สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอื หุ้น
ในการพิจารณาอนุมัตติ ามระเบียบวาระการประชุม ดังนี *
วาระที 1 รั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เลขานุการทีประชุม ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึง ประชุมเมือวันที 5 เมษายน 2555
และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพือพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ทีได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)
วาระที 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรั บรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิน* สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึง
แสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2555 และคณะกรรมการบริษทั ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ
จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ดังปรากฏอยู่ในหมวด
“ผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2
(สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3)
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิน* สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 2นสุดวันที
31 ธันวาคม 2555 แล้ วเสร็ จ ซึง ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไป จึงขอนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพืออนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ตามทีปรากฏอยู่
ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทาง
การเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจํ าปี ทีได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3)
1
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ เป็ นดังนี 2
“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที
กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน2 อยู่กับกระแสเงินสดและภาระการ
ลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ”
บริษัทฯ มีนโยบายทีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เมือปรากฏว่า
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
ในปี นี 2 บริ ษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่าย
เงินปั นผลได้ โดยการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ซึง คณะกรรมการบริษทั ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
บริ ษัท ฯ สมควรที จ ะจัด สรรเงิ นกํ าไรประจํ าปี โดยการจ่ ายเงิน ปั น ผล ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้นในอัตราหุ้น ละ 18 บาท
ประกอบด้ วยการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 งวดวันที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 ในอัตรา
หุ้นละ 18 บาท (ซึง ได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วหุ้นละ 9 บาท เมือวันที 26 กันยายน 2555) ดังนัน2 คงเหลือจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในงวดนี 2อีกหุ้นละ 9 บาท โดยให้ จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด
วันที 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทีมีรายชือ ณ วันกําหนดสิทธิผ้ ูถือหุ้น (Record Date) ใน
วันที 10 เมษายน 2556 โดยจะรวบรวมรายชือ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที 11 เมษายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท โดยจ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี
เงินได้ นิติบุคคล ซึงผู้รับเงินปั นผลจะไม่มีสิทธิ นําไปเครดิตภาษี กํ าหนดจ่ ายเงินปั นผลในวันที 26 เมษายน 2556 จึงขอ
นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพืออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่ขอ
จัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว ซึง มีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปั นผลในปี ทีผ่านมาดังนี 2
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2555
ปี 2554
1. กําไรสุทธิ
9,293 ล้ านบาท
20,060 ล้ านบาท
2. จํานวนหุ้น
271,747,855 หุ้น
271,747,855 หุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น
18 บาท ต่อหุ้น
21 บาท ต่อหุ้น
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
2 2น
4,891,461,390.00 บาท
5,706,704,955 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 52.63
ร้ อยละ 28.45
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วาระที 5. พิจารณาเลือกตัง* กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง2 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็ นจํานวนหนึง ในสามของจํานวนกรรมการทั 2งหมด ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั 2น ให้
ใช้ วิธีจบั สลากว่าผู้ใดจะเป็ นผู้ออก ส่วนในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนทีได้ อยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออก กรรมการทีออกจาก
ตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังเข้
2 าเป็ นกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี 2 บริษัทฯ มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ
1. นายสมเกียรติ
เจริญกุล
กรรมการอิสระ
2. นายระวิ
คอศิริ
กรรมการ
3. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ
4. นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตาม
ขันตอนการสรรหา
2
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้ างการบริ หาร” ของรายงานประจําปี ทีได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) และเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
แล้ ว จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการบริ
2
ษทั เป็ นรายบุคคล ดังนี 2
เลือกตั 2ง นายสมเกียรติ เจริญกุล นายระวิ คอศิริ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
การเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั 2งกรรมการทัง2 4 คนดังกล่าวข้ างต้ นนัน2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลทั 2ง 4 คนดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม โดยประวัติย่อและข้ อมูลทีเกียวข้ องของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
2 ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
อนึง บุค คลทัง2 4 คนดัง กล่ าวไม่เคยถูก ลงโทษไล่ออกหรื อ ปลดออกฐานทุจ ริ ต ต่ อหน้ า ที /ไม่ เคยรับ โทษจํ าคุกใน
ความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้ กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ ประกอบกิจการ/เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ
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วาระที 6.

อนุมัตกิ ําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ ามมิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สิน อืนใด
ให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้ รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึงค่าตอบแทนอาจมี
ลักษณะอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างหรื อทัง2 หมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรู ปเงินจ่ายประจํ าเป็ นรายเดือน
เบี 2ยประชุม เบี 2ยเลีย2 ง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนใดก็ได้ ทั 2งนี 2 ตามทีที
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดซึง อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้
คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคณะแล้ วเห็นว่า ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรทีจะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี 2
1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ให้ จ่ายเป็ นเงินรวม 49 ล้ านบาท ลดลงจากบําเหน็จกรรมการประจําปี
2554 โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยูใ่ นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงาน
ประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3)
บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่า
กรรมการร้ อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุด ต่างๆ ประจํ าปี 2556 เสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับ
คณะกรรมการทุกชุด โดยพิจารณาเปรี ยบเที ยบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ ว
บริษัทฯ จึงเสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมเท่ากับปี 2555 ดังนัน2 อัตราการจ่ายเบี 2ยประชุมและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอืนๆ สําหรับปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี 2
2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
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 2ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ จ่ายเป็ นรายครัง2 เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม
โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครัง2 รองประธานฯ 34,500 บาท/ครัง2 และกรรมการทีไม่เป็ น
ผู้บริหารคนละ 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
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วาระที 7. พิจารณาแต่ งตัง* ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 41 กําหนดว่า กิจการซึงทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณา
แต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนืองจาก PwC มีผลงานด้ านการตรวจสอบอยู่ในระดับทีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั 2ง
PwC มี เ ครื อ ข่ า ยครอบคลุม ในหลายประเทศและเป็ นที ย อมรั บในระดับ สากล รายละเอี ย ดดัง ปรากฏอยู่ ใ นหมวด
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจําปี ทีได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง2 นี 2 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) จึงนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ิแต่งตังผู
2 ้ สอบบัญชี ตามรายชือดังนี 2
1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3271 เป็ นผู้ลงลายมือชื อในงบการเงินของบริ ษัทฯ
มาแล้ วเป็ นเวลา 4 ปี ตังแต่
2 ปี 2552 โดยปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา และ / หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4599 เป็ นผู้ส อบบัญชี ข องบริ ษัท ฯ ประจํ า ปี
2556 และ/หรื อ
3. นายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3977 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2556
แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจํ าปี สิน2 สุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยค่าธรรมเนี ยมในการสอบบัญชี เป็ นเงินจํานวน
2,100,000 บาท เท่ากันกับปี 2555 ซึง มีข้อมูลการเปรี ยบเทียบจํานวนเงินค่าสอบบัญชีในปี ทีผ่านมาดังนี 2
ปี
ปี 2556*
ปี 2555

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
2,100,000 บาท
2,100,000 บาท

หมายเหตุ * ไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายทีจ ะเกิดขึ 2นระหว่างการให้ บริ การแก่บริ ษัท (Out of Pocket Expense)
เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึง ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
ต้ องไม่เกินร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ทัง2 นี 2 ผู้ สอบบัญ ชี ต ามรายชื อ ที เ สนอมานัน2 ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ห รื อ ส่ว นได้ เ สี ย กับ บริ ษั ทฯ บริ ษัท ย่ อ ย ผู้ บริ ห าร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
อนึ ง PwC ได้ รั บการแต่ ง ตั ง2 เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษัทย่ อ ยประจํ า ปี 2556
ด้ วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
2 2น 53,361,421 บาท

ทัง2 ในประเทศและต่ า งประเทศ

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