สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอื หุ้น
ในการพิจารณาอนุมตั ิตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี *
วาระที 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เลขานุการทีประชุม ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึงประชุมเมือวันที 5 เมษายน 2554
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพือพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ทีได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิ ญ
ประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิน* สุดวันที 31 ธันวาคม 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ซึง
แสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554 และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ
จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ดังปรากฏอยู่ในหมวด
“ผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา” ของรายงานประจําปี ทีได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2
(สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3)
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิน* สุดวันที 31 ธันวาคม 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จัดทํางบดุล(งบแสดงฐานะทางการเงิ น) และบัญชี กําไรขาดทุนสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ประจํ าปี
สิน2 สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 แล้ ว เสร็ จ ซึ งผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ได้ ต รวจสอบแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป จึงขอนําเสนอต่อ
ทีประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นเพื ออนุมัติ งบดุล และบัญชี กํ าไรขาดทุนสําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ประจํ า ปี สิ 2นสุดวันที 31
ธันวาคม 2554 ตามทีปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท” “รายงานความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจําปี ทีได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3)
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วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี 2
“บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที
กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ 2นอยู่กบั กระแสเงินสดและภาระการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ”
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมือปรากฏว่า
1. ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีกําไร
2. บริ ษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
ในปี นี 2 บริ ษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่าย
เงินปั นผลได้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ วเห็นว่า บริ ษัทฯ สมควรทีจะจัดสรรเงินกําไร
ประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 21 ประกอบด้ วยการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2554 งวดวันที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 18 บาท (ซึงได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว
หุ้นละ 9 บาท เมือวันที 28 กันยายน 2554) นอกจากนี 2 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 3 บาท เมือวันที 10
กุมภาพันธ์ 2555 ดังนัน2 คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในงวดนี 2อีกหุ้นละ 9 บาท โดยให้ จ่าย
จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที 1 มกราคม 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีรายชือ ณ วัน
กําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที 18 เมษายน 2555 โดยจะรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2551 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 19 เมษายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท โดยจ่ายจากกําไรทีได้ รับ
ยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึงผู้รับเงินปั นผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที 30 เมษายน 2555 จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพืออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่ขอจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุน
สํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว ซึงมีข้อมูลการเปรี ยบเทียบการจ่าย เงินปั นผลในปี ทีผ่าน
มาดังนี 2
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ
2. จํานวนหุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
2 2น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2554
20,060 ล้ านบาท
271,747,855 หุ้น
21 บาท ต่อหุ้น
5,706,704,955 บาท
ร้ อยละ 28.45

ปี 2553
24,880 ล้ านบาท
271,747,855 หุ้น
21 บาท ต่อหุ้น
5,706,704,955 บาท
ร้ อยละ 22.94

3
วาระที 5. พิจารณาเลือกตัง* กรรมการและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
5.1. อนุมตั ิเลือกตัง* กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี ทุกครั ง2 ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
2
ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและ
ปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน2 ให้ ใช้ วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็ นผู้ออก ส่วนในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคน
ทีได้ อยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออก กรรมการทีออกจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังเข้
2 าเป็ นกรรมการอีก
ก็ได้
ในปี นี 2 บริ ษัทฯ มีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ
1. นายวิฑรู ย์
2. นายอโนทัย
3. นายองอาจ
4. นายวีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ
เตชะมนตรี กลุ
เอื 2ออภิญญกุล
ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตาม
ขันตอนการสรรหา
2
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้ างการบริ หาร” ของรายงาน
ประจําปี ทีได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) และเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการบริ
2
ษัทเป็ น
รายบุคคล ดังนี 2
เลือกตัง2 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิ จ นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล นายองอาจ เอื 2ออภิญญกุล และนายวีระเจตน์
ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
การเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการทั
2
ง2 4 คนดังกล่าวข้ างต้ นนัน2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า บุ ค คลทั ง2 4 คนดั ง กล่ า วเป็ นผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประวัติย่อและข้ อมูลทีเกียวข้ องของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเป็ น
กรรมการ รวมทังนิ
2 ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏตามประวัติยอ่ ของกรรมการทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
อนึงบุคคลทัง2 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกฐานทุจริ ตต่อหน้ าที/ไม่เคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี ยวกับทรั พย์ ทีได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบกิจการ/เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในนิติ
บุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
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5.2 อนุมตั ิเลือกตัง* กรรมการแทนกรรมการทีลาออกและให้ มวี าระเท่ ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการที
ลาออก
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ รับทราบการลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ ของ นายกอปร กฤติยากีรณ และนายสวัสดิภาพ
กันทาธรรม โดยให้ มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 เป็ นต้ นไป
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ
ตามขันตอนการสรรหา
2
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้ างการบริ หาร” ของ
รายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) และ
เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการ
2
บริ ษัทโดยมีวาระการดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีลาออก โดยมีรายชือ ดังนี 2
1. นายระวิ คอศิริ
แทน นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
2. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ แทน นายกอปร กฤติยากีรณ
การเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการทั
2
ง2 2 คนดังกล่าวข้ างต้ นนัน2 คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลทัง2 2 คนดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยประวัติย่อและข้ อมูลทีเกียวข้ องของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ รวมทัง2
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
อนึงบุคคลทัง2 2 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกฐานทุจริ ตต่อหน้ าที/ไม่เคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี ยวกับทรั พย์ ทีได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบกิจการ/เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในนิติ
บุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
5.3

อนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สิน
อืนใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึงค่าตอบแทนอาจ
มีลกั ษณะอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างหรื อทังหมดรวมกั
2
นก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรู ปเงินจ่ายประจํา
เป็ นรายเดื อน เบีย2 ประชุม เบีย2 เลี 2ยง โบนัส สวัสดิก าร หลักทรั พย์ ของบริ ษั ท หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอืนใดก็ได้ ทังนี
2 2 ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อจะ
กําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริ ษัทฯ จากผลงานของบริ ษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคณะแล้ วเห็นว่า ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรทีจะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี 2
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1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2554 ให้ จ่ายเป็ นเงินรวม 57 ล้ านบาท คงเดิมเท่ากับบําเหน็จกรรมการประจําปี
2553 โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงาน
ประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) บําเหน็จ
ของประธานกรรมการบริ ษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริ ษัทสูงกว่ากรรมการร้ อย
ละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจํ าปี 2555 เสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บ
คณะกรรมการทุกชุด โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิ จประเภทต่างๆ แล้ ว
บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมเท่ากับปี 2554 ดังนัน2 อัตราการจ่ายเบี 2ยประชุมและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดอืนๆ สําหรับปี 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี 2
2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
2.1.1. ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้ จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน
รองประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอืนคนละ 60,000 บาท/เดือน
2.1.2. เบี 2ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ จ่ายเป็ นรายครัง2 เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม
โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครัง2 รองประธานฯ 34,500 บาท/ครัง2 และกรรมการทีไม่เป็ น
ผู้บริ หารคนละ 30,000 บาท/ครัง2
2.2. เบี 2ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายเป็ นรายครัง2 เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่าย
ประธานฯ 46,800 บาท/ครัง2 และ กรรมการอืนคนละ 36,000 บาท/ครัง2
2.3. เบี 2ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้ จ่าย
เป็ นรายครัง2 เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครัง2 และ กรรมการอืน
คนละ 30,000 บาท/ครัง2
วาระที 6. พิจารณาแต่ งตัง* ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 กําหนดว่า กิจการซึงทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณา
แต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนืองจาก PwC มีผลงานด้ านการตรวจสอบอยู่ในระดับทีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทัง2
PwC มี เ ครื อ ข่ า ยครอบคลุม ในหลายประเทศและเป็ นที ยอมรั บ ในระดับ สากล รายละเอี ย ดดัง ปรากฏอยู่ใ นหมวด
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) จึงนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชี ตามรายชือดังนี 2
1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3271 เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัทฯ
มาแล้ วเป็ นเวลา 3 ปี ตังแต่
2 ปี 2552 โดยปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา และ / หรื อ
2. นายประสิทธิ^ เยืองศรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4174 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2555
และ/หรื อ
3. นายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3977 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2555
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แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็ นเงิ นจํานวน
2,100,000 บาท เพิมขึ 2นร้ อยละ 9.7 เมือเทียบกับปี 2554 ซึงมีข้อมูลการเปรี ยบเทียบจํานวนเงินค่าสอบบัญชีในปี ทีผ่านมา
ดังนี 2
ปี

ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
2,100,000 บาท
1,915,000 บาท

ปี 2555
ปี 2554

ทัง2 นี 2 ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื อที เสนอมานัน2 ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ห รื อ ส่ว นได้ เ สีย กับ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่อ ย ผู้บ ริ ห าร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทฯ จึงเสนอขอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
อนึง PwC ได้ รั บ การแต่ง ตัง2 เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ย่อ ยประจํ า ปี 2555
ด้ วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
2 2น 49,134,827 บาท

ทัง2 ในประเทศและต่า งประเทศ

วาระที 7. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมี รายละเอียด ดังนี 2
1

ให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ ครัง2 เดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ขึ 2นอยูก่ บั
ดุลพินิจและความจําเป็ นในการใช้ เงินของบริ ษัทฯ โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท และ/หรื อสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอืนได้ ตามทีบริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท
หรื อในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอืนในจํานวนทีเท่ากันโดยใช้ อตั รา
แลกเปลียนในขณะทีมีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้ เงือนไขดังนี 2
ประเภท
:
หุ้นกู้ทกุ ประเภท (ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน)ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะทีมีการ
เสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน
จํานวนเงิน

:
:

สกุลเงินบาท เหรี ยญสหรัฐอเมริกา และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอืน
ไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรื อเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเงินสกุลต่างประเทศอืนในจํานวน
ทีเท่ากัน โดยใช้ อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว

อายุ

:

ไม่เกิน 15 ปี

อัตราดอกเบี 2ย

:

ขึ 2นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย

การชําระคืนเงินต้ น :

ทยอยคืนเงินต้ น หรื อชําระงวดเดียวเมือครบกําหนด

สิทธิของบริ ษัท

บริ ษัทอาจกําหนดให้ มีสทิ ธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้
รวมทังการซื
2
2อคืนหุ้นกู้ดงั กล่าว

:

7
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
ตลาดรอง

: บริ ษัทอาจให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ตามเงือนไขทีจะได้ กําหนดต่อไป
:

บริ ษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบั ศูนย์ซื 2อขายตราสารหนี 2ไทยหรื อศูนย์ซื 2อขายตราสารหนี 2
อืนในต่างประเทศ โดยให้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ ครัง2 เดียวเต็ม
จํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ขึ 2นอยูก่ บั ดุลพินิจและความจําเป็ นในการใช้ เงินของ
บริ ษัทฯ

ในกรณีทีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้ วยเหตุใด รวมทังกรณี
2
ทีมีการซื 2อคืนหุ้นกู้ดงั กล่าว อันมีผลให้ ต้นเงินคงค้ างของ
หุ้นกู้ลดลง ให้ บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิมเติมได้ อีกภายในวงเงินทีขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น
2.

ให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร - การเงิน มีอาํ นาจกําหนด
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้ อง การเปิ ดบัญชีสาํ หรับการ
จ่ายดอกเบี 2ยและเงินต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ การแต่งตังที
2 ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้
และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้ าทํา ลงนาม แก้ ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้
ข้ อมูล ยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าวตลอดจนการใด ๆ ทีเกียวเนืองได้ ตามความเหมาะสม

วาระที 8. พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
วาระนี 2กําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อ เพือให้ คณะกรรมการได้ ชี 2แจงข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่าง ๆ
(ถ้ ามี) ดังนัน2 จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี 2

