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Invitation to 2015
Ordinary Annual General Meeting of Shareholders

 The Platinum Group Public Company Limited
on 28th April 2015 at 14.00 hrs.

At Watergate Ballroom, 6th Floor, Amari Watergate Hotel, 
847 Petchburi Road, Bangkok



	 วันที่	20	เมษายน	2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2557	ประชุมเมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2557	
2.	 รายงานประจ�าปี	2557	และงบการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2557	

(ในรูปแบบ	CD-ROM)
3.	 ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบก�าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อด�ารงต�าแหน่งเข้าใหม่
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ท�างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
5.	 หนังสือมอบฉันทะ	
6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือ

หุ้น
7.	 ค�าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉันทะ	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดง

ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8.	 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ใบลงทะเบียน	(โปรดน�ามาแสดงในวันประชุม)
10.	แผนที่สถานที่จัดประชุม

	 โดยหนังสือฉบับนี้	บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า	ด้วย
คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ในวันอังคารที่	28	เมษายน	2558	
เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องวอเตอร์เกท	บอลรมู	ชัน้	6	โรงแรมอมาร	ีวอเตอร์เกท	เลขท่ี	847	ถ.เพชรบรุ	ีกรงุเทพมหานคร	
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	
2557	โดยส�าเนารายงานการประชมุดงักล่าวปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย	1	ทีไ่ด้จดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน	
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	 2/2557	
ประชุมเมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2557

หมายเหตุ		มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วตัถปุระสงค์และเหตผุล		บรษิทัได้จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในปี	2557	รายละเอยีด
ปรากฏตามรายงานประจ�าปี	 2557	 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย	 2	 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้	

ความเห็นคณะกรรมการ	 เห็นควรรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี	 2557	 ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบ	

หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ	จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 	 งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะทางการเงิน	 และงบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ประจ�าปี	 2557	 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2557	
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	 2557	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2	ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้	โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ประจ�าปี	2557	ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ดังกล่าว	ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตจากบริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 (“ส�านักงาน	 อีวาย”)	 ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ	และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สรุปสาระส�าคัญงบการเงิน ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2557
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

2556
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ+ / (-)

รวมสินทรัพย์ 4,107 4,375 (6.1%)

รวมหนี้สิน 1,471 2,155 (31.7%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,636 2,219 18.8%

รายได้รวม 1,445 1,169 23.6%

ก�าไรสุทธิ 436 245 77.8%

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 0.29 (24.1%)

	 	 	 	 	 	 	 	 					 (หน่วย	:	ล้านบาท)

ความเหน็คณะกรรมการ		เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั	
ซึง่ประกอบด้วย	งบแสดงฐานะทางการเงนิ	และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็	ประจ�าปี	2557	ส�าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากส�านักงาน	อีวาย	และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก�าไรส�าหรับผลการด�าเนินงานของบรษิทัส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปนผลจากผลการด�าเนินงานปี 2557   

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 	ตามมาตรา	115	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	44	ก�าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร	 โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น	 หุ้นละเท่าๆ	 กัน	
นอกจากนี้	 ตามมาตรา	 116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	45	ก�าหนดให้	บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	
(ถ้ามี)	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 ซึ่งในปี	 2557	
บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน	 436,472,978	 บาท	 จึงจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	
31,529,210	บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.2	ของก�าไรสุทธิ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหัก
ส�ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ทั้งนี้	ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น
อยู่กบัการด�ารงเงินไว้เพือ่ลงทนุในอนาคต	หรอืเพือ่ช�าระคนืเงนิกูย้มื	หรือเป็นเงนิทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท	รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต	ทั้งนี้	บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรก�าไร
เพื่อจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2557	ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท	ในอัตราหุ้นละ	0.062	บาท	จากจ�านวน
หุน้ทัง้หมด	2,800,000,000	หุน้	รวมเป็นเงินทัง้สิน้	173,600,000	บาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	42.9	ของ
ก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษแีละหลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย	ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลท่ี
ก�าหนดไว้ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรจากผล
การด�าเนินงานปี	2557	โดยกันเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	31,529,210	บาท	และเห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.062	บาท	จากจ�านวนหุ้น
ทั้งหมด	2,800,000,000	หุ้น	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	173,600,000	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	42.9	ของ
ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย

ทัง้นี	้บรษิทัได้ก�าหนดรายชือ่ผู้ถอืหุ้นทีมี่สทิธิได้รบัเงนิปันผล	(Record	Date)	ในวันที	่7	เมษายน	2558	
และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	 ตามมาตรา	 225	
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 ในวันที่	 8	 เมษายน	 2558	 และ
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	21	พฤษภาคม	2558

หมายเหตุ	 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล	ตามมาตรา	71	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	(รวม
ทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัทข้อ	17	ก�าหนดไว้ว่า	ในการประชุมสามัญประจ�าปี
ทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น	ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน	1	 ใน	3	กรรมการที่
ออกจากต�าแหน่งตามวาระนั้น	อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

	 	 ทัง้นี	้กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และปีท่ีสองภายหลังจากจดทะเบยีน
บรษิทันัน้	ให้จบัสลากกนั	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อก
จากต�าแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2558	 ของบริษัท	มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตาม
วาระโดยวิธีการจับสลาก	จ�านวน	4	ราย	ดังนี้	
1.	 นายสุรชัย		 โชติจุฬางกูร	 กรรมการ/รองประธานกรรมการ/
	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร
2.	 นายชัชวาล	 พงษ์สุทธิมนัส	 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ	 	
	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน
3.	 นายพิรุณ		 ลิมปิวิวัฒน์กุล	 กรรมการ/กรรมการบริหาร
4.	 นายสมบูรณ์		 วงศ์รัศมี	 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง	4	ราย	เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั	บรษิทัจงึเสนอขอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ให้กรรมการ
ทั้ง	4	ราย	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	

รายละเอียดเกีย่วกบัประวัต	ิวฒุกิารศกึษา	ประสบการณ์ท�างาน	ของกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตาม
วาระ	และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย	3

ความเห็นของคณะกรรมการ		คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ	ความรู้	และประสบการณ์	(โดย
มติเสียงข้างมาก	และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้)	เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ	ทั้ง	4	ราย	กลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	โดยมีรายชื่อดังนี้	

1.	 นายสุรชัย		 โชติจุฬางกูร	 	 กรรมการ/รองประธานกรรมการ/
	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร
2.	 นายชัชวาล		 พงษ์สุทธิมนัส	 	 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ	 	
	 	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน
3.	 นายพิรุณ		 ลิมปิวิวัฒน์กุล	 	 กรรมการ/กรรมการบริหาร
4.	 นายสมบูรณ์		 วงศ์รัศมี	 	 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ



ทั้งนี้	 ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้	 ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ในวาระที่	6	ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ		 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการจากผลการด�าเนินงานของบริษัท	 และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัและบรษิทัทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั	โดยค�านงึถงึความเหมาะสม	และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ	 	 	 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	10,000,000	บาท	ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม
• คณะกรรมการบริษัท

-	 ประธานคณะกรรมการ	 50,000	 บาท/ครั้ง
-	 กรรมการ		 20,000	 บาท/ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ	
-	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		 40,000	 บาท/ครั้ง
-	 กรรมการตรวจสอบ		 30,000	 บาท/ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
-	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		 30,000	 บาท/ครั้ง
-	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		 20,000	 บาท/ครั้ง

อย่างไรกดี็	ในส่วนของค่าตอบแทนอืน่ๆ	นอกจากเบีย้ประชมุ	เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาจดัสรร
กันเองได้ตามที่เห็นสมควรโดยที่ค่าตอบแทนท้ังหมดรวมเบี้ยประชุมจะต้องอยู่ภายในวงเงินรวมท้ัง
สิ้นไม่เกิน	10,000,000	บาท

หมายเหต	ุ		มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�าหรับปี	
2558	 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	 ผู้สอบบัญชี
จากบริษทั	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากดั	(“ส�านกังาน	อวีาย”)	เป็นส�านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั
ย่อย	โดยอนุมัติให้	นางสาวสุพรรณี	ตริยานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4498	หรือ	
นางสาววราพร	ประภาศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4579	หรือ	นางสาวศิราภรณ์	เอื้อ
อนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3844	แห่ง	ส�านักงาน	อีวาย	เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท
และบริษัทย่อย	 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท	และบริษัทย่อยส�าหรับรอบปีบัญชี	 2558	 เป็น
จ�านวนเงินไม่เกิน	4,000,000	บาท	โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้น
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ		เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีจาก
ส�านักงานอีวาย	 เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยอนุมัติให้	 นางสาวสุพรรณี	
ตริยานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 4498	หรือ	นางสาววราพร	ประภาศิริ	ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4579	หรือ	นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่	3844	แห่ง	ส�านักงาน	อีวาย	เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย	โดยให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	 และอนุมัติให้
ก�าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยประจ�าปี	2558	เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ	4,000,000	บาท	
ทั้งนี้	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การท�างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน	ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย	4

ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 อีวาย	 รวมถึงผู้สอบบัญชีตามท่ีเสนอดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียใดๆ	กับบริษัท	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือ	ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ		 มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเหน็คณะกรรมการ	บริษทัก�าหนดรายชือ่ผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�า
ปี	2558	(Record	Date)	ในวันที่	7	เมษายน	2558	และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา	225	ของพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
ในวันที่	8	เมษายน	2558

อนึ่ง	บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์
ของ	 	 บริษัท	 http://theplatinumgroup.co.th	 ด้วยแล้ว	 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2558	ในวันอังคารที่	28	เมษายน	2558	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องวอเตอร์
เกท	บอลรูม	เอบี	ชั้น	6	โรงแรมอมารี	วอเตอร์เกท	เลขที่	847	ถ.เพชรบุรี	กรุงเทพมหานคร	ราย
ละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	10



นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	หรือแบบ	ข.	แบบใดแบบหนึ่ง	
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	โปรดใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ	ค.	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	5	และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ	และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ	ข.	ให้กรรมการอิสระของบริษัท	ดังมีรายชื่อ	และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	6	เพื่อ
เข้าร่วมประชุม	 และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้	 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 พร้อม
เอกสารประกอบมายังบริษัท	 เดอะ	 แพลทินัม	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 เลขที่	
222/1398	ชัน้	11	อาคารเดอะ	แพลทนิมั	แฟชัน่มอลล์		ถนนเพชรบรุ	ีแขวงถนนเพชรบรุ	ี	เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร	10400		หมายเลขโทรศัพท์	0-2121-9999	และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร	จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท	ภายในวันที่	23	เมษายน	2558

ทัง้นี	้ขอให้ผูถ้อืหุน้ศกึษาค�าชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน	การมอบฉนัทะ	เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วม
ประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม	 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 7	 โดยบริษัทจะ
ด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท	หมวดที่	6	เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น	รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย	8

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2558	 เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย	 	 บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา	
12.00	น.	ของวันประชุม	ณ	ห้องวอเตอร์เกท	บอลรูม	ชั้น	6	โรงแรมอมารี	วอเตอร์เกท	เลขที่	847	
ถ.เพชรบุรี	 กรุงเทพมหานคร	 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ	 Barcode	 ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้	ดังนั้น	จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	โปรดน�าแบบฟอร์มลง
ทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	9	มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ	ตามรายละเอียด
สิ่งที่ส่งมาด้วย	7

อนึ่ง	บริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	2557	และงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2557	
ในรูปแบบ	 CD-ROM	 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น	 อย่างไรก็ดี	 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานประจ�าปี	2557	และงบการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2557	แบบรูปเล่ม	
สามารถแสดงความจ�านงได้ที่	ir@theplatinumgroup.co.th		หรือหมายเลขโทรสาร	0-2121-9000

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี) 
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	เดอะ	แพลทินัม	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

(นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี) 




