
   

 

 

ท่ี 011/2559 

        วนัท่ี 26 เมษายน  2559 

เร่ือง ขอแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

            ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ี บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2559  ในวนัท่ี 26  เมษายน  2559   เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องบอลรูม 2  ชัน้  5  โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท ถนนสขุมุวิท 31 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  บริษัทฯ   จงึขอแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี   2559      ตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 

ผลการลงคะแนน  เห็นด้วย  766,295,181 เสียง คิดเป็น   99.9948% 
   ไมเ่ห็นด้วย       -  เสียง คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเป็น     0.0052% 
  

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด

ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน เน่ืองจากในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิ จงึจดัสรรก าไร

สทุธิเป็นจ านวนเงิน 1,876,267.61 บาท เพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2558 มีก าไรสะสม

จดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 39,379,215.43 บาท และอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับผล

การด าเนินงานสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนส ารองส าหรับการด าเนินกิจการและขยาย

ธุรกิจของบริษัท 

 
 



   

 

ผลการลงคะแนน  เห็นด้วย  766,295,181 เสียง คิดเป็น   99.9948% 
   ไมเ่ห็นด้วย       -  เสียง คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเป็น     0.0052% 
 

 

3. มีมติเลือกตัง้ให้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึง่จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 

1. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3. นายวีระ ศรีชนะชยัโชค   กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

ผลการลงคะแนน  (เท่ากนัทัง้ 3 ท่าน) 
เห็นด้วย  766,295,182 เสียง คิดเป็น   99.9948% 

   ไมเ่ห็นด้วย       -  เสียง คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเป็น     0.0052% 

 

4. มีมตด้ิวยเสียงข้างมากอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 โดยให้มีอตัราคา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  ( ค่าบ าเหน็จกรรมการ )  วงเงินไม่เกิน   4.0 ล้านบาท    ส าหรับผล

ประกอบการปี 2558 โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายของปี 2559  

2.  ประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  และ  การชดใช้คืนให้กบับริษัท      วงเงินความคุ้มครอง 

     300  ล้านบาท 

3.  ประธานคณะกรรมการ   และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบีย้ประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อ

การประชมุ 1 ครัง้ 

4.  กรรมการ จะได้รับเบีย้ประชุมท่านละ 10,000 บาท ตอ่การประชมุ 1  ครัง้   

5.  กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านจะได้รับเบีย้ประชมุเพ่ิมเติมจากเบีย้ประชมุตาม ข้อ 4  ท่านละ   5,000  บาท  ตอ่ 

     การประชมุ 1 ครัง้ 



   

 

6.  ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบีย้ประชมุท่านละ 4,000 

บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

7.  กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบีย้ประชมุท่านละ 3,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

ผลการลงคะแนน  เห็นด้วย  766,295,382 เสียง คิดเป็น   99.9948% 
   ไมเ่ห็นด้วย       -  เสียง คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเป็น     0.0052% 
 

5.         มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุติัแตง่ตัง้ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ                            

            ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  

            เลขท่ี 5266 แห่ง บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2558 โดย 

            ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย  

            อีกสามแห่ง และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฎิบตัิงานได้   ให้ บริษัท       ไพร้ซ-  

            วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน  ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  

            เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้   และ    อนมุตัิให้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี   2559       เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 

            2,030,000 บาท ส าหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสามแห่ง 
  

ผลการลงคะแนน  เห็นด้วย  766,295,382 เสียง คิดเป็น   99.9948% 
   ไมเ่ห็นด้วย       -  เสียง คิดเป็น     0.0000% 

งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเป็น     0.0052% 
 

 

6.          พิจารณาวาระอื่นๆ  - ไมม่ี 

       

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ                    

                

    ขอแสดงความนบัถือ 

   

                   ลงลายมือช่ือ___________________________________     

                              (นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)                    

                     เลขานกุารบริษัท 


