ที บป. 0256/031
4 มีนาคม 2556
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง ทีสง่ มาด้ วย 1. ข้ อเท็จจริ งและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม
2555 (ซีดีรอม)
4. ประวัติยอ่ และข้ อมูลทีเกียวข้ องของผู้ได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
8. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี ในรูปแบบหนังสือ
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข.)
10. ข้ อมูลกรรมการบริษัทฯ ทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
11. การสมัครเข้ าร่วมโครงการเยียมชมโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี
12. ซองบริ การธุรกิจตอบรับ
13. แผนทีสถานทีประชุมโดยสังเขป
ด้ วยคณะกรรมการบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ในวันพุธที 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัลเมอริ เดียน เลขที 61
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี 7
วาระที 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
การลงมติ วาระนี 7ไม่ต้องลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
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วาระที 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิน- สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2555
และรับรองรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม
2555
การลงมติ วาระนี 7ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 40
วาระที 3. พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิน- สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน
ดังกล่าวซึง ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ วาระนี 7ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 40
วาระที 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี ในอัตราหุ้นละ 18 บาท
ประกอบด้ วยการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 งวดวันที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 18 บาท (ซึงได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 9 บาท เมือวันที 26
กันยายน 2555) ดังนัน7 คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในงวดนี 7อีกหุ้นละ 9 บาท
โดยให้ จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที 1 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในวันที 26 เมษายน 2556
การลงมติ วาระนี 7ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 40
วาระที 5. พิจารณาเลือกตัง- กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
7
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 4 คน ได้ แก่ นายสมเกียรติ เจริญกุล นายระวิ คอศิริ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ให้ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
การลงมติ วาระนี 7ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 40
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วาระที 6. พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี 7
1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ให้ จ่ายเป็ นเงินรวม 49 ล้ านบาท
2. ค่าตอบแทนประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
เสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุดในอัตราเดิมเมือเทียบกับปี 2555
การลงมติ วาระนี 7ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นซึง
มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90
วาระที 7. พิจารณาแต่ งตัง- ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิแต่งตัง7 นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 3271 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4599 และ/หรื อ
นายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3977 แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด (PwC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด มหาชน ในปี 2556 ด้ วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็ น
เงินจํานวน 2,100,000 บาท
การลงมติ วาระนี 7ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 40
วาระที 8. พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการบริษัทได้ ตอบข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ทํ า รายละเอี ย ด ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุผ ล เพื อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุมัติ ว าระต่า งๆ ข้ างต้ น
ดังปรากฏในสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 1 สําหรับรายงานประจําปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ จัดทําในรู ปแบบซีดีรอม ทีได้ จัดส่งให้ กับ
ผู้ถื อ หุ้น พร้ อมหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ในครั ง7 นี 7 (สิง ที ส่ง มาด้ ว ยลํา ดับ ที 3) หากผู้ถื อ หุ้น ท่า นใดมีค วามประสงค์ จ ะขอรั บ
รายงานประจําปี ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี ในรู ปแบบหนังสือ (สิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 8)
ส่ง มาทีฝ่ ายเลขานุการบริ ษั ท ทางไปรษณีย์ (บริ การธุรกิจตอบรับ) ตามสิง ทีส่งมาด้ วยลําดับที 12 หรื อส่ง ทางโทรสารที
หมายเลข 0-2207-0698
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ าร่ วมประชุม ณ สถานทีประชุม ระหว่างเวลา
11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริ ษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิง ทีสง่ มาด้ วย
ลําดับที 6

4
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานทีดงั กล่าวข้ างต้ น ในกรณีทีทา่ นไม่สามารถ
เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึง
ดังปรากฏในสิง ทีส ง่ มาด้ วยลําดับที 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) อนึง เพือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้
ตามแบบ ข ซึง เป็ นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะไว้ คอ่ นข้ างละเอียดชัดเจน ซึง ท่านอาจจะมอบฉันทะให้ บคุ คล
อืนหรื อบุคคลใดบุคคลหนึงดังต่อไปนี 7เป็ นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ท่านก็ได้ สําหรับรายละเอียดและประวัติยอ่ ของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นหมวด “รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หาร” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง7 นี 7 (สิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 3)
และ “ข้ อมูลกรรมการบริษัทฯ ทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556” (สิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที
10)
1. นายเกริ กไกร
2. นายสมเกียรติ
3. นายมนตรี
4. นายรัตน์
5. นายอโนทัย
6. นายตีรณ

จีระแพทย์
เจริ ญกุล
มงคลสวัสดิV
พานิชพันธ์
เตชะมนตรี กลุ
พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกริ กไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศซึง แต่งตังให้
7 คสั โตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
ดาวน์โหลดได้ ที www.banpu.com

