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ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 1 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

ในการพจิารณาอนุมัตติามระเบียบวาระการประชุม ดังนี * 
 
วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั*งที� 1/2556  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เลขานุการที�ประชุม ได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั (งที� 1/2556  ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 9 กนัยายน  
2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั (งที� 1/2556 ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครั (งนี ( (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) 
 
วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิ (นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556  ซึ�ง
แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ     
จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ (นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ดังปรากฏอยู่ในหมวด     
“ผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา” ของรายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั (งนี (         
(สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) 

 
วาระที�  3 พจิารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงนิ) และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจาํปี สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2556 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดทํางบดุล(งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 
สิ (นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2556 แล้วเสร็จ ซึ�งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้ว   เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป จึงขอนําเสนอต่อ
ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ (นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2556 ตามที�ปรากฏอยู่ในหมวด  “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กบัผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั (งนี ( (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี ( 
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที�
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ (นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการ
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 ( บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่าย    
เงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ�งคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
 บริษัทฯ สมควรที�จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.20  บาท ประกอบด้วยการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 งวดวนัที� 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 1.20  บาท 
(ซึ�งได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 5 บาท เมื�อวันที� 26 กนัยายน 2556 ตามราคาพาร์ 10 บาท หรือคิดเป็น 0.50 
บาท ตามราคาพาร์ปัจจบุนั 1 บาท) ดงันั (น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในงวดนี (อีกหุ้นละ 
0.70  บาท โดยให้จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้
ถือหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 16 เมษายน 2557 โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัที� 17  เมษายน 2557  ในอตัราหุ้นละ 0.70  
บาท โดยจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิต
ภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 29 เมษายน 2557  จงึขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�ออนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทฯ ได้
จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว ซึ�งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการ
จ่าย เงินปันผลในปีที�ผ่านมาดงันี ( 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556

*
 2555 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 3,151 8,441.22  
2. จํานวนหุ้นที�จ่าย (หุ้น)  2,581,878,855     271,747,855  
3.อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจําปี (บาท:หุ้น)                           1.2 18  
- อตัราการจ่ายปันผลระหว่างกาล                           0.5 9 
- อตัราการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงาน 1 ก.ค. - 31 ธ.ค.                            0.7 9 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั (งสิ (น (ล้านบาท)             3,098 4,891 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลทั (งสิ (น (ร้อยละ) 98 57 

หมายเหต ุ:  *ในปี 2556  จํานวนหุ้นที�จ่ายได้หกัจํานวนหุ้นที�ซื (อคืน จํานวน 135,600,000 หุ้น  โดยอตัราเงินปันผล
จ่ายต่อหุ้นคํานวณที�ราคาพาร์  1 บาท 

  
 

วาระที� 5.  พิจารณาเลือกตั *งกรรมการ 

5.1  อนุมัติเลือกตั *งกรรมการที�ออกตามวาระ  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั (ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั (งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและ    ปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั (น 
ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคน    ที�ได้อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้ออก กรรมการที�
ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั (งเข้าเป็นกรรมการอีก ก็ได้ 

 

ในปีนี ( บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ  
 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอสิระ 
 2. นายรัตน์   พานิชพนัธ์ กรรมการอสิระ 
 3. นายเมธี    เอื (ออภิญญกุล กรรมการ 

4. นายมนตรี  มงคลสวสัดิY  กรรมการอสิระ   
ทั (งนี ( นายมนตรี มงคลสวสัดิY ไม่ประสงค์กลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อ จงึขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้เลือก               
นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง แทน นายมนตรี มงคลสวสัดิY  

 
อนึ�ง คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระตาม

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

  1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอสิระ 
  2. นายรัตน์  พานิชพนัธ์ กรรมการอสิระ   
  3. นายเมธี   เอื (ออภิญญกุล กรรมการ 
  4. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอสิระ 

 
 

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

 

อนึ�งบุคคลทั (ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

 

5.2 อนุมัตเิลือกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�ลาออกและให้มีวาระเท่ากับวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการที�ลาออก 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นายวิฑรูย์ ว่องกศุลกิจ และ นายสมเกียรติ เจริญกลุ 
โดยให้มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เป็นต้นไป  

 คณะกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการและ
กรรมการอิสระตามขั (นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของ
รายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั (งนี ( (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที�  3) และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเลือกตั (งกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที�ลาออก โดยมีรายชื�อ ดงันี ( 

 1.  นายบรรเทิง    ว่องกศุลกิจ แทนวาระของ นายวิฑรูย์  ว่องกศุลกิจ 
  2. นาย Sudiarso  Prasetio  แทนวาระของ นายสมเกียรติ  เจริญกลุ 

 

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

อนึ�งบุคคลทั (ง 2 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 (งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน 
เบี (ยประชุม เบี (ยเลี (ยง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นใดก็ได้ ทั (งนี ( 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 ( 

 

1.   บําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลงจากบําเหน็จกรรมการประจําปี 
2555 ซึ�งให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท (ลดลง 19 ล้านบาท)  โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็น
รายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในครั (งนี ( (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 
30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 15 

 

2.   การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2557 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ
คณะกรรมการทุกชุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ว   
บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนลดลงเมื�อเปรียบเทียบกับปี 2556 ดงันั (น อตัราการจ่ายเบี (ยประชุม
และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื�นๆ สําหรับปี 2557  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ( 

รายละเอียด ปี 2557(เสนอครั (งนี () ปี 2556 
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
2.1.1 ค่าตอบแทนประจําเดือน  โดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)   
 -  ประธานกรรมการบริษทั 52,000  78,000  
-  รองประธานฯ 46,000  69,000 
-  กรรมการอื�น  40,000 60,000 
2.1.2 เบี (ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั (ง
เฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ  (บาท/ครั (ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบริษัท 26,000 39,000 
-  รองประธานกรรมการบริษทั 23,000 34,500 
-  กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 30,000 
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รายละเอียด ปี 2557(เสนอครั (งนี () ปี 2556 
2.2 เบี (ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั (ง
เฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ  (บาท/ครั (ง) 

  

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 31,200 46,800 
- กรรมการตรวจสอบ 24,000 36,000 

2.3 เบี (ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั (งเฉพาะเมื�อ
มาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครั (ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

26,000 39,000 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 

20,000 30,000 

หมายเหต:ุ ไม่มีค่าตอบแทนอื�นในลกัษณะอื�นใดนอกเหนือจากนี ( 
 

วาระที� 7. พจิารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดว่า กิจการซึ�งที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพงึกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั (ง
ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ    

อนึ�ง ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั ทั (งนี (บริษัทสามารถแต่งตั (งผู้สอบบญัชีรายใหม่ที�สงักดัสํานกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแต่งตั (งผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที�เนื�องจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัที�ผู้สอบบญัชีรายดงักล่าวพ้นจากการปฏิบติั
หน้าที� 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์    
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนื�องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที�น่าพอใจมาโดยตลอด   รวมทั (ง 
PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด  “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน   ครั (งนี ( (สิ�ง
ที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) จงึนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัิแต่งตั (งผู้สอบบญัชี ตามรายชื�อดงันี ( 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ 
ได้รับแต่งตั (งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีแรก  และ/หรือ 
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2. นางสาวสขุุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4843 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2557 
และ/หรือ 

3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3271 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2557 
 

แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
ประจําปี 2557 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบญัชี เป็นเงินจํานวน 2,206,500 บาท ซึ�งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจํานวนเงินในปี
ที�ผ่านมา ดงันี ( 

ปี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี 
ปี 2557* 2,206,500 บาท 
ปี 2556* 2,100,000 บาท 

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

ทั (งนี ( ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั (นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใดมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ จงึเสนอขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าว  รวมทั (งรับทราบค่าสอบบญัชี
ประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจํานวนเงิน 54,269,875 บาท  เพิ�มขึ (นจากปี 2556 คิด
เป็น ร้อยละ 10  
 

 

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

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

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


