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ที่ GFPT 5/2559
8 เมษายน 2559
เรื่ อง แจ้ งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559
เริ่ มเวลา 9.30 น. ถึง 11.45 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท ชัน้ M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 425 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 864,564,156
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.95 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
โดยที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี ้
1. ที่ ป ระชุม มี มติรั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2558 ลงวัน ที่ 10 เมษายน 2558 ด้ ว ยคะแนนเสียง
เห็ น ด้ ว ย 864,572,457 เสีย ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 100.00 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน และมีงดออกเสียง 10,000 เสียง
2. ทีป่ ระชุมรับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2558
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วย
คะแนนเสียง เห็นด้ วย 864,304,657 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 325,300 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ น
เงินทังสิ
้ ้นจานวน 313,455,250 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรที่ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล (BOI)
ทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับเงินปั นผลจะไม่ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10
มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 864,619,957 เสียง คิดเป็ น
ร้ อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 10,000 เสียง
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5. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2559 จานวน 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม, นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนี่ง ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
811,538,017 เสียง คิ ด เป็ นร้ อยละ 97.59 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น ที่ม าประชุมและมี สิทธิ์ อ อกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 20,081,940 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.41 และงดออกเสียง 10,000 เสียง
(หมายเหตุ: วาระนี ้นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ซึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท และถือหุ้นบริ ษัทจานวน 33,000,000
หุ้น ซึง่ ถือเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมนี ้ จึงไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียง คิดเป็ นจานวน 33,000,000 เสียง)
(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้ าดารงตาแหน่ง รองประธานกรรมการบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
814,188,517 เสียง คิ ด เป็ นร้ อยละ 97.59 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ มาประชุมและมีสิท ธิ์ อ อกเสียง
ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย 20,081,940 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.41 และงดออกเสียง 10,000 เสียง
(หมายเหตุ: วาระนี ้นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษัท และถือหุ้นบริ ษัทจานวน 30,349,500
หุ้น ซึง่ ถือเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมนี ้ จึงไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียง คิดเป็ นจานวน 30,349,500 เสียง)
(3) นายแพทย์สาธิต กรเณศ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ ได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 843,127,793
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.51 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน
เสียง ไม่เห็นด้ วย 21,492,164 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2.49 และงดออกเสียง 10,000 เสียง
6. ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 ในอัตราเดิมที่ได้ รับในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษัท

เดือนละ 50,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เดือนละ 50,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เดือนละ 45,000 บาท

กรรมการบริ ษัท

เดือนละ 45,000 บาท

โบนัสประจาปี
ปี ละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
ทังนี
้ ้ หากกรรมการท่านใดเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทฯ คงให้ 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 864,616,457 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 และมีงดออกเสียง 13,500 เสียง คิด
เป็ นร้ อยละ 0.00
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
2559 เป็ นจานวนเงิ นรวม 2,720,000 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย 864,616,157 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย 300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00 และมีงดออกเสียง 13,500 เสียง
เนื่องจากหลังการเปิ ดประชุมแล้ วยังคงมีผ้ ู ถือหุ้นทยอยมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม เติม จึงทาให้ จานวนหุ้นที่ มีสิทธิ์ ออกเสียง
ลงมติในแต่ละวาระมีจานวนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ก่อนปิ ดการประชุมจึงมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 441 ราย
รวมจานวนหุ้นได้ 864,629,957 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.96 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริ หาร

