


วาระที ่3.2       พิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตรวจสอบบัญชี ประจําป 2557 
           ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ฯ 

คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่  26 กุมภาพันธ 2557 เห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด(ช่ือเดิม
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) โดยให  

1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ           ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3182 และ/หรือ   
2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ   
3. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ   
4. นางสาวพิมพใจ   มานิตขจรกิจ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ   
5. นางก่ิงกาญจน   อัศวรังสฤษฏ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ   
6. นางสาวรสพร   เดชอาคม           ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ   
7. นางสาวสุมนา  พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872   

ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ  ประจําป  2557 และกําหนดคา
สอบบัญชี ประจําป2557เปนจํานวนเงิน 1,240,000.00 บาท จากคาสอบบัญชี ในป2556  เปนจํานวนเงิน1,110,000.00 บาท       

          ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 
2557 เปนจํานวนเงิน 1,240,000.00 บาทตามที่เสนอ 
วาระที ่3.3    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัท ฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตําแหนงตามวาระและพิจารณา 
              คาตอบแทนแกกรรมการบริษัท ฯ สําหรับป 2557 

           ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมทราบวาตามขอบังคับของบริษัทระบุวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังให
กรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามหรือจํานวนใกลเคียงที่สุดกับจํานวนหนึ่งในสาม โดยคัดเลือกจากกรรมการที่อยู
ในตําแหนงนานที่สุด กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระมีสิทธิรับเลือกเขามารับตําแหนงไดอีกสําหรับกรรมการที่ตองออก
ตามวาระในคร้ังนี้มี 3 ทาน คือ 

1)  พลโทกอบบุญ  วิชิต     
2)  นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล     
3)  นายเซียะ ซิน ลู    

และกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะสําหรับป 2557  ไวไมเกิน 5 ลานบาท 
                        ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังกรรมการบริษัท ฯ ที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3ทาน  
กลับเขามารับตําแหนงกรรมการอีกคร้ังหนึ่ง และกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะสําหรับป2557  ไวไมเกิน  5 
ลานบาท ตามที่เสนอ  
วาระที ่3.4        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป  2556  และจายเงินปนผล 

           ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556  
และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท เปนจํานวนเงิน 38,217,769.86 บาท ซ่ึงการจายเงินปนผลคร้ังนี้  เม่ือรวมกับการ
จายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.18 บาท เปนจํานวนเงิน 109,848,629.64 บาท   โดยรวมเปนจํานวนเงินปนผลที่
จายของป 2556 ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 0.24 บาท เปนจํานวนเงิน 148,066,399.50   บาท 

           โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนทีมี่สิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 7  พฤษภาคม  2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 



           ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2556 และจายเงินปนผล
ตามที่เสนอ 

วาระที ่3.5      พิจารณาการอนุมัติการแกไข และเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ฯ ขอ 8. และ ขอ11. 
                       อนุมัติใหบริษัทแกไข และเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ฯ ขอ 8. และ ขอ 11. โดยใหยกเลิกขอความ 

เดิมและใหใชขอความดังตอไปนี ้
   เดิม ขอ 8. ในกรณีที่มอบหมายใหบุคคลอื่นเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ ใหบุคคลที่รับ
มอบหมายเปน  นายทะเบียนเปนผูลงหรือพิมพลายมือช่ือในใบหุนได 
                                        ในกรณีที่บริษัทฯ มอบหมายใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนนายทะเบียนของบริษัทฯ วิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด     
                                        แกไขเปน ขอ 8. ในกรณีที่มอบหมายใหบุคคลอื่นเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ ใหบุคคลที่รับ
มอบหมาย เปนนายทะเบียนเปนผูลงหรือพิมพลายมือช่ือในใบหุนได 
                       ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเปนนายทะเบียน
หุนของบริษัทฯ วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด 

     เดิม ขอ 11.  หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง 
                      แกไขเปน ขอ11.  หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง ทั้งนี้เวนแตในกรณี 

ดังตอไปนี ้
                บริษัทฯ อาจซ้ือหุนจากผูถือหุน โดยคณะกรรมการอาจมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ซ้ือหุนคืนไมเกินรอยละ
สิบของทุนชําระแลว และหากบริษัทฯ ประสงคจะซ้ือหุนคืนเกินกวารอยละสิบของทุนชําระแลวตองขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุนกอนซ้ือหุนคืนจากผูถือหุน  
               การซ้ือหุนคืนการจําหนายหุนที่ซ้ือคืน และการตัดหุนที่ซ้ือคืนใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

          ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ แกไข และเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 8. และ
ขอ 11. ตามที่เสนอ 
วาระที ่4           เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 รายการคําถาม และคําตอบสําหรับผูถือหุน 
 1.คําถาม   ตามที่บริษัท ฯ ไดเขารวมลงทุนในหุน บริษัท ดิ ไอ โครนิค พรอพเพอรต้ี จํากัด แลวนั้น และไดเขา
ซ้ือที่ดินบริเวณถนนเจริญนคร  กรุงเทพมหานคร จากผูถือกรรมสิทธิ์เดิมที่ตองการจําหนาย ประมาณ 5 ไร 8 ตารางวา เพื่อ
สรางประโยชนอะไรบาง  
   คําตอบ   ยังไมแนนอน อยูระหวางพิจารณาความเหมาะสม 
 2.คําถาม   บริษัท เตาเบา จํากัด ทําธุรกิจอะไร 
   คําตอบ   ทําธุรกิจขายสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง บนออนไลน  ซ่ึงทําแลวมีผลกระทบกับลูกคาบริษัทฯ ที่ทํา
ธุรกิจประเภทเดียวกัน และรายไดไมครอบคลุมคาใชจาย จึงยกเลิกและอยูระหวางพิจารณาทําธุรกิจใหมตอไป    
 

3.คําถาม   สถานการณการเมืองปจจุบัน บริษัท ฯ คิดวาจะมีผลกระทบตอภาคธุรกิจหรือไม 
   คําตอบ  บริษัท ฯ คิดวาโดยภาพรวมของธุรกิจนาจะมีผลกระทบ สวนธุรกิจของบริษัท ฯ เองคิดวาธุรกิจ 






