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สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 : ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 1 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 

ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี * 
 
วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เลขานกุารที�ประชมุ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 3 เมษายน 2558 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุในครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2) 
 
วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ *นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิ 5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558  ซึ�ง
แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ     
จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ 5นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ดงัปรากฏอยู่ในหมวด     
“ผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา” ของรายงานประจําปีที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั 5งนี 5         
(สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) 

 
วาระที�  3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 

สิ *นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 5นสดุวนัที� 
31 ธนัวาคม 2558 แล้วเสร็จ ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้ว   เห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื�ออนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 ตามที�ปรากฏอยู่ในหมวด  “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอ่รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดงันี 5 

 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทที�
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ 5นอยู่กบักระแสเงินสดและภาระการ
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 5 บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที�จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผล 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00  บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 งวดวนัที� 1 
มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.00  บาท ซึ�งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2558 

 ดงันั 5น  คงเหลอืจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในงวดนี 5อีกหุ้นละ 0.50 บาท โดยให้จ่ายจาก
กําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อ ณ วนั
กําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 27 เมษายน 2559 โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบบัที� 4) 
พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 28  เมษายน 2559  ในอตัราหุ้นละ 0.50  บาท โดยจ่ายจากกําไรที�
ได้รับยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัที� 13 พฤษภาคม  2559   
 จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท โดยไมข่อจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว ซึ�งมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที�ผา่นมาดงันี 5 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล* ปี 2558 ปี 2557 

1. กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ(ล้านบาท) (1,534.25) 2,695.53 
2. จํานวนหุ้นที�จ่าย (หุ้น)  2,581,878,550 2,581,878,550 
3.อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นประจําปี (บาท:หุ้น) 1.0 1.2 
- อตัราการจ่ายปันผลระหวา่งกาล 0.5                           0.5 
- อตัราการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงาน 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 0.5                            0.7 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั 5งสิ 5น (บาท) 2,581,878,550         3,098,254,260  
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลทั 5งสิ 5น (ร้อยละ) N.A. 115% 
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วาระที� 5.  พิจารณาเลือกตั *งกรรมการ  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
วาระที� 5.1 อนุมัตเิลือกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�ลาออกและให้มีวาระเท่ากบัวาระที�เหลืออยู่ของ

กรรมการที�ลาออก 
บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของ นายเกริกไกร จีระแพทย์ และนายอโนทยั เตชะ

มนตรีกลุ โดยให้มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เป็นต้นไป ทั 5งนี 5เป็นตามหลกับรรษัทภิบาลที�ดีของ
บริษัทฯ ที�กําหนดให้กรรมการเกษียณเมื�ออายคุรบ 72 ปี บริบรูณ์ 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระตาม
ขั 5นตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยูใ่นหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของรายงานประจําปีที�ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้ว จึงขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั 5ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ โดยมวีาระการดาํรงตาํแหนง่ที�
เหลอือยูข่อง นายเกริกไกร จีระแพทย์ 

 
 การเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตั 5งกรรมการดังกล่าวข้างต้นนั 5น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา และ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นบคุคลผู้มีความรู้    ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยประวตัิย่อ
และข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ รวมทั 5งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อ
ของกรรมการที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

 

อนึ�งบคุคลดงักลา่วไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกฐานทจุริตตอ่หน้าที�/ไมเ่คยรับโทษจําคกุในความผิดเกี�ยวกบั
ทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทจุริต และไมไ่ด้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอื�นที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

 
5.2 อนุมัติเลอืกตั *งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดวา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั 5ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั 5งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 5น ให้
ใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนที�ได้อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออก กรรมการที�ออกจาก
ตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตั 5งเข้าเป็นกรรมการอีก ก็ได้ 

 

ในปีนี 5 บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 4 คน ได้แก่ 
 1. นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์     กรรมการอิสระ 
 2. นายSudiarso   Prasetio  กรรมการอิสระ 
 3. นายระวิ    คอศิริ  กรรมการ 
 4.นายชนินท์   วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
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อนึ�ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระตาม

ขั 5นตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของรายงานประจําปีที�ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้ว จึงขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั 5งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ดงันี 5 

 1. นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์     กรรมการอิสระ 
 2. นายSudiarso   Prasetio  กรรมการอิสระ 
 3. นายระวิ    คอศิริ  กรรมการ 
 4.นายชนินท์   วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 
การเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั 5งกรรมการทั 5ง 4 คนดงักลา่วข้างต้นนั 5น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลทั 5ง 4 คนดงักลา่วเป็นผู้มคีวามรู้  ความสามารถ และมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม โดยประวตัยิอ่และข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ รวมทั 5งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ปรากฏตามประวตัยิอ่ของกรรมการที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

 

อนึ�งบุคคลทั 5ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทจุริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอื�นที�มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ 

 
วาระที� 6.  อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

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

ให้แก่กรรมการเว้นแตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 

ข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ�งค่าตอบแทนอาจมี
ลกัษณะอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั 5งหมดรวมกนัก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน 
เบี 5ยประชุม เบี 5ยเลี 5ยง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นใดก็ได้ ทั 5งนี 5 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 5 

 

1.   บําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 ให้จา่ยเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท จากอตัราเดมิในปี 2557 โดย
รายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้
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ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่
กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 

 

2.   การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2559 เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับคณะกรรมการทกุ
ชดุลดลงร้อยละ 10 จากอตัราเดิมของปี 2558  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 5  

 รายละเอียด ปี 2559 
(เสนอครั 5งนี 5) 

ปี 2558 
 

2.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
2.1.1 คา่ตอบแทนประจําเดือนโดยให้จ่ายทกุเดือน (บาท/เดือน)   
 -  ประธานกรรมการบริษัท 46,800 52,000  
-  รองประธานฯ 41,400 46,000 
-  กรรมการอื�น  36,000 40,000 
2.1.2 เบี 5ยประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั 5งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ  
(บาท/ครั 5ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบริษัท 23,400 26,000 
-  รองประธานกรรมการบริษัท 20,700 23,000 
-  กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 18,000 20,000 
2.2 เบี 5ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครั 5งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วม
ประชมุ  (บาท/ครั 5ง) 

  

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 28,080 31,200 
- กรรมการตรวจสอบ 21,600 24,000 

2.3 เบี 5ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั 5งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครั 5ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 23,400 26,000 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 18,000 20,000 

 
วาระที� 7. พิจารณาแต่งตั *งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

อนึ�ง ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั ทั 5งนี 5บริษัทสามารถแตง่ตั 5งผู้สอบบญัชีรายใหมที่�สงักดัสาํนกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดมิก็ได้ และบริษัทจะแตง่ตั 5งผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที�เนื�องจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี
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เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื�อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชี นบัแตว่นัที�ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิ
หน้าที� 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคดัเลอืกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากัด (PwC)  เป็นผู้สอบบญัชีเนื�องจาก PwC มีผลการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที�น่าพอใจมาโดยตลอด   
รวมทั 5ง PwC  มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดดงัปรากฏอยู่ในหมวด  
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
ครั 5งนี 5 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) จึงนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัิแตง่ตั 5งผู้สอบบญัชี ตามรายชื�อดงันี 5 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับ
แตง่ตั 5งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ซึ�งเป็นผู้ลงลายมอืชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที�สอง และ/หรือ 

2. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4843 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3977 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 

แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อยประจําปี 2559 ทั 5งในประเทศและต่างประเทศ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 5นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2559  ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบญัชี เฉพาะบริษัทบ้านปู จํากดั (มหาชน) เป็นเงินจํานวน 2,206,500 บาท ซึ�งเท่ากบัปี 
2558 

ปี คา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
ปี 2559* 2,206,500 บาท 
ปี 2558 2,206,500 บาท 

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

 
ทั 5งนี 5 ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั 5นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร             
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  
รวมทั 5งรับทราบคา่สอบบญัชีประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมจํานวนเงิน  60,914,502 

บาท  
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วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียน 
 จาํนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้น 
 สามัญที�ยงัไม่ได้จาํหน่ายจาํนวน 823,026,240 หุ้น ซึ�งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไข 
 บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เนื�องจากบริษัทฯ จะเพิ�มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม ่ซึ�งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 

มาตรา  136 และมาตรา 140 กําหนดเรื�องการออกหุ้นใหมแ่ละการลดทนุโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที�จําหนา่ยไมไ่ด้หรือที�ยงั
มิได้จําหนา่ยด้วยวิธีการลดทนุ ไว้ดงันี 5 

 มาตรา 136 กําหนดวา่บริษัทจะเพิ�มทนุจากจํานวนที�จดทะเบียนไว้แล้วได้โดย การออกหุ้นใหมเ่พิ�มขึ 5น 

 การออกหุ้นเพิ�มตามวรรคหนึ�งจะกระทําได้เมื�อ 

 (1) หุ้นทั 5งหมดได้ออกจําหนา่ยและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจําหนา่ยไม่
 ครบหุ้นที�เหลอืต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหุ้นกู้  แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 5อหุ้น 

 
  มาตรา 140 ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทนุโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบยีน ที�จําหน่ายไม่ได้หรือที�ยงัมิได้นํา
  ออกจําหน่ายได้เมื�อที�ประชมุมีมติแล้วให้บริษัทขอ จดทะเบยีนลดทนุภายในสิบสี�วนันบัแต่วนัที�ที�ประชมุลง
  มติ 

 
 บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากทนุจดทะเบียน จํานวน 3,404,904,790 
บาทเป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 2,581,878,550 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 823,026,240 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียน เป็นดงันี 5 
 

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน  2,581,878,550  บาท 
  แบง่ออกเป็น 2,581,878,550 หุ้น 
  มลูคา่หุ้นละ 1.00  บาท 
  โดยแบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั 2,581,878,550 หุ้น 
  หุ้นบริุมสทิธิo  ไมม่ี 
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วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ� มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 2,581,878,550 บาท จากทุนจด
 ทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 5,163,757,100 บาท โดยการ
 ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ�งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและพิจารณา
 อนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
 ทะเบียนของ บริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
เพื�อระดมเงินทนุให้เพียงพอสาํหรับการปรับปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย การเพิ�มทนุและ

ลดจํานวนหนี 5ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของแผนปรับโครงสร้างทางการเงินในขณะที�กระแสดเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ลดลงจากระดบัราคาจําหนา่ยของสนิค้าระหวา่งประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 12   

  จึงขอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,581,878,550 บาทจาก
ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาทเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
จํานวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ�งมมีลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เรื�องทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี 5 

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน  5,163,757,100   บาท 
  แบง่ออกเป็น 5,163,757,100  หุ้น 
  มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 
  โดยแบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั 5,163,757,100  หุ้น 
  หุ้นบริุมสทิธิo  ไมม่ี 
 
อนึ�ง ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้อง
เรียกร้องคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที�นั 5นเป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั 5นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม)  
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วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม
  ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อให้บริษัทฯระดมเงินทนุได้เพียงพอตอ่การดาํเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินและการ
   ชําระหนี 5คืนของบริษัทฯ  จงึควรอนมุตัิดงันี 5  

 10.1 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื *อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั*งที� 3 
(ใบสาํคัญแสดงสทิธิ BANPU-W3) จาํนวนไม่เกนิ 1,290,939,275 หน่วยให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�
จองซื *อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right 
Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ�มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 5 
บาทต่อหุ้น 

   
    ทั 5งนี 5 โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วยที� 12  
   นอกจากนี 5ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัใิห้เสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ

มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์เงื�อนไข และ
รายละเอียดอื�นๆที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิBANPU-W3 ตามความจําเป็น
และสมควรภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และการดาํเนินการตา่งๆ ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการดําเนินการขอ
อนญุาตตอ่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําใบสาํคญัแสดงสทิธิBANPU-W3 และหุ้นสามญัที�ออกเนื�องจากการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิBANPU-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

  การลงมติ  วาระนี 5ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

   
  10.2  พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน จาํนวน 2,581,878,550 หุ้น 
    ก. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนจาํนวน ไม่เกนิ 1,290,939,275หุ้น  มูลค่าที�ตราไว้ 

    หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น  (Right  
    Offering) 

   โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 5 

1)เสนอขายในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นเพิ�มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท  

2)ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม มี สิท ธิ จ อ งซื 5อ หุ้ น เ พิ� ม ทุน ที� อ อ ก ให ม่ เ กิ น สิท ธิ ข อ ง ต น ตา ม สัด ส่ว น ที� กํ า ห น ด ไ ด้ 
(oversubscription) โดยที�ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ประสงค์จะจองซื 5อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ�ม
ทนุที�จองซื 5อเกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื�อมีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื 5อตามสิทธิครบถ้วน
แล้วเทา่นั 5น โดยการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนไมม่ีหุ้นเพิ�มทนุเหลอืจากการจดัสรร  

3)ในกรณีที�หุ้ นเพิ�มทุนส่วนที�เหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื 5อเกินสิทธิ 
บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื 5อเกินสิทธิแต่ละรายตาม
สดัสว่นของจํานวนหุ้นที�จองซื 5อเกินสทิธิตอ่จํานวนหุ้นเพิ�มทนุสว่นที�เหลอื 



 

10 
สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 : ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 
 

10 

4)เศษของหุ้นใดๆ จากการจดัสรรให้ปัดทิ 5ง 

5)ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั 5งนี 5 บริษัทฯ จะขอ
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6)ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุต้องเป็นผู้ ที�มีรายชื�อในสมดุทะเบียน ณ วนัที� 27 เมษายน 2559 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 28 
เมษายน 2559 โดยกําหนดระยะเวลาการจองซื 5อและการชําระค่าหุ้นเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นระหวา่งวนัที� 23 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 

อยา่งไรก็ตาม สทิธิของผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซื 5อหุ้นที�ออกใหม่ยงัไม่แน่นอนและขึ 5นอยู่กบัการอนมุตัิโดยที�
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 ข. จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 1,290,939,275หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1บาทเพื�อรองรับ
 การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที�บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 ที�จองซื *อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วน  ( R i g h t 
 Offering) ตามที�ได้รับอนุมัติในวาระที� 10.1 

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้เสนอให้ที�ประชุมสามญัพิจารณาอนุมตัิมอบหมายให้นางสมฤดี ชัย
มงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ พิจารณากําหนดหรือเปลี�ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื�อนไข และ
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุ และการออกหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใช้
สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ตามที�จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง เช่น การจดัสรรหุ้นเพิ�ม
ทนุเป็นครั 5งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื 5อ วิธีการชําระเงินการกําหนดและ
แก้ไขเปลี�ยนแปลงรายละเอียดอื�นใดเกี�ยวกบัการจอง การจดัสรร เป็นต้น รวมถึงลงนามในเอกสารหรือคําขออนญุาต
ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง หรือหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ รวมถึงการติดต่อและยื�นคําขออนญุาต 
เอกสาร หรือหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการดําเนินการใดๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงการนําหุ้นเพิ�มทุน และใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯตอ่ไป 

โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุในสิ�งที�สง่มาด้วย 12  ข้อ ก - ค. 

 
วาระที� 11. พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

วาระนี 5กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพื�อให้คณะกรรมการได้ชี 5แจงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ 

(ถ้ามี) ดงันั 5น จะไมม่ีการนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี 5 

 


