วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่ อง

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 (กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และงดจ่ายเงินปันผล)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบริ ษทั ฯ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซนั่ ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร มีมติที่สาคัญที่จะเรี ยนให้ทราบสรุ ปได้ดงั นี้
1. เห็ นชอบให้เสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งดจ่ายเงิ นปั นผล สาหรั บผลการดาเนิ นงานงวด
ประจาปี 2556
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ประจาปี 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ บริ ษทั บีดีโอ จากัด โดยมีคุณฐิตตราพร กลิ่นเกลา CPA
3726 และคุณโกศล แย้มลีมูล CPA 4575 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเซ็นรับรองงบ
การเงินของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ โดยเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2557 เป็ นเงิน 647,000.00 บาท โดยผูส้ อบ
บัญชีจะต้องทาการสอบบัญชีของบริ ษทั ในกลุ่มอีก 1 บริ ษทั ด้วย คือ บริ ษทั ทีโก้ เซลล์ จากัด
3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ประจาปี 2557 ดังนี้
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดงั นี้
1. คุณเจริ ญชัย ชัยวิกรัย
2. คุณบุญอนันต์ ศรี ขาว
3. คุณนาตยา อุ่ยวิรัช
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามารับตาแหน่งใหม่ดงั นี้
1. คุณเจริ ญชัย ชัยวิกรัย
2. คุณบุญอนันต์ ศรี ขาว
3. คุณนาตยา อุ่ยวิรัช
4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557 โดย
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 โดย
จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. อนุมตั ิวนั ประชุม และวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่:
เวลา:
สถานที่:

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
14.00 นาฬิกา
ห้ อ งอิ น ฟิ นิ ต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่ ง มหาเมฆ สาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1. เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556
วาระที่ 3. รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2556
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
6. อนุ มตั ิกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้น เพื่อกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 โดยวันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็ นวัน Record date และวันที่ 14 มีนาคม 2557 เป็ นวันปิ ด
สมุดทะเบียน (Closing date)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกาพล พัฒนาอนุกลู )
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน

