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29 เมษายน 2558
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมใน
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ดังนี ้
วาระที่ 1.

ไม่มีเรื่ องที่ประธานแจ้ งเพื่อทราบ

วาระที่ 2.

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

วาระที่ 3.

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

วาระที่ 4.

อนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5.

อนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557

วาระที่ 6.

อนุมตั แิ ต่งตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายมัน่ สิน ชัยวิกรัย นายกิตติศกั ดิ์
ชัยวิกรัย และนางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7.

อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนประจา
- ประธานกรรมการบริษัท
250,000 บาท ต่อปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
250,000 บาท ต่อปี
- กรรมการอิสระ
150,000 บาท ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อปี
2. ค่าเบี ้ยประชุม
- กรรมการ
10,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการอิสระ
10,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาท ต่อ ครัง้
3. โบนัส มอบหมายให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พจิ ารณาจัดสรร
ทังนี
้ ้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทังหมดต้
้
องไม่เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี
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วาระที่ 8.

อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรื อนาย
ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่น
ภายในสานักงานเดียวกันเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2558 และกาหนดค่าสอบบัญ ชี
ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นในการตรวจสอบ และในกรณี ที่ผ้ สู อบ
บัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
สานักงานสอบบัญชีอื่นได้

วาระที่ 9.

ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกาพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

