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ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 1 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

ในการพจิารณาอนุมัตติามระเบียบวาระการประชุม ดังนี * 
 
วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เลขานกุารที�ประชมุ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2555 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จงึขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ที�ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครั 2งนี 2 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) 
 
วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิ 2นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ซึ�ง
แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ     
จงึขอนําเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ 2นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ดงัปรากฏอยู่ในหมวด     
“ผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั 2งนี 2         
(สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) 

 
วาระที�  3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 

สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2555 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 2นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2555 แล้วเสร็จ ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้ว   เห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื�ออนมุติังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 2นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ตามที�ปรากฏอยู่
ในหมวด  “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือ
เชิญประชุมในครั 2งนี 2 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี 2 
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที�
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ 2นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการ
ลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื�นๆ” 

 

บริษัทฯ มีนโยบายที�จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื�อปรากฏว่า 
   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
   2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
   3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ 
   4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพจิารณาถงึการลงทนุในโครงการต่างๆ ด้วย 

 

ในปีนี 2 บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่าย    
เงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ�งคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  

 บริษัทฯ สมควรที�จะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 18 บาท
ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 งวดวนัที� 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 ในอตัรา
หุ้นละ 18 บาท (ซึ�งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2555) ดงันั 2น คงเหลือจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในงวดนี 2อีกหุ้นละ 9 บาท โดยให้จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด
วนัที� 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัที� 10 เมษายน 2556 โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวนัที� 11 เมษายน 2556  ในอตัราหุ้นละ 9 บาท โดยจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี
เงินได้นิติบุคคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที� 26 เมษายน 2556  จึงขอ
นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�ออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอ
จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว ซึ�งมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที�ผ่านมาดงันี 2 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2554 
1. กําไรสทุธิ 9,293 ล้านบาท 20,060 ล้านบาท 
2. จํานวนหุ้น 271,747,855 หุ้น 271,747,855 หุ้น 
3. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 18 บาท ต่อหุ้น 21 บาท ต่อหุ้น  
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 2งสิ 2น   4,891,461,390.00 บาท  5,706,704,955 บาท 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.63 ร้อยละ 28.45 
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วาระที� 5. พจิารณาเลือกตั*งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั 2ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั 2งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 2น ให้
ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที�ได้อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้ออก กรรมการที�ออกจาก
ตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั 2งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

 

ในปีนี 2 บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ  
1. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ   กรรมการอสิระ 
2. นายระว ิ  คอศิริ  กรรมการ  
3. นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอสิระ   
4. นายชนินท์   ว่องกศุลกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระตาม
ขั 2นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของรายงานประจําปีที�ได้
จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั 2งนี 2 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้ว จงึขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลือกตั 2งกรรมการบริษทัเป็นรายบคุคล ดงันี 2 

 

เลือกตั 2ง นายสมเกียรติ เจริญกุล    นายระวิ คอศิริ     นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์    และนายชนินท์ ว่องกศุลกจิ 
กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

 

การเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั 2งกรรมการทั 2ง 4 คนดงักล่าวข้างต้นนั 2น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบคุคลทั 2ง 4 คนดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ และมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม โดยประวตัิย่อและข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ รวมทั 2งนิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 
ปรากฏตามประวตัิย่อของกรรมการที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั 2งนี 2 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4) 

 

อนึ�งบุคคลทั 2ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 
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วาระที� 6. อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน  อื�นใด

ให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

ข้อบงัคับบริษัทฯ  ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ�งค่าตอบแทนอาจมี
ลกัษณะอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั 2งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน 
เบี 2ยประชุม เบี 2ยเลี 2ยง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นใดก็ได้ ทั 2งนี 2 ตามที�ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ 

 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของ 
บริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคณะแล้วเห็นว่า ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ  โดยมี
รายละเอียด ดงันี 2 

 

1.   บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท ลดลงจากบําเหน็จกรรมการประจําปี 
2554 โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงาน
ประจําปีที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั 2งนี 2 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3)           
บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่
กรรมการร้อยละ 15 

 

2.   การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2556 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ
คณะกรรมการทุกชุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว   
บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมเท่ากบัปี 2555 ดงันั 2น อตัราการจ่ายเบี 2ยประชุมและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุอื�นๆ สําหรับปี 2556  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 2     
2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

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

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

2.3. เบี 2ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่าย 
             เป็นรายครั 2งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ  39,000 บาท/ครั 2ง และ กรรมการอื�น 
             คนละ 30,000 บาท/ครั 2ง 
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วาระที� 7. พจิารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

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

แต่งตั 2งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์     
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนื�องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที�น่าพอใจมาโดยตลอด   รวมทั 2ง 
PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด                        
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน   
ครั 2งนี 2 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) จงึนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัิแต่งตั 2งผู้สอบบญัชี ตามรายชื�อดงันี 2 

 

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 3271 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ 
มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ตั 2งแต่ปี  2552 โดยปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และ / หรือ 

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที�  4599 เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 
2556 และ/หรือ 

3. นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3977 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2556  
 

แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 2นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี เป็นเงินจํานวน 
2,100,000 บาท เท่ากนักบัปี 2555  ซึ�งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจํานวนเงินค่าสอบบญัชีในปีที�ผ่านมาดงันี 2 

 

ปี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี 
ปี 2556* 2,100,000 บาท 
ปี 2555 2,100,000 บาท 

หมายเหตุ   *   ไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ 2นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) 
เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ�งค่าใช้จา่ยดงักลา่ว 
ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
 

ทั 2งนี 2 ผู้ สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั 2นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ บริหาร             
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ             
งบการเงินของบริษัทฯ จงึเสนอขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

 

อนึ�ง PwC ได้รับการแต่งตั 2งเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจําปี 2556 ทั 2งในประเทศและต่างประเทศ               
ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี เป็นจํานวนเงินรวมทั 2งสิ 2น 53,361,421 บาท 
 

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

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

(ถ้ามี) ดงันั 2น จะไม่มีการนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี 2 


