
ท่ี 0162/070  

      3 เมษายน 2562 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

         ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมือวนัท่ี 3  เมษายน 
2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานรายงาน 
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 2,155,776,726    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968%
ไม่เห็นด้วย 68,703                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032%
งดออกเสียง 1,088,550           เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง  
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

3. อนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
เห็นด้วย 2,156,201,560    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973%
ไม่เห็นด้วย 59,253                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027%
งดออกเสียง 967,276              เสียง
บตัรเสีย 5,600                  เสียง  
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 
4. อนมุตักิาร จ่ายเงินปันผลประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลประจําปี ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท ประกอบด้วย

การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 งวดวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561  ซึง่
ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 คงเหลือ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้จ่ายจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี  30 
เมษายน 2562 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 
เห็นด้วย 2,157,080,910    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9970%
ไม่เห็นด้วย 65,753                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030%
งดออกเสียง 233,726              เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง  

   

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
 

5.1 อนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 4 คน  ได้แก่ 
นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ  นายตีรณ พงษ์มฆพฒัน์  นายระว ิ คอศริิ  Mr.Sudiarso Prasetioให้เป็น  
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

5.1.1 นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ  เป็นกรรมการ 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 2,100,745,240    เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.4273%
ไม่เห็นด้วย 55,472,148         เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.5727%
งดออกเสียง 1,163,001           เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง    

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

5.1.2 นายตีรณ พงษ์มฆพฒัน์ เป็นกรรมการอิสระ 



 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 2,156,912,112    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966%
ไม่เห็นด้วย 73,689                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034%
งดออกเสียง 419,101              เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

5.1.3 นายระวิ  คอศริิ    เป็นกรรมการ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,095,502,187    เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.1510%
ไม่เห็นด้วย 61,451,588         เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.8490%
งดออกเสียง 451,127              เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง  
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  

5.1.4 Mr.Sudiarso  Prasetio  เป็นกรรมการอิสระ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
เห็นด้วย 1,819,816,746    เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.4067%
ไม่เห็นด้วย 336,194,155       เสียง คิดเป็นร้อยละ 15.5933%
งดออกเสียง 1,394,001           เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง     
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

6. อนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการใหม่จํานวน 2 คน 
6.1 อนมุตัแิตง่ตัง้ นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเทา่กบัวาระของ นายรัตน์  

พานิชพนัธ์ ซึง่ลาออกเน่ืองจากเกษียณอาย ุ  
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 



 
เห็นด้วย 2,156,782,680    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968%
ไม่เห็นด้วย 68,653                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032%
งดออกเสียง 583,713              เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง  
    

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
6.2 อนมุตัแิตง่ตัง้ นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ จากเดมิกรรมการมีจํานวน 12 คน  

เป็นจํานวน 13 คนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 

  

เห็นด้วย 2,156,506,480    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9841%
ไม่เห็นด้วย 343,853              เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0159%
งดออกเสียง 584,713              เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

7.  อนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2561  ให้จ่ายเป็นเงินรวม รวม 36 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี  2560 

จํานวน 3 ล้านบาท 
      2.   คา่ตอบแทนประจําปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการยอ่ย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนเสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการทกุคณะ เทา่กบัปี 2561  

2.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดงันี ้

 2.1.1  คา่ตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจา่ยให้ประธานฯ  78,000บาท/เดือน รอง
ประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอ่ืนคนละ 60,000 บาท /เดือน 

 2.1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเม่ือเข้าร่วมประชมุ โดยจ่าย
ประธานฯ 39,000บาท /ครัง้ รองประธานฯ 34,500 บาท/ครัง้ และกรรมการอ่ืนคนละ 30,000 บาท /ครัง้ 



2.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเม่ือมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่าย
ประธานฯ 46,800บาท /ครัง้  กรรมการอ่ืนคนละ 36,000บาท/ครัง้ 

2.3 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้จ่าย
เป็นรายครัง้เฉพาะเม่ือมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 39,000บาท /ครัง้ กรรมการอ่ืนคนละ 30,000 
บาท/ครัง้ 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามดงันี ้
เห็นด้วย 2,095,375,506    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9403%
ไม่เห็นด้วย 895,853              เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0427%
งดออกเสียง 356,877              เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0170%
บตัรเสีย -                      เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000%  
   
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

หมายเหต:ุ จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีจํ้านวน 2,096,628,236 เสียง เน่ืองจากไม่นบั
คะแนนเสียงของกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระนี ้จํานวน 60,820,910 เสียง 

8. อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอ
บีเอเอส จํากดั (PwC) ดงันี ้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4599และ/หรือ  
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  7795  และ/หรือ  
3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977 

 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั มหาชน ในปี 2562 ด้วยคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี  

เป็นเงินจํานวน  2,505,838 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เทียบกบัปี 2561  
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 1,966,075,179    เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.3886%
ไม่เห็นด้วย 185,260,790       เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.6114%
งดออกเสียง 6,114,327           เสียง
บตัรเสีย -                      เสียง  



ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

9. อนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 31 เร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคําสัง่หวัหน้าคณะรักษา 
ความสงบแหง่ชาต ิท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โดยให้แก้ไขพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เก่ียวกบัการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้
ถือหุ้นบริษัท 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีดงันี ้
เห็นด้วย 2,157,180,622    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9857%
ไม่เห็นด้วย 25,000                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012%
งดออกเสียง 284,227              เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132%
บตัรเสีย -                      เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000%    
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

10. อนมุตัเิปล่ียนแปลงตราประทบับริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 53 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ 
แก้ไขตราประทบั ตามท่ีบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนตราสญัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์องค์กร ให้สอดคล้องตามแผน
กลยทุธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ จงึเห็นควรเปล่ียนแปลงตราประทบับริษัทฯ ใหมใ่ห้สอดคล้องกนัตาม 

แบรนด์ ตราสญัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์องค์กรรูปแบบใหม ่

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีดงันี ้
เห็นด้วย 2,157,040,960    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9792%
ไม่เห็นด้วย 145,000              เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0067%
งดออกเสียง 303,951              เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0141%
บตัรเสีย -                      เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000%  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

11. อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 3,331,585 บาท จากทนุจดทะเบียน จํานวน   
5,165,257,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 5,161,925,515 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จําหน่ายจํานวน 3,331,585 หุ้น ซึง่มีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  



โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตรัิบทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีดงันี ้
เห็นด้วย 2,157,030,734    เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9787%
ไม่เห็นด้วย 28,000                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013%
งดออกเสียง 410,177              เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0190%
บตัรเสีย 21,000                เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010%  
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

12. เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี   - 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

(นางสมฤดี ชยัมงคล)  

        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


