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ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 

ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี * 
 
วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั*งที� 1/2557  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เลขานกุารที�ประชมุ ได้จดัทํารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั (งที� 1/2557  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 6 ตลุาคม  2557 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั (งที� 1/2557 ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุในครั (งนี ( (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2) 
 
วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิ (นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557  ซึ�ง
แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ     
จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ดงัปรากฏอยู่ในหมวด     
“ผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา” ของรายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั (งนี (         
(สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) 

 
วาระที�  3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 

สิ *นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ (นสดุวนัที� 
31 ธนัวาคม 2557 แล้วเสร็จ ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้ว   เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื�ออนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ (นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2557 ตามที�ปรากฏอยู่ในหมวด  “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอ่รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั (งนี ( (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) 

 



 

2 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1 : ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 
 

2

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดงันี ( 

 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทที�
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ (นอยู่กบักระแสเงินสดและภาระการ
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 ( บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่าย    
เงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  
บริษัทฯ สมควรที�จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.20  บาท ประกอบด้วยการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 งวดวนัที� 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.20  บาท 
ซึ�งได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2557  
 ดงันั (น  คงเหลอืจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนี (อีกหุ้นละ 0.70 บาท โดยให้จ่ายจาก
กําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนั
กําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 17 เมษายน 2558 โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบบัที� 4) 
พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 20  เมษายน 2558  ในอตัราหุ้นละ 0.70  บาท โดยจ่ายจากกําไรที�
ได้รับยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัที� 29 เมษายน 2558   
 จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท โดยไมข่อจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว ซึ�งมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที�ผา่นมาดงันี ( 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 2556 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท)                 2,679.63         2,324.84  
2. จํานวนหุ้นที�จ่าย (หุ้น)  2,581,878,550  2,581,878,550 
3.อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นประจําปี (บาท:หุ้น)                           1.2 1.2  
- อตัราการจ่ายปันผลระหวา่งกาล                           0.5 0.5 
- อตัราการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงาน 1 ก.ค. - 31 ธ.ค.                            0.7 0.7 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั (งสิ (น (บาท)         3,098,254,260  3,098,254,260  
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลทั (งสิ (น (ร้อยละ) 116 133 
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วาระที� 5.  พิจารณาเลือกตั *งกรรมการ  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดวา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั (ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั (งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั (น ให้
ใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนที�ได้อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออก กรรมการที�ออกจาก
ตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตั (งเข้าเป็นกรรมการอีก ก็ได้ 

 

ในปีนี ( บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 4 คน คือ  
 1. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ   กรรมการอิสระ 
 2. นายองอาจ  เอื (ออภิญญกลุ กรรมการ 
 3. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

4. นายวีระเจตต์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ  
 

อนึ�ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระตาม
ขั (นตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของรายงานประจําปีที�ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั (งนี ( (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้ว จึงขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั (งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ดงันี ( 

   1. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ   กรรมการอิสระ 
   2. นายองอาจ  เอื (ออภิญญกลุ กรรมการ 
   3. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 4. นายวีระเจตต์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ  
การเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั (งกรรมการทั (ง 4 คนดงักลา่วข้างต้นนั (น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลทั (ง 4 คนดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ และมคีณุสมบตัิ
เหมาะสม โดยประวตัยิอ่และข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ รวมทั (งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ปรากฏตามประวตัยิอ่ของกรรมการที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั (งนี ( (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

 

อนึ�งบุคคลทั (ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทจุริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอื�นที�มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 
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วาระที� 6.  พิจารณาเพิ�มจาํนวนกรรมการบริษัทจาก จาํนวน 12 คน เป็น 13 คน และแต่งตั *งกรรมการใหม่ 
จาํนวน 1 คน คอืนางสมฤดี ชยัมงคล 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์สูก่ารเติบโตของบริษัท ฯ และแผนการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหาร
ระดบัสงู  จึงเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิเพิ�มจํานวนกรรมการบริษัท จาก 12 คน เป็น 13 คน และแตง่ตั (งกรรมการใหม ่จํานวน 
1 คน คือ นางสมฤดี ชยัมงคล 

   คณะกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการและ
กรรมการอิสระตามขั (นตอนการสรรหา ซึ�งได้พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นผู้มีความรู้   ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ�งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
เพิ�มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จํานวน 1 คน และแตง่ตั (ง นางสมฤดี ชยัมงคล เป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิยอ่ที�
ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั (งนี ( (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

 อนึ�งบคุคลกลา่วไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกฐานทจุริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคกุในความผิด
เกี�ยวกับทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 
 
วาระที� 7. อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา่ ห้ามมใิห้บริษัทฯ จา่ยเงินหรือทรัพย์สนิ  อื�นใด

ให้แก่กรรมการเว้นแตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

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

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

 

1.   บําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 ให้จา่ยเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท คงอตัราเดิมเทา่กบัปี 2556 โดยรายละเอียดบําเหน็จ
กรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุในครั (งนี ( (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 30 
และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 

 

2.   การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2558 เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับคณะกรรมการทกุ
ชดุคงอตัราเดิมเทา่กบัปี 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี (  
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 รายละเอียด ปี 2558 
(เสนอครั (งนี () 

ปี 2557 

2.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
2.1.1 คา่ตอบแทนประจําเดือนโดยให้จ่ายทกุเดือน (บาท/เดือน)   
 -  ประธานกรรมการบริษัท 52,000  52,000  
-  รองประธานฯ 46,000 46,000 
-  กรรมการอื�น  40,000 40,000 
2.1.2 เบี (ยประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั (งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ  
(บาท/ครั (ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบริษัท 26,000 26,000 
-  รองประธานกรรมการบริษัท 23,000 23,000 
-  กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 
2.2 เบี (ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครั (งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วม
ประชมุ  (บาท/ครั (ง) 

  

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 31,200 31,200 
- กรรมการตรวจสอบ 24,000 24,000 

2.3 เบี (ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั (งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครั (ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 26,000 26,000 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 20,000 20,000 

 
วาระที� 8. พิจารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดวา่ กิจการซึ�งที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพงึกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแตง่ตั (ง
ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ    

อนึ�ง ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั ทั (งนี (บริษัทสามารถแตง่ตั (งผู้สอบบญัชีรายใหมที่�สงักดัสาํนกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดมิก็ได้ และบริษัทจะแตง่ตั (งผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที�เนื�องจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื�อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชี นบัแตว่นัที�ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิ
หน้าที� 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์    
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนื�องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที�น่าพอใจมาโดยตลอด   รวมทั (ง 
PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดดงัปรากฏอยู่ในหมวด  “รายงาน
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คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั (งนี ( (สิ�งที�
สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) จึงนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัิแตง่ตั (งผู้สอบบญัชี ตามรายชื�อดงันี ( 

 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับ
แตง่ตั (งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 ซึ�งเป็นผู้ลงลายมอืชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที�สอง และ/หรือ 

2. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4843 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3977 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 

แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อยประจําปี 2558 ทั (งในประเทศและต่างประเทศ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ (นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2558  ด้วยคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี เป็นเงินจํานวน 2,206,500 บาท ซึ�งเทา่กบัปี 2557 

ปี คา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
ปี 2558* 2,206,500 บาท 
ปี 2557 2,206,500 บาท 

หมายเหต ุ  *   ไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยที�จะเกิดขึ (นระหวา่งการให้บริการแกบ่ริษัท (Out of Pocket Expense) 
เชน่ คา่เดินทางในประเทศ คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์ คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ�งคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 
ต้องไมเ่กินร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 
** ไมมี่คา่ตอบแทนในลกัษณะอื�นใดนอกเหนือจากนี ( 

ทั (งนี ( ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั (นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร             
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  รวมทั (งรับทราบคา่สอบ
บญัชีประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมจํานวนเงิน 57,159,201 บาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็น ร้อยละ 
0.74  

 

วาระที� 9. พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

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

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


