
 
 
ที่ บ.ป.46214/341 
 

9 เมษายน 2546 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 
 2. รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545  
 3. ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตางๆ 
 4. ขอบังคับบริษัทฉบับใหม 
 5. ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน 
 6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และ แบบ ข) 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ในวันจันทร
ที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทําการของบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร เลขที่ 1550 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรไดรับทราบผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2545 ของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาวซึ่งผูสอบบัญชี 
 ของบริษัทฯ ไดรับรองแลว 
 
วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรประจําป 

 
 4.1. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 
       ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 

 
4.2. อนุมัติจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมาย 

        ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมาย 
 

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
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        ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
 

5.2. อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
        ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 
วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี  

 
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติใหแกไขขอบังคับของบริษัทโดยใหตั้งขอบังคับของบริษัท 
 ขึ้นใหม จํานวน 54 ขอ ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4 
 
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติจัดสรร ESOP ใหแกกรรมการและพนักงาน       
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติจัดสรร ESOP ใหแกกรรมการและพนักงาน  

 
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
 บริษัทฯไดจัดทํารายละเอียด ขอเท็จจริง และเหตุผล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระตางๆ ขางตน ดังปรากฏ
ในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 3 
 
 บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหวางเวลา 
13.00 ถึง 14.30 น. และบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน ดังปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 
 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมสามารถ
เขารวมประชุมดวยตนเองได ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งดัง
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 6 อนึ่งเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชตามแบบ ข ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการ
ตางๆท่ีจะมอบฉันทะไวคอนขางละเอียดชัดเจนและแนนอนตายตัว ซึ่งทานอาจจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งดังตอไปนี้เปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได 
 
   1.นายชีระ ภาณุพงศ  ประธานกรรมการ 
   2.นายชนินท วองกุศลกิจ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
   3.นายมนัส ลีวีระพันธุ  กรรมการที่เปนอิสระ 
   4.นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย  กรรมการที่เปนอิสระ 
   5.นายมนตรี มงคลสวัสดิ์  กรรมการที่เปนอิสระ 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
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               (นายชีระ  ภาณุพงศ) 
                 ประธานกรรมการ 
 
 

สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 
ของ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บมจ.152 

 
 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2545 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทําการของบริษัทฯ ชั้นที่ 27 อาคารแกรนดอัม
รินทร ทาวเออร เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน รวม 40 คน นับจํานวนหุนได 88,997,160 หุน จากหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 210,191,787 หุน ซึ่งเทากับรอยละ 42.34 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง ครบเปนองคประชุม 
โดยนายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2544 
 

-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2544 จึงเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรที่ 
29 ตุลาคม 2544 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 

-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองดวยคะแนนเสียง 88,977,760 หุน และ 
งดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2544  
 

2.พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2544 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ 
 

-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับทราบรายงาน
ประจําป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ และรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 
2544 โดยในรอบปที่ผานมา (1 กรกฎาคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) บริษัทฯไดดําเนินการตามแผนที่วางไว กลาวคือ 
เนนการขยายธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟาซึ่งเปนธุรกิจหลัก และปรับลดการลงทุนในธุรกิจดานอ่ืนๆ บริษัทฯไดขยายการผลิต
และการขายถานหินทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ิมการลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
และเขาประมูลเพ่ือซื้อโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง สวนในดานการลดการลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่ไมเปนธุรกิจหลัก บริษัทฯ
ไดตกลงที่จะขายหุนทั้งหมดในทาเรือ A-5 ที่แหลมฉบัง โดยจะดําเนินการแลวเสร็จประมาณกลางป 2545 สวนรายละเอียด
เก่ียวกับผลการดําเนินงานจะขอใหประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูชี้แจง 

 
-นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาท่ีบริหารไดชี้แจงรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯในรอบป 2544 (1 กรกฎาคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) ตามรายงานประจําป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2544 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว สรุปไดวา ในรอบปบัญชี 2544 สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ (รวมบริษัทยอย)  มีกําไรสุทธิรวม 218 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.04 บาทตอ
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หุน และในรอบปที่ผานมา บริษัทฯไดจัดการใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเนนความ
สําคัญในสองธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟาท่ีบริษัทฯมีประสบการณและความชํานาญ บริษัทฯไดใชทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและการเงินเพ่ือสรางมูลคาธุรกิจและผลตอบแทนตอผูถือหุนใหเพ่ิมขึ้นโดยสม่ําเสมอ การปรับตัวทาง
เศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้นของแตละประเทศไดเอ้ืออํานวยใหบริษัทฯมีการขยายกิจการโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจถานหินไปสู
ประเทศเพื่อนบาน และเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดเขาสูภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯยังคงนโยบายการสรางความพรอมในทุกๆ
ดาน ไดแก การเงิน บุคลากร การจัดองคกร ระบบงาน วิธีปฏิบัติงาน และการบริหารงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอยางม่ัน
คงบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้ในปที่ผานมา บริษัทฯไดขยาย
ฐานการผลิตเขาสูประเทศเพื่อนบานซึ่งเปนการดําเนินการตามกลยุทธระยะยาวที่บริษัทฯไดวางไว โดยเมื่อเดือนมีนาคม 
2544 บริษัทฯไดเขาครอบครองสัมปทานเหมืองถานหินจํานวน 4 สัมปทาน รวมเรียกวา “อินโดโคล” ประกอบดวย เหมือง
อินโดมินโค เหมืองคิทาดิน เหมืองทรูบาอินโด และเหมืองบาราเซนโทซา โดยเหมืองอินโดมินโคและเหมืองคิทาดินเปน
เหมืองเปดดําเนินการอยูแลวและมีกําลังผลิตปจจุบันรวม 8 ลานตัน ทําใหบริษัทฯมีกําลังผลิตจากแหลงถานหินในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียรวม 11 ลานตัน และจะเพ่ิมขึ้นเปน 15 ลานตันจากการเปดดําเนินการเหมืองทรูบาอินโดในอนาคต รายละเอียด
อ่ืนตามรายงานประจําป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานประจําป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ 
 

-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองและรับทราบดวยคะแนนเสียง 
88,977,760 หุน และงดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานประจําป 2544 และรับทราบ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
 

3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
 

-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบและรับรองแลว 
โดยประธานไดชี้แจงวา ตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ไดรับรองแลวตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ปรากฏวา ในรอบปบัญชี 2544             
(1 กรกฎาคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) บริษัทฯ (รวมบริษัทยอย) มีสินทรัพยรวม 15,799 ลานบาท มีหนี้สินรวม 
8,988 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนรวม 6,811 ลานบาท มีรายไดจากการขายรวม 2,636 ลานบาท มีรายไดรวม 3,122  
ลานบาท     มีกําไรขั้นตนรวม 704 ลานบาท มีกําไรสุทธิรวม 218 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.04 บาทตอหุน ราย
ละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดรับ
รองแลวที่ปรากฏในรายงานประจําป 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งไดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯไดตรวจสอบและรับรองแลวดังกลาว 

 
-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 88,977,760 หุน 

และงดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2544 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบและรับรองแลว 

 
 
 
 
 



 5

 
 

4.พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรประจําป 
 

4.1.อนุมัติการจายเงินปนผล 
 

-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาจาย
เงินปนผลจากกําไรใหกับผูถือหุนนั้น ในป 2544 บริษัทฯมีกําไรสุทธิและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได คณะ
กรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผลประจําป ในอัตราหุนละ 
0.60 บาท จึงเสนอใหบริษัทฯจายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2544 ใหแกผูถือหุนซึ่งมีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 3 เมษายน 2545 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปน
เงิน 126,115,072.20 บาท โดยจายจากกําไรของธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งหมด กําหนดจายเงินปนผลในวันที่           
7 พฤษภาคม 2545 จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผลประจําปตามความเห็นของคณะกรรมการ  

 
-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 88,977,760 หุน 

และงดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงิน   ปนผลประจําป 2545 จากกําไรสะสม
และผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ใหแกผูถือหุนซึ่งมีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนในวันที่ 3 เมษายน 2545 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงิน 126,115,072.20 บาท โดยจายจากกําไรของธุรกิจที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งหมด กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 
 

4.2.อนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมาย 
 
-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กําหนดให

บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯไดตั้งสํารองตามกฎหมายไวแลวเปนเงิน 329.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.29 
ของทุนจดทะเบียน 3,540 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา บริษัทฯสมควรที่จะตั้งสํารองตามกฎหมายในครั้งนี้
อีกเปนเงิน 10.921 ลานบาท   (คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2544) โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิของธุรกิจที่ไมได
รับการสงเสริมการลงทุน และเมื่อไดตั้งสํารองตามกฎหมายดังกลาวแลว บริษัทฯจะมีสํารองตามกฎหมายรวมเปนเงิน 
339.961 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.61 ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯตั้งสํารองตาม
กฎหมายในครั้งนี้เปนเงินจํานวน 10.921 ลานบาท จากกําไรสุทธิของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 

 
-ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 88,977,760 หุน 

และงดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯตั้งสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 10.921 
ลานบาท จากกําไรสุทธิของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 

5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับบริษัทฯขอ 16 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
จํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งในปนี้กรรมการที่ตองออกตามวาระมีจํานวน 4 ทาน คือ  นายชีระ 
ภาณุพงศ  นายชนินท วองกุศลกิจ  นายเมธี เอ้ือภิญญกุล  และ  นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา 
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ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอขอใหที่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการ 

 
-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง 88,977,760 หุน และงดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติ
เลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 
-ประธานไดแถลงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นวา ในปนี้ (1 กรกฎาคม 

2544 ถึง 31 ธันวาคม 2544) บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 218 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุน
สมควรที่จะพิจารณาอนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการประจําป 2544 และ  เบ้ียประชุมกรรมการ 2545 ดังนี้ 

บําเหน็จกรรมการประจําป 2544 (1 กรกฎาคม 2544–31 ธันวาคม 2544) ใหจายเปนเงินรวม 3,430,000 
บาท 

เบ้ียประชุมกรรมการป 2545 เชน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดคา
ตอบแทน ฯลฯ ใหจายในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 7,000,000 บาท 

 
จึงเสนอขอใหที่ประชุมกําหนดบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการตาม

ขางตน โดยประธานแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัทฯซึ่งถือหุนนับรวมกันได11,132,768 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสีย
พิเศษในการกําหนดบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติ
บําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 

 
-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 77,844,992 หุน และ

งดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายบําเหน็จกรรมการประจําป 2544 และเบ้ีย
ประชุมกรรมการป 2545 ไดตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

6.พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 
-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให ที่ประชุมสามัญ    

ผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาแตงตั้ง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือ นายประสัณห เชื้อพา
นิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051แหงสํานักงาน PricewaterhouseCoopers (PwC) เปนผูสอบบัญชีและ
งบการเงินประจําป 2545 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เพราะเห็นวา PwC มีเครือขายครอบคลุมในหลายประเทศและ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะทําใหการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน 
โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,340,000 บาท จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 88,977,760 หุน และ

งดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติแตงตั้งนางสาวแนงนอย    เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือ นายประสัณห เชื้อพานิช ผู
สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051แหงสํานักงาน PricewaterhouseCoopers เปนผูสอบบัญชีและงบการเงินประ
จําป 2545 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,340,000 บาท  
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7.พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัทฯ 
 
-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณา

อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ดังนี้ 
  ขอบังคับขอ 8 จาก “หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง” เปน “หามมิใหบริษัทรับ

จํานําหุนของบริษัทเอง” ทั้งนี้เพ่ือสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 66 (แกไขเพ่ิมเติม)    
ที่กําหนดใหบริษัทสามารถซื้อคืนหุนได 

  ขอบังคับขอ 9 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการถือหุนสามัญของคนตางดาวจากไมเกิน รอยละ 30  เปน   
ไมเกินรอยละ 40 

  ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 8 และ ขอ 9 ใหม เปนดังนี้ 
“ขอ 8. หามมิใหบริษัทรับจํานําหุนของบริษัทเอง 
ขอ 9. เวนแตกรณีตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้      หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมี

ขอ 
จํากัด แตทั้งนี้คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญในบริษัทไดไมเกินรอยละ 40 ของหุนสามัญที่ออกจําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัท 
คนตางดาวอาจไดมาซึ่งหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดที่กําหนดในวรรคแรกของขอบังคับนี้ได โดย
การใชสิทธิแปลงสภาพหรือใชสิทธิซื้อ ในกรณีที่คนตางดาวนั้นเปนผูถือหุนกูแปลงสภาพ และ/หรือ ใบ
สําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพยใหสิทธิอ่ืนใดที่บริษัทเปนผูออกและเสนอขายทั้งจํานวนในตาง
ประเทศ หรือโดยการจองซื้อหุนสามัญใหมที่ออกและเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) (รวมตลอดถึงหุนปนผลหรือหุนสามัญที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดหุนสามัญดัง
กลาวมาจากการใชสิทธิตางๆ ตามวรรคสองนี้) แตทั้งนี้ การถือหุนสามัญใหมโดยคนตางดาวในกรณีเชน
วานี้เม่ือรวมกับหุนสามัญที่ถือโดยคนตางดาวตามวรรคแรกของขอบังคับนี้แลว จํานวนหุนสามัญทั้งหมด
ที่ถือโดยคนตางดาวจะตองไมเกินกวารอยละ 45 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทในขณะนั้นๆ อัตราจํากัดที่คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญจํานวนรอยละ 45 นี้ใหใชกับกรณีการ
โอนหุนสามัญจากคนตางดาวซึ่งเปนผูไดหุนสามัญใหมมาโดยการใชสิทธิแปลงสภาพหรือใชสิทธิซื้อ หรือ
โดยการจองซื้อหุนสามัญใหมที่ออกและเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
(หรือเปนหุนปนผลหรือเปนหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดหุนสามัญดังกลาวมาจาก
การใชสิทธิตางๆ ตามวรรคสองนี้) ใหกับคนตางดาวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกวาหุนสามัญดังกลา
วจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว” 

ทั้งนี้ การแกไขขอบังคับดังกลาวจะมีผลใชบังคับเมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนไดรับจดทะเบียนการแกไขขอ
บังคับแลว 
 

-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 88,977,760 หุน 
และงดออกเสียงจํานวน 19,400 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯแกไขขอบังคับ ขอ 8 และ ขอ 9 ไดตามที่
ประธานเสนอ 

 
 
 



 8

 
 

8.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมไวเปนสํารองเพื่อการใชสิทธิซื้อหุนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  
  (BANPU-W2) 
 

-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญใหมไวเปนสํารองเพ่ือใหเพียงพอ สําหรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญฯ (BANPU-W2)  โดยชี้แจงวา 

เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2542 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญผูถือหุนประจําป 2542 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญฯ (BANPU-W2) ควบหุนสามัญใหมเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
104,784,502 หนวย ในอัตราการใชสิทธิ 1 : 1 ในราคา 33.88 บาทตอหุน และไดสํารองหุนสามัญใหมไวเพ่ือการใชสิทธิฯ
ของ BANPU-W2 จํานวน 104,784,502 หนวย 

ตอมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญผูถือหุนประจําป 2543 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯปรับ
อัตราและราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมของ BANPU-W2 (เนื่องจากการจายเงินปนผลเกินกวารอยละ 75 ของกําไร
สุทธิ) จาก “1 : 1 ในราคา 33.88 บาทตอหุน” เปน “1 : 1.05491 ในราคา 32.116 บาทตอหุน”  

จากการปรับอัตราและราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมของ BANPU-W2 ดังกลาวขางตน มีผลใหบริษัทฯจะ
ตองสํารองหุนสามัญใหมไวเพ่ือการใชสิทธิฯของ BANPU-W2 เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 5,753,717 หุน ดังนั้น เพ่ือใหเพียง
พอตอการใชสิทธิของ BANPU-W2 ในวันที่ 14 มกราคม 2546 จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ นํา
หุนสามัญใหมจํานวน 6,000,000 หุน จากจํานวน 21,000,000 หุน ซึ่งไดจัดสรรเปนสํารองไวเพ่ือการเสนอขายแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2542 มาจัดสรรเปนสํารองเพ่ือการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญใหมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (BANPU-W2) ซึ่งเม่ือท่ีประชุมผูถือหุนมีมติจัดสรรหุนดัง
กลาว จะมีผลให 

 
1.บริษัทฯมีหุนสามัญใหมที่จัดสรรไวเปนสํารองเพ่ือ Private Placement จํานวน 15,000,000 หุน 
2.บริษัทฯมีหุนสามัญใหมที่จัดสรรไวเปนสํารองเพ่ือการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ   BANPU-W2 
จํานวน 110,784,502 หุน 
  

-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 88,807,960 หุน และงด
ออกเสียงจํานวน 189,200 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 6,000,000 หุน จาก
จํานวน 21,000,000 หุน ซึ่งไดจัดสรรเปนสํารองไวเพ่ือการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2542 มาจัดสรรเปนสํารองเพ่ือการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญ (BANPU-W2) ซึ่งออกเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมควบหุนเพ่ิมทุน ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประ
จําป 2542 ซึ่งผลของมติที่ประชุมจะทําให 

1.บริษัทฯมีหุนสามัญใหมที่จัดสรรไวเปนสํารองเพ่ือ Private Placement จํานวน 15,000,000 หุน 
2.บริษัทฯมีหุนสามัญใหมที่จัดสรรไวเปนสํารองเพ่ือการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  BANPU-W2 
จํานวน 110,784,502 หุน 
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9.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อเสนอขายแกกรรมการและพนักงานซึ่ง

กระทําตอเนื่องเปนโครงการ (ESOP)  
 

-ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ือเสนอขายแกกรรมการและพนักงานซึ่งกระทําตอเนื่องเปนโครงการ 
(ESOP) โดยชี้แจงวา 

เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2541 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2541 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก ESOP 
จํานวน 5,239,224 หนวย และไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรขึ้นชุดหนึ่งทําหนาท่ีจัดสรร ESOP ใหกับกรรมการและ
พนักงาน โดยมีเงื่อนไขวา ในการจัดสรร ESOP ใหกับกรรมการบริษัทฯจะตองใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรร  

ในป 2545 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการจัดสรร ESOP ไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯสมควร
ที่จะจัดสรร ESOP ใหนายชนินท วองกุศลกิจ ตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร จํานวน 50,000 หนวย นายเมธี เอ้ือ
อภิญญกุล ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหาร จํานวน 25,000 หนวย และนายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหาร 
จํานวน 25,000 หนวย ซึ่งเปนพนักงานที่มีผลงานดีและไดรับการจัดสรร ESOP ในปนี้ แตเนื่องจากทั้ง 3 ทาน เปน
กรรมการบริษัทฯ จึงตองใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ  

 
ประธานแจงวา บุคคลทั้งสามคนตามขางตน ซึ่งผูถือหุนบริษัทฯ นับรวมกันได 2,061,348 หุน    ถือเปนผูมี

สวนไดเสียพิเศษ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
 
-ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติโดยผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดวยคะแนนเสียง 76,568,100 หุน และ        

งดออกเสียงจํานวน 10,367,712 หุน จึงถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรร ESOP ในป 2545 ใหนายชนินท           
วองกุศลกิจ จํานวน 50,000 หนวย นายเมธี เอ้ืออภิญญกุล จํานวน 25,000 หนวย และ นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล จํานวน 
25,000 หนวย ได 

 
10. เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 
-ไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก 

 
 

ปดประชุมเวลา 15.30 น 
 
 
 

   ลงชื่อ…นายชีระ  ภาณุพงศ…ประธานกรรมการ 
                       (นายชีระ  ภาณุพงศ) 
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สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 3 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผูถือหุน 

ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 และคณะกรรมการ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีสงมา
ดวยลําดับที่ 1) 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งแสดงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2545 และคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ ดังปรากฏในราย
งานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2) 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่  
            31 ธันวาคม 2545 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 แลวเสร็จ
และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดรับรองแลว คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง 
ครบถวน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดรับรองแลว 
ตามที่ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2) 
 
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรประจําป 

 
4.1. อนุมัติการจายเงินปนผล 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลจากกําไรใหกับผูถือหุน เม่ือปรากฏวา 

1.ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
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2.บริษัทฯ ไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู 
3.บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได 
4.การพิจารณาจายเงินปนผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ดวย 

ซึ่งในปนี้ บริษัทฯ มีกําไร และไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จายเงินปนผลได คณะกรรมการไดพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆแลวเห็นวา บริษัทฯ สมควรที่จะจาย
เงินปนผลประจําป 2546 ในอัตราหุนละ 2.60 บาท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 1.50 
บาท เม่ือวันที่  24 กันยายน 2545 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 1.10 บาท โดยใหจายจากกําไรสะสมและ
ผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุด
ทะเบียน     ผูถือหุนในวันที่ 8 เมษายน 2546 และใหจายจากกําไรของธุรกิจที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุนทั้ง
หมด กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ
การจายเงิน     ปนผลตามความเห็นของคณะกรรมการ 

 
4.2. อนุมัติการจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมาย 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประ
จําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ซึ่งในปนี้ บริษัทฯมีกําไรจึงตองจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมาย แตเนื่องจากบริษัทฯไดจัดสรรกําไรไว
เปนสํารองตามกฎหมายแลวเปนเงิน 339.961 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.61 ของทุนจดทะเบียน 3,540.50 
ลานบาท คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯควรจัดสรรกําไรไวเปนสํารองใหครบรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรไวเปนสํารองตาม
กฎหมายใน  ปนี้อีกเปนเงิน 14.089 ลานบาท โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลง
ทุน และเมื่อไดจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมายดังกลาวแลว บริษัทฯจะมีสํารองตามกฎหมายรวมเปน
เงิน 354.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกําหนด  

 
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
5.1. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนง 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3 ที่สุด) โดยกรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก แต
อาจไดรับเลือกตั้งเขาเปนกรรมการไดอีก 
ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 4 คน คือ นายสุนทร วองกุศลกิจ นายวิฑูรย วองกุศล
กิจ  นายมนัส ลีวีระพันธุ และ นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 คนดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมควรที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เอกสารแนบ ก 
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 5.2. อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืน
ใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท 
ขอบังคับบริษัทฯ  ขอ 29 กําหนดวา บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะ
กําหนด 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการคาตอบแทนแลวเห็นวา ที่ประชุมสามัญ     
ผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังปรากฏตาม
ความเห็นของคณะกรรมการคาตอบแทน เอกสารแนบ ข จึงไดนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 
ดังนี้ 
1.บําเหน็จกรรมการประจําป 2545 ใหจายเปนเงินรวม 7,780,000 บาท 
2.งบประมาณการจายเบ้ียประชุมกรรมการชุดตางๆประจําป 2546 เปนเงิน 7,800,000 บาท กําหนดการ
จาย 
   ดังนี้ 
   2.1.เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหจายประธาน 37,500 บาท/ครั้ง รองประธาน 33,000 บาท/ครั้ง 
         กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 
   2.2.เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายประธาน 31,250 บาท/ครั้ง กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง 
   2.3.เบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหจายประธาน 7,500 บาท/
ครั้ง  
         กรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง 

 
วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดวา กิจการซึ่งท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแตงตั้ง      
ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว รายละเอียดดังปรากฏอยูในหมวด   “รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ (สิ่งท่ีสงมาดวย
ลําดับที่ 2) จึงไดนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี เพ่ือ
สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดังนี้ คือ แตงตั้งนางสาวแนงนอย 
เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442   
และ/หรือ นายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แหงสํานักงาน PricewaterhouseCoopers 
(PwC) เพราะเห็นวา PwC มีเครือขายครอบคลุมในหลายประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทําใหการสอบ
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัท
ยอยรวมเปนเงิน 2,039,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีเฉพาะในสวนของบริษัทฯ เปนเงิน 1,495,000 บาท จึงเสนอขอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
เพ่ือใหขอบังคับของบริษัทฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ที่แกไขเพ่ิมเติมและกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ก.ล.ต. ที่ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) บริษัทฯจึงไดปรับปรุงแกไขขอบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯซึ่งมีจํานวน 52 ขอ ที่ประกาศ
ใชมาตั้งแตมี 2536 (และมีการปรับปรุงบางตามความจําเปน) โดยไดยกรางขอบังคับของบริษัทขึ้นใหมทั้งฉบับมีจํานวน 54 
ขอ โดย (1) ยึดเนื้อหาและขอความเดิมเปนหลัก เนื้อหาที่แกไขจะแกไขเพ่ือใหเปนมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน โดยแกไข
เทาท่ีจําเปนและใหนอยที่สุด และ (2) แกไขปรับปรุงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดตามขอบังคับฉบับที่รางใหม ที่ไดจัดสงให
กับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 4) ซึ่งสวนที่ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมที่สําคัญจะ
ปรากฏตามขอความที่ขีดเสนใต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติ
ใหแกไขขอบังคับของบริษัทฯโดยใหตั้งขอบังคับของบริษัทขึ้นใหมจํานวน 54 ขอดังกลาว โดยใหมีผลบังคับใชเม่ือท่ีประชุมผู
ถือหุนมีมติอนุมัติและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดไดรับจดทะเบียนแลว 
 
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติจัดสรร ESOP ใหแกกรรมการและพนักงาน 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ในป พ.ศ.2541 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ือเสนอ
ขายแกกรรมการและพนักงานซึ่งกระทําตอเนื่องเปนโครงการ (ESOP) โดยมีเงื่อนไขวา ในการจัดสรร ESOP ใหแก
กรรมการบริษัทฯ หรือ พนักงานคนใดเกินกวารอยละ 5 ของจํานวน ESOP ที่ออกท้ังหมด (ESOP ที่ออกท้ังหมด คือ 
5,239,224 หนวย) จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติ 
ในปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการจัดสรร ESOP ไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯสมควรที่จะจัดสรร 
ESOP จํานวน 30,000 หนวย ใหแกนายประจวบ ตรีนิกร ตําแหนงผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและพัฒนาองค
กร และจํานวน 30,000 หนวย ใหแกนายระวิ คอศิริ ตําแหนงประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ เนื่องจากทั้งสองทานดังกลาว
เปนพนักงานที่มีผลงานดี แตโดยที่นายประจวบ ตรีนิกร มีตําแหนงเปนกรรมการบริษัทฯ และนายระวิ คอศิริ เปนพนักงานที่
ไดรับจัดสรร ESOP ทั้งหมด 430,000 หนวยโดยรวมกับที่ไดรับจัดสรรในปนี้ดวย เปนจํานวนที่เกินกวารอยละ 5 ของ 
ESOP ทั้งหมด จึงนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติการจัดสรร ESOP ใหแกบุคคลดังกลาวตามเงื่อนไข
ของ ESOP  
 
วาระที่ 9 เรื่องอื่น (ถามี) 
 -ไมมี 
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เอกสารแนบ ก 
 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
 
เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
 เก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
เรียน คณะกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งท่ี 11/2544 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2544  ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 
 
 1 นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย   ประธาน 
 2 นายวิฑูรย วองกุศลกิจ   กรรมการ 
 3 นายสมดี เจริญกุล    กรรมการ 
 4 นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม   กรรมการ 
 5 นายมนตรี มงคลสวัสดิ์   กรรมการ 
 
 เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองและสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ของบริษัทฯ นั้น 
 
 คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา เรื่องการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ในการประชุม ครั้งท่ี 
1/2546 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยมีกรรมการสรรหาเขารวมประชุม 5 คน และไดมีมติใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯและที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 พิจารณาแตงตั้ง นายสุนทร วองกุศลกิจ นายวิฑูรย 
วองกุศลกิจ นายมนัส ลีวีระพันธุ และนายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล กรรมการที่ตองออกตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระ
หนึ่ง  โดยมีรายละเอียดและประวัติของผูถูกเสนอใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้ 

 
 (1)  ชื่อ นายสุนทร วองกุศลกิจ  
 อายุ  64 ป  
 สัญชาติ ไทย 
 วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษา โรงเรียนลลิตวิทยา 
 ปจจุบันดํารงตําแหนง   รองประธานกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
                        ประธานกรรมการบริษัท ยูฟนเวส จํากัด 
                        ประธานกรรมการบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ  
 เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงปจจุบัน 
   การเขาประชุม  กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 10 ใน 13 ครั้ง       
                         และ พ.ศ.2545 จํานวน 15 ใน 16 ครั้ง 
 
 
 (2)  ชื่อ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ  
 อายุ 61 ป  
  สัญชาติ ไทย  
   วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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   ปจจุบันดํารงตําแหนง  กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการกําหนดคาตอบแทน  
  บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
          กรรมการบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
                              ประธานกรรมการบริษัท มักกะสัน เรียลเอสเทท จํากัด 
                              ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
                              ประธานคณะเจาหนาท่ีบริหารบริษัท อัมรินทรพลาซา จํากัด (มหาชน)  
  และบริษัทในเครือ 
                              กรรมการบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ  
  เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงปจจุบัน 
   การเขาประชุม          กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 10 ใน 13 ครั้ง       
                              และ พ.ศ.2545 จํานวน 15 ใน 16 ครั้ง 
                              กรรมการสรรหา ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 2 ใน 2 ครั้ง  
                              และ พ.ศ.2545 จํานวน 4 ใน 5 ครั้ง 
                              กรรมการกําหนดคาตอบแทน ในรอบป พ.ศ.2545 เขาประชุม 3 ใน 3 ครั้ง  
       
(3)  ชื่อ นายมนัส ลีวีระพันธุ  
 อายุ  69 ป  
 สัญชาติ ไทย  
  วุฒิการศึกษา              ปริญญาโท สาขาการคลัง University of California-Berkeley 

U.S.A. 
                                  ปริญญาตรี เกียรตินิยม วิชาเศรษฐศาสตร McGill University 

Cannada   
    ปจจุบันดํารงตําแหนง   กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
                              ประธานกรรมการบริษัท สาริน พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
                              ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
                              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงการตางประเทศ 
                              กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 
                              อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
                              กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน 
                              กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
  เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2537 จนถึงปจจุบัน 
  การเขาประชุม            กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 12 ใน 13 ครั้ง  
                               และ พ.ศ.2545 จํานวน 16 ใน 16 ครั้ง 
                               กรรมการตรวจสอบ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 9 ใน 9 ครั้ง 
                               และ พ.ศ.2545 จํานวน 10 ใน 10 ครั้ง 
(4)  ชื่อ นายองอาจ  เอ้ืออภิญญกุล  
       อายุ 47 ป  
       สัญชาติ ไทย  
 วุฒิการศึกษา               B.S. (Mechanical Engineering) University of  
                                        Missouri Columbia , U.S.A. 
 ปจจุบันดํารงตําแหนง     กรรมการ/เจาหนาท่ีบริหารบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
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                                กรรมการบริษัท Banpu Singapore Pte.,Ltd. 
                                กรรมการบริษัท Banpu Minerals (Singapore) Pte.,Ltd. 
 เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2536 จนถึงปจจุบัน 
 การเขาประชุม             กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 11 ใน 13 ครั้ง 
                                และ พ.ศ.2545 จํานวน 15 ใน 16 ครั้ง       

       
ทั้ง 4 ทานดังกลาวไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกฐานทุจริตตอหนาท่ี/ไมเคยรับโทษจําคุกในความผิดเก่ียว

กับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดกระกอบกิจการ/เขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการบริษัทฯ 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
       นางสาวสุคนธ  กาญจนาลัย 
 
        (นางสาวสุคนธ  กาญจนาลัย) 
                   ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ข 
 

ความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 
เรียน คณะกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
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 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งท่ี 9/2545 เม่ือวันที่  24 กรกฎาคม 
2545 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
 1. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์   ประธาน 
 2. นายสมดี  เจริญกุล   กรรมการ 
 3. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ  กรรมการ 
             4. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม  กรรมการ 
 5. นางสาวสุคนธ  กาญจนาลัย  กรรมการ 
 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2545 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ

บริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเจาหนาท่ีบริหาร 
2. กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและเจาหนาท่ีบริหาร

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการและ          

ผูบริหารใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด 
 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเรื่องการกําหนดผลตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงินซึ่งไดแก บําเหน็จ
ประจําป 2545 และเบ้ียประชุมประจําป 2546 ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2546 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยมีกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนเขารวมประชุม 5 คน และไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2546 พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงินดังกลาว ดังนี้  

 
1.บําเหน็จ 
   ใหจายบําเหน็จกรรมการประจําป 2545 เปนเงินรวม 7,780,000 บาท(เจ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

  
2.เบ้ียประชุม 
   ใหงบประมาณเบี้ยประชุมประจําป 2546 เทากับ 7,800,000 บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาทถวน) โดยกําหนด

จาย 
   เบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ  ดังนี้ 

2.1.เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหจายประธาน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ตอครั้ง  
      รองประธาน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท) ตอครั้ง  กรรมการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)  
      ตอครั้ง 
2.2.เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายประธาน 31,250 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาท)  
      ตอครั้ง กรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาท) ตอครั้ง 
2.3.เบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  ใหจายประธาน 7,500 บาท  
      (เจ็ดพันหารอยบาท) ตอครั้ง  กรรมการ 6,000 บาท (หกพันบาท) ตอครั้ง 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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          ขอแสดงความนับถือ 
 
                  นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 
 
                 (นายมนตรี มงคลสวัสดิ์) 
        ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 4 

ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
……………..………………………...……………………. 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 
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ขอ 1.  ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ขอ 2. เวนแตขอความแวดลอมจะกําหนดความหมายใหเปนอยางอ่ืน คํานิยามในขอบังคับนี้ ใหมีความหมาย   

ดังตอไปนี ้
“บริษัท” หมายถึง บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทใหญ และบริษัทยอย  
“บริษัทใหญ” หมายถึง บริษัทที่ถือหุนในบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เกิน 
 กวารอยละหาสิบของทุนชําระแลวของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
“บริษัทยอย” หมายถึง บริษัทที่บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม         
 เกินกวารอยละหาสิบของทุนชําระแลวของบริษัทนั้น   

ขอ 3. ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยอนุโลม 

 
หมวดที่ 2 การออกหุน 

 
ขอ 4. บริษัทอาจออกหุนบุริมสิทธิ หุนบุริมสิทธิที่อาจจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หุนกู หุนกูที่อาจจะแปลง

สภาพเปนหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพยอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือเสนอขายตอ     
ประชาชนหรือบุคคลใดๆ ก็ได 

  ในกรณีที่มีหุนบุริมสิทธิหรือหุนกู การแปลงหุนบุริมสิทธิหรือหุนกูเปนหุนสามัญนั้นกระทําไดแตโดยมติที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทที่ใหออกหุนบุริมสิทธิหรือหุนกูนั้น ในการนี้ใหผูถือหุนที่ประสงคจะแปลงหุนดังกลาว ยื่นคําขอ
แปลงหุนตอบริษัท พรอมสงมอบใบหุนคืน 

ขอ 5. ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือและตองมีกรรมการอยางนอยสองทานลงหรือพิมพลายมือชื่อ และ
ประทับตราของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะมอบอํานาจใหนายทะเบียนหุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปน  
ผูลงหรือพิมพลายมือชื่อแทนก็ได 

ขอ 6. ถาบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปจองหรือถือหุน หุนเดียวหรือหลายหุนรวมกัน บุคคลเหลานั้นตองรวมกัน
รับผิดในการสงใชเงินคาหุนและเงินที่สูงกวามูลคาหุนจนครบ และตองแตงตั้งใหบุคคลในจํานวนนั้นเพียงคนเดียวเปนผู
ใชสิทธิในฐานะผูจองหุนหรือถือหุนแลวแตกรณี 

ขอ 7. ใบหุนฉบับใดสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูถือหุนอาจรองขอใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแก 
ผูถือหุนได โดยบริษัทจะออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

  ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทําลาย ผูถือหุนตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวนหรือหลัก
ฐานอ่ืนใดที่บริษัทเห็นสมควรมาแสดงตอบริษัท ในกรณีใบหุนลบเลือนหรือชํารุดในสาระสําคัญผูถือหุนตองเวนคืนใบหุนเดิม
ใหแกบริษัท การออกใบหุนใหม บริษัทอาจเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมไดตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 8. หามมิใหบริษัทรับจํานําหุนของบริษัทเอง 
ขอ 9. บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของท่ีประชุมผูถือหุนซึ่งแกไขขอบังคับของ

บริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
 บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพ่ือบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน และการซื้อหุน

คืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 
 ในกรณีที่บริษัทซื้อหุนคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน หากจํานวนหุนที่ซื้อคืนเกินรอยละสิบของทุนชําระแลว 

บริษัทจะตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน  โดยจะตองดําเนินการซื้อคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ในกรณีจํานวนหุนที่ซื้อคืนไม
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เกินรอยละสิบของทุนชําระแลว ใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุนคืนได โดยไมตองขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน 

 หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

 หุนที่ซื้อคืน บริษัทจะตองจําหนายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ถาไมจําหนายหรือจําหนายไม
หมดภายในเวลาที่กําหนด ใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมได 

 การซื้อหุนคืน การจําหนายหุน และการตัดหุนในขอ 9 นี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด 
 

หมวดที่ 3 การโอนหุน 
 

ขอ 10. เวนแตกรณีตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมีขอ
จํากัด แตทั้งนี้คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญในบริษัทไดไมเกินรอยละสี่สิบของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 
  คนตางดาวอาจไดมาซึ่งหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดที่กําหนดในวรรคแรกของขอบังคับนี้ได โดยการ
ใชสิทธิแปลงสภาพหรือใชสิทธิซื้อ ในกรณีที่คนตางดาวนั้นเปนผูถือหุนกูแปลงสภาพ และ/หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/
หรือ หลักทรัพยใหสิทธิอ่ืนใดที่บริษัทเปนผูออกและเสนอขายทั้งจํานวนในตางประเทศ หรือโดยการจองซื้อหุนสามัญใหมที่
ออกและเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (รวมตลอดถึงหุนปนผลหรือหุนสามัญที่ไดออกใหแกผู
ถือหุนสามัญซึ่งไดหุนสามัญดังกลาวมาจากการใชสิทธิตางๆ ตามวรรคสองนี้) แตทั้งนี้ การถือหุนสามัญใหมโดยคนตางดาว
ในกรณีเชนวานี้เม่ือรวมกับหุนสามัญที่ถือโดยคนตางดาวตามวรรคแรกของขอบังคับนี้แลว จํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ถือโดย
คนตางดาวจะตองไมเกินกวารอยละสี่สิบหาของจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ อัตรา
จํากัดที่คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญจํานวนรอยละสี่สิบหานี้ใหใชกับกรณีการโอนหุนสามัญจากคนตางดาวซึ่งเปนผูไดหุน
สามัญใหมมาโดยการใชสิทธิแปลงสภาพหรือใชสิทธิซื้อ หรือโดยการจองซื้อหุนสามัญใหมที่ออกและเสนอขายแกบุคคลในวง
จํากัด (หรือเปนหุนปนผลหรือเปนหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดหุนสามัญดังกลาวมาจากการใชสิทธิตางๆ 
ตามวรรคสองนี้)ใหกับคนตางดาวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกวาหุนสามัญดังกลาวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว 

ขอ 11. การโอนหุนยอมสมบูรณก็ตอเม่ือผูมีชื่อแสดงวาเปนเจาของ หรือผูรับโอนคนสุดทาย (ผูโอน) ไดลงลาย
มือชื่อสลักหลังใบหุนแสดงการโอนหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและใหผูโอนกับผูรับโอนลงลายมือชื่อ และสงมอบใบหุนใหแกผู
รับโอน 
  การโอนหุนจะใชยันบริษัทไดเม่ือบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และจะใชยันบุคคลภาย
นอกไดเม่ือบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนนั้นแลว 
  เม่ือบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมายแลว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายในสิบสี่วันนับ
แตวันที่ไดรับคํารองขอ หากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณบริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายในเจ็ดวัน 
  การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

ขอ 12. กรณีผูรับโอนหุนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับโอน
หุนและมีพยานอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภาย
ในเจ็ดวัน และออกใบหุนใหมใหภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับคํารองขอ 

ขอ 13. ในกรณีผูถือหุนตายหรือลมละลาย อันเปนเหตุใหบุคคลใดมีสิทธิในหุนนั้น หากบุคคลนั้นไดนําใบหุนมา
เวนคืนพรอมหลักฐานที่ชอบดวยกฏหมายมาแสดงแกบริษัทจนครบถวนแลว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเปนผูถือหุน
และออกใบหุนใหมใหภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหลักฐานเอกสารครบถวน 

ขอ 14. ในระหวางยี่สิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง ไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุน 
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หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

 
ขอ 15. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเทาใดใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด   แตตองไมนอยกวา

หาคน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไมจํา
เปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ความเปนอิสระดังกลาวยึดตามกฎเกณฑของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงและผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็น
ชอบสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากวา
ผูใดจะเปนผูออก สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก กรรมการที่ออกจากตําแหนงแลว
อาจไดรับเลือกตั้งเขาเปนกรรมการอีกก็ได 

ขอ 18.  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการตองพนตําแหนงเม่ือตาย ลาออก ศาลมีคําสั่งใหออก 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด หรือท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

ขอ 19.  กรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลทันทีนับแตวัน
ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

 
 
 
ขอ 20. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่วางลงนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือน ซึ่งเขาเปนกรรมการ
แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู 

ขอ 21. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 22. ตําแหนงกรรมการแมจะวางไป แตกรรมการที่ยังอยูยอมทํากิจการได เวนแตตําแหนงกรรมการจะวางลง
จนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมตามขอบังคับนี้ กรรมการที่เหลือยอมทํากิจการไดแตเฉพาะการจัดการใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางท้ังหมดเทานั้น 

ขอ 23. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนรองประธาน
กรรมการก็ได 
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  รองประธานมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
  ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการตองไมเปนผูบริหารของบริษัท  

ขอ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเปนองคประชุมปรึกษากิจการได ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรอง
ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชนของบริษัท จะแจง
การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

ขอ 26. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถือหุน  
  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอํานาจ (1) แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการคาตอบแทน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือ
คณะบุคคลซึ่งจะเรียกชื่ออ่ืนใดก็ตาม ซึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนหนึ่ง หรือกรรมการกับบุคคลภายนอกจํานวนหนึ่ง หรือ
บุคคลภายนอกจํานวนหนึ่ง เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามที่คณะกรรมการจะกําหนด โดยจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดหรือระยะเวลาหรือคาตอบแทนหรือไมก็ได  และ (2) มอบหมายใหกรรมการ บุคคล หรือนิติบุคคลรายหนึ่ง
รายใดหรือหลายราย ใหกระทํารวมกันหรือแยกกัน เพ่ือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามที่คณะกรรมการจะ
กําหนด  โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือระยะเวลาหรือคาตอบแทนหรือไมก็ได ทั้งนี้ภายใตการกํากับดูแลของคณะ
กรรมการ 
  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทได 

ขอ 27. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

ขอ 28. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากวา 
(ก) กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี  
     โดยระบุขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูสัญญาและสวนไดเสียของกรรมการใน   
     สัญญานั้น 
(ข) กรรมการถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน  
      ระหวางรอบปบัญชี 

ขอ 29. คณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง ณ ทองท่ีอันเปนที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
หรือสํานักงานสาขา จังหวัดใกลเคียง หรือทองท่ีอ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ
กําหนด 

ขอ 30. กรรมการมีสิทธิไดรับบําเหน็จและคาตอบแทน ซึ่งคาตอบแทนอาจมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย
อยางหรือทั้งหมดรวมกันก็ได อาทิเชน คาตอบแทนในรูปเงินจายประจําเปนรายเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ 
หลักทรัพยของบริษัท หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนก็ได ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณากําหนด ซึ่งอาจ
กําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือวางเปนหลักเกณฑ หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได  
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 การจายบําเหน็จ คาตอบแทน หรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแกกรรมการดังกลาวขางตน ตองไมขัดหรือแยง
กับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระซึ่งกําหนดโดยกฎหมายวาดวยหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย 

 ความในวรรคแรกไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการในอันที่จะไดรับเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนใดในฐานะที่เปนพนักงานและลูกจางของบริษัท 
 

หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้น
สุดของรอบปบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจําป 

  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 
 
 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือ
หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน
สามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย 
  การประชุมผูถือหุนจะประชุม ณ ทองท่ีอันเปนที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ สํานักงานสาขาหรือทองท่ีในจังหวัด
ใกลเคียง หรือทองท่ีอ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 
 ขอ 33. ประธานกรรมการมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย และเพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมแกผูถือหุนทุกราย 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 35. การประชุมผูถือหุนครั้งใด ปรากฏวาเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขาประชุม
ยังไมครบองคประชุมตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะมีผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ก็ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการให
รองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 
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ขอ 37. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและตองดําเนิน
การประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

ขอ 38. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลใดเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนตนก็ได แตผู
รับมอบฉันทะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผูที่ประธานที่ประชุมกําหนด ณ 
สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

ขอ 39. การออกเสียงลงคะแนนไมวาจะกระทําดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมี
สวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งท่ีประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในขอนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 40. เวนแตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นให
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     ถา   
      คะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณี ดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา  
      ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
(ก)   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

        (ข)   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
        (ค)   การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ  
                การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดย
มี 
                วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง)    การออกหุนกู 
ขอ 41. กิจการซึ่งท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 
(6) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 

 
หมวดที่ 6 การเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี 

 
ขอ 42. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม  ของทุกป 
ขอ 43. บริษัทจะจัดใหมีการทําและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการนั้นและตอง

จัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเปนรอบบัญชีของบริษัท 
ขอ 44. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยูหามมิใหแบงปนเงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอ่ืนสําหรับ
หุนบุริมสิทธิ 
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  คณะกรรมการอาจจะจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
  การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลว
แตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 45. บริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแต
กฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนหรือกําหนดใหมีทุนสํารองมากกวานั้น 

ขอ 46. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ในบริษัท 
ขอ 47. ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน 
 

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน 
 

ขอ 48. ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทอาจเพ่ิมทุนของบริษัทขึ้นจากจํานวนที่จด
ทะเบียนไวแลวได โดยการออกหุนใหมเพ่ิมขึ้นโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 49. หุนที่ออกใหมในการเพ่ิมทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไมวาทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนก็
ได ทั้งนี้ตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 50. ภายใตบังคับขอ 9 บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได โดยการลดมูลคาหุนแต
ละหุนลง หรือลดจํานวนหุนใหนอยลง หรือโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมไดหรือยังมิไดนําออกจําหนายโดยมติของท่ี
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 51. บริษัทจะลดทุนลงใหต่ํากวาหนึ่งในสี่แหงทุนของบริษัททั้งหมดไมได 
 

หมวดที่ 8 หุนกู 
 

ขอ 52. การกูเงินของบริษัทโดยการออกหุนกูเพ่ือเสนอขายตอประชาชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
 

หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม 
 

ขอ 53. ตราของบริษัทใหมีลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ
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บริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกหลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ 
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 5 
 

ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัด

ประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 และขอบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการจึงได
จัดทําขอปฏิบัติสําหรับใชในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 และการประชุมผูถือหุนคราวตอไป เพ่ือใหการประชุมผู
ถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และเปนธรรมตอทุกฝาย  

ขอปฏิบัติฉบับนี้เปนเพียงแนวทางใหผูถือหุนไดถือปฏิบัติตามไดถูกตองเทานั้น ขอปฏิบัติฉบับนี้จึงไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินการใดๆ ซึ่งไดกระทําตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 1 ในขอปฏิบัติฉบับนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
         “ผูถือหุน” หมายความถึงผูถือหุนของบริษัทและใหหมายความรวมถึงผูแทนของผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

และผูรับฉันทะของผูถือหุนดวย 
         “ประธาน” หมายความถึง ประธานที่ประชุมผูถือหุน 
         “ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความถึง ที่ประชุมผูถือหุน หรือประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 
         “วันปดสมุดทะเบียน” หมายความถึง วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการ

เขาประชุม 
 
ขอ 2 ภายใตบังคับของขอ 3 ขอ 4 และ ขอ 6 ผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุด

ทะเบียนมีสิทธิเขารวมประชุม แมวาจะมีสวนไดเสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม 
 
ขอ 3 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงหลักฐานตามที่ระบุไวในเอกสารแนบตอประธานหรือผูที่ประธานมอบหมายกอน

เขาประชุม 
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ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลใดเขาประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได โดยกรอกขอความและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือ        เชิญประชุมพรอมแนบ
เอกสารอ่ืนตามที่ระบุในเอกสารแนบแลวมอบใหประธานหรือผูที่ประธานมอบหมายกอนเขาประชุม 

 
ขอ 4 บริษัทจะจัดใหมีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียนระหวางเวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น.  ณ  สถานที่

ประชุม เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของหลักฐานหรือเอกสารตามขอ 3  
 

ขอ 5 องคประชุมของที่ประชุมจะตองประกอบไปดวยผูถือหุนซึ่งมาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

        กอนเริ่มประชุม ประธานจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ที่เขาประชุม รวมทั้งไดอานสาระสําคัญของขอปฏิบัติสําหรับการประชุมใหที่ประชุมทราบแลว 

 
ขอ 6 การลงมติในที่ประชุมใหหนึ่งหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แตผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดไมมี

สิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 
         กอนการลงมติ ประธานจะแจงใหที่ประชุมรับทราบวาผูถือหุนคนใดเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระนั้นๆ 

(ถามี) และจํานวนหุนซึ่งถือโดยผูถือหุนดังกลาว และขอใหผูถือหุนดังกลาวงดออกเสียงในวาระนั้น หากวาคณะกรรมการได
ทราบถึงความมีสวนไดเสียในขอนี้ 

        ใหนําความในวรรคสองมาใชโดยอนุโลมกับผูถือหุนซึ่งตามขอบังคับหรือประกาศของตลาด        หลักทรัพย
แหงประเทศไทยถือวามีสวนไดเสียในวาระนั้นดวย 

 
ขอ 7 มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหถือตามเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวนแต

กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
         กอนการลงมติ ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดที่ตามกฎหมายหรือขอ

บังคับของบริษัทตองการคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
        ความในวรรคสองใหนํามาใชโดยอนุโลมกับมติซึ่งตองการคะแนนเสียงเปนพิเศษตามขอบังคับหรือประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ขอ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจงตอท่ีประชุมวาใหลงมติโดยวิธีเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา
คนรองขอใหใชวิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ใหประธานจัดใหมีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯกําหนด  

         ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผูถือหุนและผูรับฉันทะจะไดรับบัตรลงคะแนน โดยกอนลงคะแนน ให
ประธานอธิบายใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เม่ือผูถือหุนไดลงคะแนนแลว ประธานหรือผูที่ประธานมอบหมายจะ
รวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เม่ือทราบผลการลงคะแนนแลว      ใหประธานประกาศผลการลงคะแนนโดย
ระบุถึงจํานวนรายจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เปนโมฆะ ใหประธานชี้แจง
ใหที่ประชุมทราบ 

 
ขอ 9 ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือขัดของประการใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอ 3 และขอ 4 แหงขอปฏิบัติฉบับนี้ ให

ประธานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ไดโดยคํานึงถึงความสุจริตของผูที่เก่ียวของและปกติ
ประเพณีในการประชุมเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ 

         อํานาจวินิจฉัยในขอนี้ ประธานจะมอบหมายใหบุคคลใดทําการแทนก็ได 
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ขอปฏิบัติฉบับนี้ใหใชในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 เปนตนไป และอาจมีการแกไขปรับปรุงในภายหลัง
เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไปและเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

 
 

 
                                                                                      นายชีระ  ภาณุพงศ 

          ประธานกรรมการ 
                                      9 เมษายน 2546 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
หลักฐานประกอบการเขารวมประชุม 

 
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้แลวแตกรณีกอนเขารวมประชุม 
 

1 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1.1. กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ไดแก เอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของ 
       ผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ในขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
1.2.  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับฉันทะ 

(ข)  สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และ 
 ผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค)  เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
 

2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง เวนแตจะเปนกรณีตามขอ 2.2 ตองแสดงหลักฐาน    ดังตอไป

นี้ 
(ก)         เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข)         สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย 
              ผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน 

2.2      กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู

แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการเชนนั้น 

(ค)          เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
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ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
 ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้ 
 (ก)      หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้ง
อยู 
                      หรือโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล  ผูมีอํานาจลงลาย
มือ 
            ชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

 (ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
 
 

สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 6 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) 
 

เขียน
ที่......................................................................... 

วันที่...............เดือน...........................................พ.ศ..... 
............ 

 
ขาพเจา..............................................................................................................

สัญชาติ.........................อยูบานเลขที่.................................ถนน................................................ตําบล/
แขวง.........................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.............................. 

เปนผูถือหุนของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน.........................................................หุน 
 
ขอมอบฉันทะให........................................ ......... ..........................................................

อายุ.................ป  
อยูบานเลขที่........................................ถนน...............................................ตําบล/
แขวง...................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย................................ 
เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ซึ่งจะ
ไดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทําการของบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร เลข
ที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
ดวย 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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 ลงชื่อ....................................................ผูมอบฉันทะ 
      (....................................................) 
 

 
 ลงชื่อ.....................................................ผูรับมอบฉันทะ     
                                                                (......................................................) 

 
 

หมายเหตุ 
 1.ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 2.ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือ หรือมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวก็ได โดยใหระบุ
คะแนนเสียงที่มอบฉันทะไวใหชัดเจน 
 3.การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คือ เห็นดวยบางสวนกี่เสียง ไมเห็นดวยบางสวนกี่เสียง หรืองด
ออกเสียงก่ีเสียง 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

เขียนที่…………………………………… 
วันที่…………เดือน……………………พ.ศ. 

……… 
 (1) ขาพเจา……………………………………………………………..สัญชาติ
…………. อยูบานเลขที่………………….ถนน……………………….…ตําบล/แขวง
….……………………อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………………..รหัส
ไปรษณีย……………… 
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
……………………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
…………………………………….เสียง ดังนี้ 
      หุนสามัญ………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
………………………….เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ…………….………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
………………………….เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให…………………………………………………….อายุ
…………… ป  
อยูบานเลขที่……………………..ถนน……………………….…ตําบล/แขวง
….…………………..อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด
……………………………..รหัสไปรษณีย………………เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ในวันที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทําการของ



 31

บริษัทฯ ชั้น 27 อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
 (4)จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
ครั้งนี้ดังนี้ 

  เทากับจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ 2 
                        บางสวน คือ         หุนสามัญ…………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
……………….เสียง 

                                    หุนบุริมสิทธิ……………… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
…….………….เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด……………………………………เสียง 
 (5)ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        วาระที่ 5 ขอ 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ใหผูรับมอบฉันทะ 
        ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
              เห็นดวยกับการเลือกตั้งกรรมการชุดเดิมที่ตองตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
……………เสียง 
              เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการบางราย ดังนี้ 
             1.ชื่อกรรมการ  นายสุนทร วองกุศลกิจ 
                       เห็นดวย……….เสียง        ไมเห็นดวย………เสียง          งดออกเสียง
……….เสียง 
          2.ชื่อกรรมการ  นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
                       เห็นดวย…….….เสียง       ไมเห็นดวย….……เสียง        งดออกเสียง………
.เสียง 
             3.ชื่อกรรมการ  นายมนัส ลีวีระพันธุ 
                       เห็นดวย……….เสียง         ไมเห็นดวย………เสียง          งดออกเสียง
……….เสียง 
             4.ชื่อกรรมการ  นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล 
                       เห็นดวย….…….เสียง        ไมเห็นดวย………เสียง        งดออกเสียง
……….เสียง 

                วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 
        เห็นดวย………….เสียง         ไมเห็นดวย….………เสียง        งดออกเสียง………
.เสียง 

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดําเนินงานประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ 
        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง          งดออกเสียง………
.เสียง 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2545 

        เห็นดวย………..….เสียง        ไมเห็นดวย……….…เสียง        งดออกเสียง………
.เสียง 
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วาระที่ 4 เรื่อง การจัดสรรเงินกําไรประจําป 
            4.1.การจายเงินปนผล 

        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง          งดออกเสียง………
.เสียง 

            4.2.การตั้งสํารองตามกฎหมาย 
        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง           งดออกเสียง………
.เสียง 

               วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
           5.1.การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง         งดออกเสียง………
.เสียง 

           5.2.การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย……….…เสียง         งดออกเสียง………
.เสียง 

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง          งดออกเสียง………
.เสียง 

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแกไขขอบังคับบริษัท 
        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง          งดออกเสียง………
.เสียง 

วาระที่ 8 เรื่อง จัดสรร ESOP ใหแกกรรมการและพนักงาน 
        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง          งดออกเสียง………
.เสียง 

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
        เห็นดวย……….….เสียง        ไมเห็นดวย…………เสียง          งดออกเสียง………
.เสียง 

 (6)คําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ 
………………………………… 
 (7)ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอ่ืนใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดประทําเองทุกประการ 
 
ลงชื่อ…………………………..ผูมอบฉันทะ ลงชื่อ…………………………..ผูรับมอบฉันทะ 
         (……………………….)              (…………………………) 
หมายเหตุ 1.ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลง
คะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2.ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวใน
ขอ (2) ก็ได 
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3.ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนมากก็สามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ
ประจําตอหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 

4.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 
5.กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผู

รับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดง
เอกสารหลักฐานโดยระบุไวใน (6) 
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