
 
 

 

ที� บป. 0256/031 
  

4 มีนาคม 2556 
 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1. ข้อเท็จจริงและเหตผุลประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตา่งๆ 
 2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปีสิ 7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
 2555 (ซีดีรอม) 

4. ประวตัิยอ่และข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
5. ข้อบงัคบับริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสอื 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
10. ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
11. การสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพ ี
12. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 
13. แผนที�สถานที�ประชมุโดยสงัเขป 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556                             
ในวนัพธุที� 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลัฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลัเมอริเดียน เลขที� 61 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 7 

 

วาระที� 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555
 การลงมติ  วาระนี 7ไมต้่องลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ         
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วาระที� 2. รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ -นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 
และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ 7นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2555 
 

 การลงมติ  วาระนี 7ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40         

 
วาระที� 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 

สิ -นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุน
ดงักลา่วซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

การลงมติ  วาระนี 7ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
 

วาระที� 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี ในอัตราหุ้ นละ 18 บาท 

ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 งวดวนัที� 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 18 บาท (ซึ�งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื�อวนัที� 26 
กนัยายน 2555) ดงันั 7น  คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในงวดนี 7อีกหุ้นละ 9 บาท 
โดยให้จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ในวนัที�  26 เมษายน 2556 

 

การลงมติ  วาระนี 7ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

 
วาระที� 5. พิจารณาเลือกตั -งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิเลอืกตั 7งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ
จํานวน 4 คน ได้แก่ นายสมเกียรติ เจริญกลุ นายระวิ คอศิริ นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ให้เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 

 

การลงมติ  วาระนี 7ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
 
 
 
 
 



 3

วาระที� 6.  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี 7 

1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท 
2. คา่ตอบแทนประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                            
เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการทกุชดุในอตัราเดิมเมื�อเทียบกบัปี 2555 
 

การลงมติ  วาระนี 7ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

 

วาระที� 7. พิจารณาแต่งตั -งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิแตง่ตั 7ง นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที� 3271 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์  เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4599 และ/หรือ 
นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3977 แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั มหาชน ในปี 2556  ด้วยคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี เป็น
เงินจํานวน  2,100,000 บาท 

 

 การลงมติ  วาระนี 7ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

 

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

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซกัถามของ 
ผู้ ถือหุ้น    (ถ้ามี) 

 

 บริษัทฯ ได้จัดทํารายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น                
ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1 สําหรับรายงานประจําปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดทําในรูปแบบซีดีรอม ที�ได้จัดสง่ให้กับ             
ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั 7งนี 7 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3) หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ         
รายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสอื โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 8) 
ส่งมาที�ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 12 หรือส่งทางโทรสารที�
หมายเลข 0-2207-0698 
 

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ระหว่างเวลา         
11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วย
ลาํดบัที� 6 
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 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลาและสถานที�ดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที�ทา่นไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัใดฉบบัหนึ�ง 
ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 9 (โปรดดูหมายเหตดุ้านล่างประกอบดว้ย) อนึ�งเพื�อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้
ตามแบบ ข ซึ�งเป็นแบบที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะไว้คอ่นข้างละเอียดชดัเจน ซึ�งท่านอาจจะมอบฉนัทะให้บคุคล
อื�นหรือบคุคลใดบคุคลหนึ�งดงัตอ่ไปนี 7เป็นผู้ รับมอบฉนัทะโดยระบใุนแบบ ข ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ทา่นก็ได้ สาํหรับรายละเอียดและประวตัิยอ่ของบคุคลดงักลา่วปรากฏอยูใ่นหมวด “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 7งนี 7 (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3) 
และ “ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556” (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 
10) 
 

    
1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ   กรรมการอิสระ 
3. นายมนตรี  มงคลสวสัดิV  กรรมการอิสระ 
4. นายรัตน์  พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ 
5. นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ 
6. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ 

 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                     (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 
                               ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นตา่งประเทศซึ�งแต่งตั 7งให้คสัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที�  www.banpu.com 
 
 


