
 

หน้า 1 ของ 3 
 

 

 
ที ่PLAT 026/2559 
                            วนัท่ี 26 เมษายน 2559 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 : การจ่ายเงินปันผลและการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ด้วยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 

เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ได้มีมตดิงันี ้
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,348,865,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง              -  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง                    -   หุ้น คิดเป็นร้อยละ        -  
 
2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 

 
3. มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง     2,350,392,212   หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9998 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง                  5,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0002 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง                        2,700  หุ้น คิดเป็นร้อยละ         - 

4. มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินทนุหมนุเวียนและ
เงินส ารองของบริษัท ตามรายละเอียด ดงันี ้

ก) มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.1575 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 441 ล้านบาท 
โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นวันที่ 23 
พฤษภาคม 2559 

ข) อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบริษัท เดอะ แพลทินมั 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เทา่กบัจ านวน  33.6 ล้านบาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  



 

หน้า 2 ของ 3 
 

ค) อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินส ารองของบริษัทจ านวน 196.6 ล้านบาท  

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,348,509,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9196 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง           1,890,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0804 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง                    -     หุ้น คิดเป็นร้อยละ          - 
 
5. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้

5.1  มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายพลากร สุวรรณรัฐ ซึ่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,350,072,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9936 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง 150,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0064 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง 177,000   หุ้น คิดเป็นร้อยละ          - 
 
              5.2  มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้แตง่ตัง้นางปัญจพร โชติจฬุางกรู ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบั

เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,345,944,912   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8078 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง   4,517,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.1922 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง 4,700   หุ้น คิดเป็นร้อยละ          - 
 
              5.3  มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวชฎารัตน์ อนนัตกลู ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง 2,350,132,212   หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9860 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง             330,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0140 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง 4,700   หุ้น คิดเป็นร้อยละ          - 
 
6. มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมแก่คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1) คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
           หนว่ย : บาท/เดือน 

ต าแหนง่ ปี 2559  
 ประธานกรรมการ 250,000 
 กรรมการ 40,000 
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2) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
                                                                                                                              หนว่ย : บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการ ต าแหนง่ประธานกรรมการ ต าแหนง่กรรมการ 
ปี 2559  ปี 2559  

 คณะกรรมการบริษัท 50,000 20,000 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 30,000 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 30,000 20,000 

 ทัง้นี  ้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมตามที่ 
              เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง 2,350,340,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9997 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง             7,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0003 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง 152,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ         -  
 
7. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือนางสาว

ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2559 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  2,900,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านไม่ได้
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและไมไ่ด้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง 2,350,490,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9997 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง             7,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0003 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง 2,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ         -  

  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      
 ขอแสดงความนบัถือ 

   
 
 (นายชาญชยั พนัธุ์โสภา) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 02-121-9999 ตอ่ 33 
โทรสาร 02-121-9500 


