ที่ 011/2559
วันที่ 26 เมษายน 2559
เรื่ อง

ขอแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม 2 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุ วิท ถนนสุขมุ วิท 31
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

ต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
1.

มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน ของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ผลการลงคะแนน

2.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

766,295,181 เสียง
- เสียง
40,000 เสียง

คิดเป็ น 99.9948%
คิดเป็ น 0.0000%
คิดเป็ น 0.0052%

มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรเงิ นกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าบริ ษัทจะมีทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน เนื่องจากในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีกาไรสุทธิ จึงจัดสรรกาไร
สุทธิเป็ นจานวนเงิน 1,876,267.61 บาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ซึง่ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีกาไรสะสม
จัดสรรแล้ วสารองตามกฎหมายเท่ากับ 39,379,215.43 บาท และอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผล
การดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสารองสาหรั บการดาเนินกิจการและขยาย
ธุรกิจของบริ ษัท

ผลการลงคะแนน

3.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

766,295,181 เสียง
- เสียง
40,000 เสียง

มีมติเลือกตังให้
้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีก
วาระหนึง่ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
นายวีระ ศรี ชนะชัยโชค

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ผลการลงคะแนน (เท่ากันทัง้ 3 ท่าน)
เห็นด้ วย
766,295,182 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
40,000 เสียง
4.

คิดเป็ น 99.9948%
คิดเป็ น 0.0000%
คิดเป็ น 0.0052%

คิดเป็ น 99.9948%
คิดเป็ น 0.0000%
คิดเป็ น 0.0052%

มีมติด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 โดยให้ มีอตั ราค่าตอบแทนดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนพิเศษ ( ค่าบาเหน็จกรรมการ ) วงเงินไม่เกิน 4.0 ล้ านบาท สาหรับผล
ประกอบการปี 2558 โดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายของปี 2559
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ และ การชดใช้ คืนให้ กบั บริ ษัท

วงเงินความคุ้มครอง

300 ล้ านบาท
3. ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อ
การประชุม 1 ครัง้
4. กรรมการ จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
5. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้ รับเบี ้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี ้ยประชุมตาม ข้ อ 4 ท่านละ 5,000 บาท ต่อ
การประชุม 1 ครัง้

6. ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 4,000
บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
7. กรรมการบริ หาร และ กรรมการบริ หารความเสี่ยง จะได้ รับเบี ้ยประชุมท่านละ 3,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
ผลการลงคะแนน

5.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

766,295,382 เสียง
- เสียง
40,000 เสียง

คิดเป็ น 99.9948%
คิดเป็ น 0.0000%
คิดเป็ น 0.0052%

มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ นายพิสิฐ
ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรื อ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5266 แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2558 โดย
ให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และ บริ ษัทย่อย
อีกสามแห่ง และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท

ไพร้ ซ-

วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด แทนได้ และ อนุมตั ิให้ คา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559

เป็ นจานวนเงินไม่เกิน

2,030,000 บาท สาหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอีกสามแห่ง
ผลการลงคะแนน

6.

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

766,295,382 เสียง
- เสียง
40,000 เสียง

คิดเป็ น 99.9948%
คิดเป็ น 0.0000%
คิดเป็ น 0.0052%

พิจารณาวาระอื่นๆ - ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)
เลขานุการบริ ษัท

