
 
 
ที� บป. 0458 / 071 
 
      3 เมษายน 2558  
 
เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ขอแจง้มติที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 
16.45 น. ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี9  
 

1. รับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั9งที� 1/2557 
 
     โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั9 งที� 1/2557 
 
2. รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 
    โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับทราบและรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  
เห็นดว้ย    1,126,800,658  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9878 
ไม่เห็นดว้ย  137,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0122 
งดออกเสียง  1,099,600  เสียง   

ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

3. พิจารณาอนุมติังบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ9นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  

 
    โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9   
เห็นดว้ย    1,126,291,859  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9397 
ไม่เห็นดว้ย  679,100   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0603 
งดออกเสียง  1,130,300  เสียง      
     ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
4.  อนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในอตัราหุน้ละ1.20 บาท ประกอบดว้ย
การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 งวดวนัที� 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
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ในอตัราหุน้ละ 1.20 (ซึ�งไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ หุ้นละ 5 บาท เมื�อวนัที� 26 กนัยายน ดงันั9น  คงเหลือ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ในงวดนี9 อีกหุน้ละ 0.70 บาท โดยใหจ่้ายจากกาํไรสะสมและ
ผลการดาํเนินงานงวดวนัที� 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธนัวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัที�  29 เมษายน 2558 

  จึงขอนาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั โดยไม่ขอจดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุน
สาํรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ 

 
โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  

เห็นดว้ย    1,127,338,752  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9694 
ไม่เห็นดว้ย  344,757   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0306 
งดออกเสียง  434,700   เสียง       

  ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

5. เลือกตั9งกรรมการและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
      อนุมติัเลือกตั9งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 4 คน เป็นกรรมการต่อไปอีก   

คน นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล  นายองอาจ เอื9ออภิญญกุล นายบรรเทงิ ว่องกุศลกิจ นายวีระเจตต ์ว่องกศุลกิจ ให้
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

 
5.1 นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ 

โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  
     เห็นดว้ย    1,076,049,878  เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5885 

ไม่เห็นดว้ย  49,660,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4115 
งดออกเสียง  2,422,532  เสียง     

    
ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถ้ือหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
5.2  นายองอาจ เอื9ออภิญญกุล กรรมการ 

โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  
      เห็นดว้ย    1,121,390,591  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6239 

ไม่เห็นดว้ย  4,233,930  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3761 
งดออกเสียง  2,502,632  เสียง     

ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถ้ือหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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5.3  นายบรรเทิง วอ่งกุศลกิจ กรรมการ  
โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  
เห็นดว้ย   1,055,232,575  เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.7378 
ไม่เห็นดว้ย  70,495,703  เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.2622 
งดออกเสียง  2,404,932  เสียง   
    
ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถ้ือหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
5.4 นายวีระเจตต ์วอ่งกุศลกิจ กรรมการ  

โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  
เห็นดว้ย   1,109,021,101  เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5243 
ไม่เห็นดว้ย  16,611,177  เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4757 
งดออกเสียง  2,500,932  เสียง      
ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถ้ือหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

6. อนุมติัเพิ�มจาํนวนกรรมการบริษทัจาก จาํนวน 12 คน เป็น 13 คน และแต่งตั9งกรรมการใหม่ จาํนวน 1 คน คือ นางสมฤดี 
ชยัมงคล 

โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  
เห็นดว้ย    1,123,378,421  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5532 
ไม่เห็นดว้ย  5,041,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4468 
งดออกเสียง  414,123  เสียง     

  ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

 7. อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
1. บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2557 ใหจ่้ายเป็นเงินรวม 30 ลา้นบาท  
 2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2558 ให้ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการทกุชุดเท่ากบัปี 

2557 โดยมีรายละเอียดดงันี9  
 

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายดงันี9   
   2.1.1. ค่าตอบแทนประจาํเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ  52,000 บาท/เดือน  

รองประธานฯ  46,000 บาท/เดือน และกรรมการอื�นคนละ  40,000 บาท/เดือน 
2.1.2. เบี9ยประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายครั9 งเฉพาะเมื�อมาเขา้ร่วมประชุม 

โดยจ่ายประธานฯ  26,000 บาท/ครั9 ง รองประธานฯ  23,000 บาท/ครั9 ง  
                    และกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารคนละ 20,000 บาท/ครั9 ง 

2.2. เบี9ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั9 งเฉพาะเมื�อมาเขา้ร่วมประชุม 
 โดยจ่ายประธานฯ  31,200บาท/ครั9 ง และ กรรมการอื�นคนละ  24,000 บาท/ครั9 ง 

2.3. เบี9ยประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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 ใหจ่้ายเป็นรายครั9งเฉพาะเมื�อมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ  26,000บาท/ครั9 ง 
 และกรรมการอื�นคนละ  20,000 บาท/ครั9 ง 

 
โดยที�ประชุมผูถ้ือหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ดงันี9  
เห็นดว้ย   1,088,075,688  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8970 
ไม่เห็นดว้ย  1,121,357  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1030 
งดออกเสียง  2,447,400  เสียง   
 
 ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

หมายเหตุ:  จาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี9 เป็นจาํนวน               1,091,644,445      เสียง    
               เนื�องจากไม่นบัคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระนี9จาํนวน  35,769,480เสียง  

  
8. อนุมติัแต่งตั9งผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั (PwC) ดงันี9  
 

1. นางสาวอมรรัตน ์ เพิ�มพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  4599 และ/หรือ  
2. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์ริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  4843 
3. นายวิเชียร  กิ�งมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 3977 
 
เป็นผูส้อบบญัชีและงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558    

โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 2,206,500 บาท 
 
โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี9  
เห็นดว้ย   1,114,314,528  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8381 
ไม่เห็นดว้ย  1,807,057  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1619 
งดออกเสียง  12,724,130  เสียง   
 
ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
 
 9. เรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
     - ไม่มี - 
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 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

            (นายชนินท ์วอ่งกุศลกิจ) 
            ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 


