
 

ท่ี PLAT 009/2561  

 วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

2. รายงานประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท (ในรูปแบบCD-ROM) 

3. เอกสารนําเสนอประวติั ผลงาน การเข้าร่วมประชมุท่ีผา่นมาของกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 

4. ข้อมลูเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์ทํางานของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2560 

6. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

8. นิยามกรรมการอิสระ 

9. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

10. หนงัสือมอบฉนัทะ  

11. ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

12. แผนท่ีเดินทางมาประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

ด้วยบริษัท แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ใน 

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม 

ประตูนํา้ เลขที่  220 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 

และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และคณะกรรมการได้

พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น จึงขอนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพ่ือ

  (หน้า 1 ของ 62) 



พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นีแ้ละได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ( www.theplatinumgroup.co.th )  

ความเหน็ของคณะกรรมการ : 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1) 

หมายเหตุ มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปีท่ีผ่านมา ซึง่ปรากฎใน

รายงานประจําปี 2560 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่ง

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

เพ่ือรับทราบ ดงัปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมา

ด้วยลาํดับที่ 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการบริษัทให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้รับทราบ 

หมายเหตุ :  เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนน   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 สิน้สุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และเพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  

คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และคณะกรรมการบริษัท

  (หน้า 2 ของ 62) 



และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน ”รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามลําดบั ซึง่ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ท่ีได้จดัส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2) 

สรุปสาระสาํคัญงบการเงนิ สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสนิทรัพย์ 1,0491 9,822 669 7% 

รวมหนีส้นิ 1,757 1,356 401 30% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 8,734 8,466 268 3% 

รายได้รวม 2,059 1,863 196 11% 

กําไรสําหรับปี * 772 704 68 10% 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน * 0.28 0.25 0.03 12% 

* หมายถงึ กําไรสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

หมายเหตุ :  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 44 กําหนดไว้วา่ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน” นอกจากนี ้ตาม

มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 45 กําหนดให้ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 851.92 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึง

จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 42.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ(งบการเงินเฉพาะ

กิจการ) นอกจากนี ้บริษัทยังจัดสรรเงินกําไรสําหรับปีส่วนท่ีเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองจํานวน 

249.32 ล้านบาท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัสํารองตาม

กฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับการดํารงเงินไว้ 

เพ่ือลงทนุในอนาคต หรือเพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท และไมมี่ยอดขาดทนุสะสม

  (หน้า 3 ของ 62) 



เหลืออยู่ รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทจึงเห็นควรจดัสรรกําไรสทุธิสําหรับปี 

2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 2,800.00 ล้าน

หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 560.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.54 ของกําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้อง

กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  

 คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิสําหรับปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.20 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 560.00 ล้านบาท และอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2560 เป็นเงิน

สํารองตามกฎหมายจํานวน 42.60 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) นอกจากนี ้บริษัทยังจัดสรรเงินกําไร

สําหรับปีสว่นท่ีเหลือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินสํารองจํานวน 249.32 ล้านบาท 

โดยกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ ถือหุ้น

(Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 

1. กําไรสําหรับปีงบการเงินรวม (ล้านบาท) 771.94 704.15 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 2,800.00 2,800.00 

3. กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.28 0.25 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.20 0.1800 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกบักําไรสําหรับปี(งบการเงินรวม) (ร้อยละ) 72.54 71.58 

หมายเหตุ : มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบั

ของบริษัทข้อ 17 กําหนดไว้ว่า “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้

ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้”  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ มีจํานวน 4 ท่าน 

ดงันี ้  

 

  (หน้า 4 ของ 62) 



1. นายสรุชยั  โชติจฬุางกรู กรรมการ รองประธานกรรมการ   

     และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชชัวาล  พงษ์สทุธิมนสั กรรมการ กรรมการบริหาร    

     และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายพิรุณ  ลมิปิวิวฒัน์กลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

4. นายชาญชยั  พนัธุ์โสภา กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท  เรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัตามกฎหมาย

บริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และหลกัการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้ การเสนอระเบียบวาระต่างๆตัง้แต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แล้วนัน้ ซึง่ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการสรรหา

เป็นกรรมการบริษัท  

ดงันัน้ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 

2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการสรรหา  โดยพิจารณากลัน่กรองถึง

ความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทัง้คณุสมบติัตามท่ี

กฎหมายกําหนดไว้ และจากการพิจารณาดังกล่าวเห็นว่ากรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นผู้ มี

ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เป็นอย่างดี มีความเหมาะสม และกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระจะต้องมี

คณุสมบติัตรงตามคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการอิสระสามารถแสดงความเหน็ในเร่ืองตา่งๆได้

อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ กรรมการทกุท่านต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ไมเ่คยถกูลงโทษ ไลอ่อก หรือปลดออกฐานทจุริตต่อ

หน้าท่ี/ไมเ่คยรับโทษจําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  

 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบติักรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติั

เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั

แต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทัง้ 

4 ทา่น มีตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยูก่่อนหน้าแล้วทกุประการ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสรุชยั โชติจฬุางกรู เป็นกรรมการ และดํารงตําแหน่งตา่งๆตามเดิมตอ่อีกวาระหนึง่ 

2. นายชชัวาล พงษ์สทุธิมนสั เป็นกรรมการ และดํารงตําแหน่งตา่งๆตามเดิมตอ่อีกวาระหนึง่  

3. นายพิรุณ ลมิปิวิวฒัน์กลุ เป็นกรรมการ และดํารงตําแหน่งตา่งๆตามเดิมตอ่อีกวาระหนึง่ 

4. นายชาญชยั พนัธุ์โสภา เป็นกรรมการ และดํารงตําแหน่งตา่งๆตามเดิมตอ่อีกวาระหนึง่ 

นอกจากนี ้บริษัทได้แสดงรายละเอียดของความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเก่ียวข้องของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ

แต่งตัง้เก่ียวกบัการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัท/กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจใน 

  (หน้า 5 ของ 62) 



“เอกสารนําเสนอประวติั ผลงาน การเข้าร่วมประชมุท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลําดับ

ที่ 3)” 

หมายเหตุ : มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็น

คา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” 

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กําหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน” 

บริษัท มีขัน้ตอนการเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุ

ย่อยในอตัราเดิมท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัภาระ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมี

ขนาดใกล้เคียงกนัได้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของ

คณะกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

                                   หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง 
ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 

ประธานกรรมการ                        250,000 250,000 
กรรมการ 40,000   40,000 
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2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 

                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 

คณะกรรมการ 

ตาํแหน่งประธานกรรมการ ตาํแหน่งกรรมการ 

ปี 2561  

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 

ปี 2561  

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 

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

หมายเหตุ :   มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตโิบนัสของกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  

การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็น

คา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” 

ข้อบงัคับบริษัท ข้อ 22 กําหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน” 

บริษัท มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้นําเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนสัของคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งถือเป็นการจ่ายโบนัสให้กรรมการบริษัทครัง้แรกของบริษัท เพ่ือเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติ

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1.78 ล้านบาท  

ความเหน็ของคณะกรรมการ : 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสของกรรมการบริษัทสําหรับปี 

2560 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1.78 ล้านบาท  

หมายเหตุ :   มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กําหนดว่า”คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติัและ

คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะนําเสนอต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน” ตามลําดบั ซึง่ได้แสดงอยูใ่นรายงานประจําปี 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญใน

ครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2) จงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุติัแตง่ตัง้ 

1. นางสาวอิศราภรณ์     วิสทุธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7480 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ

ช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

2. นางสาววธ ู                ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5423 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือ 

    ช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3.  นางสาวสพุรรณี      ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4498 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของบริษัทในระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา) 

แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2561 โดยกําหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับค่าสอบบญัชีงบการเงินและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทเป็น

จํานวนเงิน 2,850,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 710,000 บาทต่อปี รวมทัง้สิน้

เป็นจํานวนเงิน 3,560,000 บาท ซึง่มีข้อมลูการเปรียบเทียบจํานวนเงินคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

                                       หน่วย : บาท 

บริษัท 
ปี 2561 ปี 2560 

(ปีที่เสนอ) (จ่ายจริง) (AGMอนุมัต)ิ 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,850,000 2,500,000 2,750,000 

บริษัทยอ่ย 710,000 500,000   550,000 

                      รวม 3,560,000 3,000,000 3,300,000 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่

บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย 
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ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ตัง้แต่ปี 2556 – 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยผู้ สอบบัญชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2560 คือ 

นางสาวสพุรรณี ตริยานันทกุล ซึ่งได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ทัง้นี ้บริษัทเห็นว่าบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากล ซึง่ทําให้การสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีนํามาจดัทํางบการเงินรวมเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ และสามารถปฏิบติังานด้วยดีเสมอมา  

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึอนมุติัให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยประจําปี 2561 ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7480 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือ

ในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

2. นางสาววธ ูขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5423 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือ 

  ช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3. นางสาวสพุรรณี     ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ 

การเงินของบริษัทในระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา) 

โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับค่าสอบบญัชีงบการเงินและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ

บริษัทเป็นจํานวนเงิน 2,850,000 บาทต่อปี และบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 710,000 บาทต่อปี 

รวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 3,560,000 บาท 

หมายเหตุ :    มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง          

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วย

ตนเอง กรุณาโปรดแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมานี ้เพ่ือให้เข้าร่วมประชมุแทน และท่าน

สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ซึ่งข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะของ

บริษัท ได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร “สิ่งที่ ส่งมาด้วยลําดับที่  7” และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากร

แสตมป์ 20 บาท) มายงับริษัทก่อนเวลาประชมุ เพ่ือลงทะเบียนลว่งหน้า 
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อนึ่ง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ซึ่ง

เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท แพลทนัิม กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

 

(ลงช่ือ)   

 (นายชาญชยั พนัธุ์โสภา)  

   กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่  
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