
สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 

ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี * 
 
วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2554 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เลขานกุารที�ประชมุ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2554 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุในครั 2งนี 2 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2) 
 
วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิ 2นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2554 ซึ�ง
แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ     
จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ 2นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2554 ดงัปรากฏอยู่ในหมวด     
“ผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา” ของรายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั 2งนี 2         
(สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) 

 
วาระที�  3 พิจารณาอนุมัตงิบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงนิ) และบัญชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจาํปี สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2554 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดทํางบดุล(งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 
สิ 2นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554 แล้วเสร็จ ซึ�งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว   เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป จึงขอนําเสนอต่อ
ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื�ออนุมัติ     งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 2นสุดวันที� 31 
ธันวาคม 2554 ตามที�ปรากฏอยู่ในหมวด  “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ       ในครั 2งนี 2 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดงันี 2 
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทที�
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ 2นอยู่กบักระแสเงินสดและภาระการ
ลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื�นๆ” 

 

บริษัทฯ มีนโยบายที�จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื�อปรากฏวา่ 
   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
   2. บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่
   3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ 
   4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ด้วย 

 

ในปีนี 2 บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่าย    
เงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที�จะจดัสรรเงินกําไร
ประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 21 ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2554 งวดวนัที� 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุ้นละ 18 บาท (ซึ�งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว
หุ้นละ 9 บาท เมื�อวนัที� 28 กันยายน 2554) นอกจากนี 2 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 3 บาท เมื�อวนัที� 10 
กมุภาพนัธ์ 2555 ดงันั 2น คงเหลอืจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในงวดนี 2อีกหุ้นละ 9 บาท โดยให้จ่าย
จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 มกราคม 2554 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนั
กําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 18 เมษายน 2555 โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบบัที� 4) 
พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 19 เมษายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 9 บาท โดยจ่ายจากกําไรที�ได้รับ
ยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที� 30 เมษายน 2555 จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�ออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุ
สาํรองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว ซึ�งมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที�ผา่น
มาดงันี 2 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2554 ปี 2553 
1. กําไรสทุธิ 20,060 ล้านบาท 24,880 ล้านบาท  
2. จํานวนหุ้น 271,747,855 หุ้น 271,747,855 หุ้น 
3. อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้น 21 บาท ตอ่หุ้น  21 บาท ตอ่หุ้น 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 2งสิ 2น 5,706,704,955 บาท  5,706,704,955 บาท  
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 28.45 ร้อยละ 22.94 
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วาระที� 5. พิจารณาเลือกตั *งกรรมการและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  

5.1. อนุมัติเลือกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั 2ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่เป็นจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั 2งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกับสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและ    
ปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 2น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคน    
ที�ได้อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออก กรรมการที�ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั 2งเข้าเป็นกรรมการอีก       
ก็ได้ 
 

ในปีนี 2 บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 4 คน คือ  
              

1. นายวฑิรูย์   วอ่งกศุลกิจ รองประธานกรรมการ 
2. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ กรรมการอิสระ 
3. นายองอาจ   เอื 2ออภิญญกลุ กรรมการ 
4. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระตาม
ขั 2นตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของรายงาน
ประจําปีที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั 2งนี 2 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลือกตั 2งกรรมการบริษัทเป็น
รายบคุคล ดงันี 2 
 

เลือกตั 2ง นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล นายองอาจ เอื 2ออภิญญกุล และนายวีระเจตน์    
วอ่งกศุลกิจ กรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
 

การเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 2งกรรมการทั 2ง 4 คนดงักล่าวข้างต้นนั 2น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ      
สรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั 2ง  4 คนดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้               
ความสามารถ และมีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยประวตัิย่อและข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็น
กรรมการ รวมทั 2งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิยอ่ของกรรมการที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 2งนี 2 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 
 

อนึ�งบคุคลทั 2ง 4 คนดงักลา่วไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคกุใน
ความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติ
บคุคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 
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5.2 อนุมัติเลือกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�ลาออกและให้มีวาระเท่ากับวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการที�
ลาออก 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของ นายกอปร กฤติยากีรณ และนายสวสัดิภาพ 
กนัทาธรรม  โดยให้มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เป็นต้นไป  
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระ
ตามขั 2นตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของ
รายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 2งนี 2 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเลือกตั 2งกรรมการ
บริษัทโดยมีวาระการดํารงตําแหนง่แทนกรรมการที�ลาออก โดยมีรายชื�อ ดงันี 2 

 1. นายระวิ  คอศิริ      แทน   นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม 
 2. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์     แทน   นายกอปร กฤติยากีรณ 

 

การเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั 2งกรรมการทั 2ง 2 คนดงักล่าวข้างต้นนั 2น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ      
สรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลทั 2ง 2 คนดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้    ความสามารถ 
และมีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยประวตัิย่อและข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ รวมทั 2ง
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อของกรรมการที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครั 2งนี 2 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 
 

อนึ�งบคุคลทั 2ง 2  คนดงักลา่วไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกฐานทจุริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคกุใน
ความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติ
บคุคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

 
5.3  อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน  
อื�นใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

ข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดวา่ กรรมการมีสทิธิได้รับบําเหน็จและคา่ตอบแทน ซึ�งคา่ตอบแทนอาจ
มีลกัษณะอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั 2งหมดรวมกนัก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจํา
เป็นรายเดือน เบี 2ยประชุม เบี 2ยเลี 2ยง โบนัส สวัสดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท  หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื�นใดก็ได้ ทั 2งนี 2 ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะ
กําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ 
 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของ 
บริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแตล่ะคณะแล้วเห็นวา่ ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและ
คา่ตอบแทนกรรมการ  โดยมีรายละเอียด ดงันี 2 
 



 5

1.   บําเหน็จกรรมการประจําปี 2554 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 57 ล้านบาท คงเดิมเท่ากบับําเหน็จกรรมการประจําปี 
2553 โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงาน
ประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั 2งนี 2 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) บําเหน็จ
ของประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อย
ละ 15 

 

2.   การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2555 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ
คณะกรรมการทุกชุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว   
บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการคงเดิมเทา่กบัปี 2554 ดงันั 2น อตัราการจ่ายเบี 2ยประชมุและ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุอื�นๆ สาํหรับปี 2555  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 2     
2.1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

 2.1.1. คา่ตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน  
รองประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื�นคนละ 60,000 บาท/เดือน 

 2.1.2. เบี 2ยประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั 2งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ  
โดยจ่ายประธานฯ  39,000 บาท/ครั 2ง รองประธานฯ 34,500 บาท/ครั 2ง และกรรมการที�ไม่เป็น
ผู้บริหารคนละ 30,000 บาท/ครั 2ง 

 

2.2. เบี 2ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั 2งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่าย 
 ประธานฯ  46,800 บาท/ครั 2ง และ กรรมการอื�นคนละ 36,000 บาท/ครั 2ง 

2.3. เบี 2ยประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้จ่าย 
             เป็นรายครั 2งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ  39,000 บาท/ครั 2ง และ กรรมการอื�น 
             คนละ 30,000 บาท/ครั 2ง 
 

วาระที� 6. พิจารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดว่า กิจการซึ�งที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณา

แตง่ตั 2งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์     
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนื�องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที�น่าพอใจมาโดยตลอด   รวมทั 2ง 
PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด                        
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน   
ครั 2งนี 2 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) จึงนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัิแตง่ตั 2งผู้สอบบญัชี ตามรายชื�อดงันี 2 

 

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3271 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ 
มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั 2งแตปี่ 2552 โดยปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา และ / หรือ 

2. นายประสิทธ̂ิ เยื�องศรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4174 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2555 
และ/หรือ 

3. นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3977 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2555  
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แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 2นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็นเงินจํานวน 
2,100,000 บาท เพิ�มขึ 2นร้อยละ 9.7  เมื�อเทียบกบัปี 2554  ซึ�งมีข้อมลูการเปรียบเทียบจํานวนเงินค่าสอบบญัชีในปีที�ผ่านมา
ดงันี 2 

 

ปี คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี 
ปี 2555 2,100,000 บาท 

ปี 2554 1,915,000 บาท 
 
ทั 2งนี 2 ผู้ สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั 2นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ บริหาร             

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ             
งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

 

อนึ�ง PwC ได้รับการแต่งตั 2งเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจําปี 2555 ทั 2งในประเทศและต่างประเทศ               
ด้วยคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี เป็นจํานวนเงินรวมทั 2งสิ 2น 49,134,827  บาท 
 

วาระที� 7. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้  โดยม ีรายละเอียด ดงันี 2 
 

1  ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนัได้ครั 2งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ 2นอยูก่บั 
ดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินดอลลา่ร์
สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื�นได้ตามที�บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท  
หรือในวงเงินไมเ่กินเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื�นในจํานวนที�เทา่กนัโดยใช้อตัรา
แลกเปลี�ยนในขณะที�มีการเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะคราว ภายใต้เงื�อนไขดงันี 2 
ประเภท           : หุ้นกู้ทกุประเภท (ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ 

มีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั)ตามความเหมาะสมของตลาดในแตล่ะขณะที�มกีาร 
เสนอขายหุ้นกู้  

 

สกลุเงิน       : สกลุเงินบาท เหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื�น  
จํานวนเงิน                :  ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือเงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื�นในจํานวน

ที�เทา่กนั โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว   
 

อาย ุ                        : ไมเ่กิน 15 ปี 
 

อตัราดอกเบี 2ย           :  ขึ 2นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย  
 

การชําระคืนเงินต้น    : ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดยีวเมื�อครบกําหนด  
 

สทิธิของบริษัท          :  บริษัทอาจกําหนดให้มีสทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถถ่อนหุ้นกู้  
 รวมทั 2งการซื 2อคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว   
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สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้  : บริษัทอาจให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถถ่อนหุ้นกู้
ตามเงื�อนไขที�จะได้กําหนดตอ่ไป 

 

ตลาดรอง                 :  บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซื 2อขายตราสารหนี 2ไทยหรือศนูย์ซื 2อขายตราสารหนี 2 
  อื�นในตา่งประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั 2งเดียวเตม็ 
   จํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ 2นอยูก่บัดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของ 
   บริษัทฯ  
 

ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั 2งกรณีที�มีการซื 2อคืนหุ้นกู้ ดงักล่าว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของ   
หุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ�มเติมได้อีกภายในวงเงินที�ขออนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 
 

2. ให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การเงิน มีอํานาจกําหนด 
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง  การเปิดบญัชีสาํหรับการ 
จ่ายดอกเบี 2ยและเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  การแตง่ตั 2งที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้   
และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ รวมถงึการติดตอ่ให้ 
ข้อมลู  ยื�นเอกสารหลกัฐานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ และ/หรือ หนว่ยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ดงักลา่วตลอดจนการใด ๆ ที�เกี�ยวเนื�องได้ตามความเหมาะสม   

 
วาระที� 8. พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

วาระนี 2กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื�อให้คณะกรรมการได้ชี 2แจงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ        

(ถ้ามี) ดงันั 2น จะไมม่ีการนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี 2 


