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ที ่ PLAT 016/2560 
                            วนัท่ี 25 เมษายน 2560 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560: การจา่ยเงินปันผลและการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ด้วยที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 25 

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ได้มีมตดิงันี ้
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,472,949,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง               - หุ้น คิดเป็นร้อยละ     - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง                  1,956,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ -  
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
  
 
2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 
3. มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง     2,476,033,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง                   - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง                         - หุ้น คิดเป็นร้อยละ   -         

ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ   -
  

4. มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 ตามรายละเอียด 
ดงันี ้

ก) มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 504 ล้านบาท 
โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นวันที่ 23 
พฤษภาคม 2560 

ข) อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบริษัท เดอะ แพลทินมั 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เทา่กบัจ านวน 37.56 ล้านบาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  

ค) อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินส ารองของบริษัทจ านวน 209.52 ล้านบาท  

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,476,028,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    100 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง            - หุ้น คิดเป็นร้อยละ      - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง                     5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      -  
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ      -   
 
5. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้

5.1  มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ซึง่เป็นกรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,476,085,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    100 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ      -    
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง -  หุ้น คิดเป็นร้อยละ      -    
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ      -   
 
              5.2  มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้แตง่ตัง้พลต ารวจเอก บญุเพ็ญ บ าเพ็ญบญุ ซึง่เป็นกรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่

ตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทอกีวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง  2,476,085,728   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง   - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง -   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 
 
              5.3  มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายสมชยั บญุน าศิริ ซึง่เป็นกรรมการอิสระทีต้่องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง 2,475,809,128  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9888 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง             276,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0111 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง -  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 
 หมายเหต:ุ วาระนีไ้มร่วมคะแนนเสยีงของกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี 
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6. มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยได้ก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมแก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1) คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
           หนว่ย : บาท/เดือน 

ต าแหนง่ ปี 2560 
 ประธานกรรมการ 250,000 
 กรรมการ 40,000 

 
2) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

                                                                                                                              หนว่ย : บาท/ครัง้ 
คณะกรรมการ ต าแหนง่ประธานกรรมการ ต าแหนง่กรรมการ 

ปี 2560  ปี 2560 
 คณะกรรมการบริษัท 50,000 20,000 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 30,000 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 30,000 20,000 

ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมตามที่เสนอ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง 1,106,479,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9953 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง             52,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0046 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 
 หมายเหต:ุ วาระนีไ้มร่วมคะแนนเสยีงของกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี 
 
7. อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 

2560 ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นางสาวสพุรรณี     ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ 
2. นางสาวศิราภรณ์   เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ 
3. นางสาววราพร       ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4579 

โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับค่าสอบบญัชีงบการเงินและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทเป็นจ านวนเงิน  2,750,000 บาทตอ่ปี และบริษัทยอ่ยจ านวน 3 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 550,000 บาทต่อปี  
รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 3,300,000 บาท 

ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัท ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่
อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสยีง 2,475,258,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9950 
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยคะแนนเสยีง             122,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0049 
   ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน งดออกคะแนนเสยีง 810,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  -  
 ผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน บตัรเสยี                     - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  - 

  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      
 ขอแสดงความนบัถือ 

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


