บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สรุ ปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ตำมที่บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 คณะกรรมกำรได้ มมี ติทสี่ ำคัญเกี่ยวกับวำระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี ้
1. มีมติให้ จำ่ ยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ.2557 เป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 173,600,000 บำท โดยบริ ษัทฯ
จะกำหนดวัน Record Date และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลอีกครัง้ ภำยหลัง
จำกที่บริษัทฯเข้ ำจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
2. มีมติให้ จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ.2558 เวลำ 14.00 น. โดยบริ ษัทฯจะกำหนด
สถำนที่ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ หนึง่ ทังนี
้ ้ บริษัทฯจะกำหนดวัน Record Date และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม
รำยชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ ำร่วมประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อีกครัง้ ภำยหลังจำกที่บริ ษัทฯเข้ ำจด
ทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว โดยมีรำยละเอียดวำระในกำรประชุมดังต่อไปนี ้:
วาระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557
วาระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯในรอบปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯใน
รอบปี 2557
วาระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษัทฯสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงินของบริ ษัทฯสำหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 ซึง่ ได้ ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินดังกล่ำว
วาระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี พ.ศ. 2557
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนปี พ.ศ.2557 สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
(ประกอบด้ วยหุ้นเดิมจำนวน 2,100,000,000 หุ้น และหุ้นที่เสนอขำยต่อประชำชนจำนวน
700,000,000 หุ้น) ในอัตรำหุ้นละ 0.062 บำท เป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 173,600,000
บำท โดยบริ ษัทฯจะกำหนดวัน Record Date และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลอีกครัง้ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯเข้ ำจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
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วาระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังกรรมกำร
้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำร (โดยไม่รวมกรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสีย) พิจำรณำแล้ วและเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังกรรมกำร
้
4 ท่ำน ให้ กลับมำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ต่อไปอีกวำระหนึง่ ได้ แก่ นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส นำยพิรุณ ลิมปิ
วิวฒ
ั น์กลุ และนำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
วาระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บำท
วาระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต จำกบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชี และแสดงควำมเห็น
ต่องบกำรเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจำปี 2558 และอนุมตั ิคำ่ สอบบัญชีประจำปี 2558
ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บำท
วาระที่ 8 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
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