วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังต่อไปนี้
1. อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี 2557 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 (“ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น”) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
2. เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2557 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
จานวน 1,019,808.67 บาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2557
3. เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อ
นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7147 หรื อนายไกรสิ ทธิ์ ศิ ลปมงคงกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 9429 แห่ งบริ ษทั พีวี ออดิ ท จากัด หรื อ
ผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2558 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่
2 ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ ไม่มีคุณสมบัติที่ขดั แย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี ดงั กล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้ บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั พีวี ออดิ ท
จากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน และในกรณี ที่ บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด ไม่
สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากสานักงานสอบ
บัญชี อื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้ท้ งั สองกรณี ขา้ งต้น ทั้งนี้กาหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงิ น 1,150,000 บาท ซึ่ งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าแสตมป์ เป็ นต้น
4. สื บเนื่ องจากที่ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้เสนอชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ
สาหรับเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 6 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี และคานึ งถึ งความสาคัญของผูถ้ ื อหุ ้นตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่ กาหนด คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่งดังนี้
 นายมัน่ สิ น ชัยวิกรัย
ประธานกรรมการบริ ษทั
 นายกิตติศกั ดิ์ ชัยวิกรัย
กรรมการ
 นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
กรรมการ

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ดังนี้

6. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 9.00
น.) ณ ห้องอินฟิ นิต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานครโดยกาหนดให้
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 เป็ นวันให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุม (Record Date) และกาหนดให้วนั
อังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
7. กาหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่ า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2557 ได้ บันทึ กเนื อ้ หาสาระของการ
ประชุมดังกล่ าวไว้ ครบถ้ วนแล้ ว จึ งเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรั บรองรายงานการประชุมดังกล่ าว
วาระที่ 3. รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2557 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกาไรและการงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,019,808.67
บาท และเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี 2557

วาระที่ 6. พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็ นสมควรให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้ นพิ จารณาแต่ งตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระจํานวน 3 ท่ าน คื อ
1) นายมัน่ สิ น ชัยวิกรั ย 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรั ย และ 3) นางสาวยุพิน ชัยวิกรั ย กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7. พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ดังนี ้

วาระที่ 8. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ แต่ งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อนาย
เทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
7147 หรื อนายไกรสิ ทธิ์ ศิ ลปมงคงกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่ งบริ ษัท พี วี ออดิท จํากัด หรื อผู้สอบ
บัญชี ท่านอื่ นภายในสํานักงานเดียวกันเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยประจําปี 2558 ต่ อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2
ทั้ งนี ้ บุคคลทั้ งสี่ ไม่ มีคุณสมบัติที่ขัดแย้ งกับหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบั ญชี ดังกล่ าว
ข้ างต้ นไม่ สามารถปฏิ บัติงานได้ ให้ บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด จั ดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่ นของบริ ษัท พี วี ออดิ ท
จํากัด แทนได้ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่ อน และในกรณี ที่ บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด ไม่
สามารถจัดหาผู้สอบบัญชี อื่นแทนได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบ
บัญชี อื่นได้ และขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2557 มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอาํ นาจในการ
พิ จารณาแต่ งตั้งผู้สอบบั ญชี รายใหม่ ได้ ทั้งสองกรณี ข้างต้ น ทั้ งนี ้กาํ หนดค่ าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยประจําปี 2558 ดังนี ้

ทั้งนี ้ ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่ น ค่ าเดินทาง ค่ าแสตมป์ เป็ นต้ น
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกาพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

