 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.73 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

