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ที� บป. 0161/063 

 3 มีนาคม 2561 

เรื�อง   ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี สิ 1นสดุวนัที� 31   

    ธนัวาคม 2560 (ซีดีรอม) 

3. ประวติัโดยย่อและข้อมลูที�เกี�ยวข้องผู้ ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั 1งเป็นกรรมการ  

  4. ข้อบงัคบับริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  5. ข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น และคําชี 1แจงในการเข้าร่วมประชมุ 

  6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (Barcode: โปรดนํามาลงทะเบียนในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

  7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ 

  8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. (แนะนําให้ใช้แบบ ข.)  

  9. ข้อมลูกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

             10. การสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP 

             11. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

             12. แผนที�สถานที�ประชมุ 

 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชมุ 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัองัคารที�  3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 

 ชั 1น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที� 991  ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี 1 
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วาระท ี�  1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานกุารที�ประชมุได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ�งประชมุ 

เมื�อวนัที� 4 เมษายน  2560  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จงึ

ขอนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ที�ได้

จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที�  1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี  2560 

การลงมติ วาระนี 1ไมต้่องลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระท ี� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานคณะกรรมการ
บริษัทเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 สิ .นสุดวันท ี� 31 ธ ันวาคม 2560 

 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ซึ�ง

คณะกรรมาการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึขอนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงาน

บริษัทฯ และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 สิ 1นสดุวนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 ดงัปรากฏในหมวด “ผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา”  ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 สิ 1นสดุ

วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
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วาระท ี� 3 พ ิจาร ณาอ นุมัต ิงบแ สดงฐาน ะท างการ เงิน แ ละงบกําไร ข าดทุน เบ็ด เสร็จ  สําห รับร อ บ
ระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิ .นสุดวันท ี� 31 ธ ันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีประจําปี สิ 1นสดุวนัที�  31 ธนัวาคม 2560 แล้วเสร็จ ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วและคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรอง

ทั�วไป จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อนอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 1นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ตามที�ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษัทฯ ”  “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1ง

นี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ดงักลา่วซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯข้อ VW 

 

วาระท ี� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การจดัสรรเงินกําไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดวา่ 

บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 1จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่

บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื�นกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นั 1น   

 ทั 1งนี 1ในช่วงที�ผ่านมาบริษัทฯมีกําไรสทุธิ จงึได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองเพิ�มเติมจํานวน 89,410,462.50 

บาท ซึ�งครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนด 
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การจ่ายเงินปันผล    

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดงันี 1 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทุก

ประเภทที�กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ 1นอยู่กบักระแสเงินสด

และภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื�นๆ” 

บริษัทฯ มีนโยบายที�จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื�อปรากฏวา่ 

   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 

   2. บริษัทฯ ไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 

   3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ 

   4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่งๆ ด้วย 

ในปีนี 1 บริษัทฯ  มีกําไร และกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยคํานงึถงึการลงทนุในโครงการในอนาคต ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

บริษัทฯ สมควรที�จะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.65  บาท 

ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  2560 งวดวนัที� 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2560 ซึ�ง

ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.30  บาท เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2560 

 ดงันั 1น  คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในงวดนี 1อีกหุ้นละ 0.35  บาท โดยให้

จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที�  1 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โดยกําหนดรายชื�อ

ผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 11 เมษายน 2561   โดยจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้นไม่

ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัที�  30 เมษายน 2561 

 จงึขอนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�ออนมุติัจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

89,410,462.50 บาท ซึ�งครบแล้วเป็นทนุสํารองร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดไว้แล้ว และขอ

อนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ�งมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผล

ในปีที�ผ่านมาดงันี 1 
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รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล* ปี 2560 (ปีท ี� เสนอ) ปี 2559 

1. กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ     (ล้านบาท) 7,900.24 1,677.12 

 ปันผลระหว่างกาล 

ปันผลจาก 

ผลการดาํเนินงาน  

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 

ปันผลระหว่างกาล 

ปันผลจากผลการ
ดาํเนินงาน  

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 

2. จํานวนหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล (จํานวนหุ้น)   5,161,925,515**    5,161,925,515    4,866,705,048  5,060,634,213 * 

3.อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้นประจําปี(บาท:หุ้น) 0.65 0.50 

-อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 0.30 0.35 0.25 0.25 

4. รวมเงินปันผลจ่ายประจําปีทั 1งสิ 1น (บาท)    3,355,251,584.75  2,481,834,815.25 

-เงินปันผลจ่าย (บาท) 1,548,577,654.50  1,806,673,930.25  1,216,676,262 1,265,158,553 

5.สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลประจําปีทั 1งสิ 1น

(ร้อยละ) 
42 

 

148 

หมายเหต ุ*จํานวนหุ้นของทนุจดทะเบยีนชําระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของBANPU W-3 ครั 1งที� e 

 **จํานวนหุ้นของทนุจดทะเบียนชําระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของ BANPU W-3 ครั 1งสดุท้าย 

ความเห็นคณะกรรมการ     เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดให้บริษัท

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 1จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมี

ข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื�นกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นั 1น 

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว และสมควรอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจําปี ใน

อตัราหุ้นละ 0.65 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560  งวดวนัที�  1 มกราคม 

–   30 มิถนุายน 2560  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30  บาท ซึ�งได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 

0.30 บาท เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2560 ดงันั 1น  คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในงวด

นี 1อีกหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที�  1 กรกฎาคม 2560  – 31 ธันวาคม 

2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในวนัจนัทร์ที� 30 เมษายน 2561  

การลงมติ  มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
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วาระท ี� 5. พจิารณาเลือกตั .งกรรมการแทนกรรมการท ี�ต้องออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั 1ง ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั 1งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั 1น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที�ได้อยู่ใน

ตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออก กรรมการที�ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั 1งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ในปีนี 1 บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน ได้แก ่

 1. นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 f. นายองอาจ เอื 1ออภิญญกลุ กรรมการ 

 e. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 4..นางสมฤดี  ชยัมงคล     กรรมการ 

   อนึ�ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการ

อิสระตามขั 1นตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  ของ

รายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� e) และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จงึขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเลือกตั 1งกรรมการบริษัทเป็น

รายบคุคล ดงันี 1 

 1. นายบรรเทิง   วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 f. นายองอาจ เอื 1ออภิญญกลุ กรรมการ 

 e. นายวีระเจตน์  วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 4..นางสมฤดี  ชยัมงคล     กรรมการ 

การเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั 1งกรรมการทั 1ง 4 คนดงักลา่วข้างต้นนั 1น    คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บคุคลทั 1ง 4 คนดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้  ความสามารถ และมี

คณุสมบติัเหมาะสมตอ่ธุรกิจของบริษัทฯรวมทั 1งได้พิจารณาถงึคณุสมบติัการเป็นกรรมการบริษัทฯที�ตามหลกัเกณฑ์ที�
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เกี�ยวข้อง โดยประวติัย่อและข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวติัย่อของ

กรรมการที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

อนึ�ง บคุคลทั 1ง 4 คนดงักลา่วไมเ่คยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทจุริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคกุใน

ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทจุริต และไมไ่ด้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอื�นที�มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัเลือกตั 1งกรรมการที�ต้องออกตามวาระ จํานวน 4 คน ได้แก่ นาย

บรรเทิง วอ่งกศุลกิจ นายองอาจ เอื 1ออภิญญกลุ นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ นางสมฤดี ชยัมงคล ให้เป็นกรรมการตอ่ไปอีก

วาระหนึ�ง  

การลงมติ  มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

วาระท ี� 6.  อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา่ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน  

อื�นใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและคา่ตอบแทน ซึ�งค่าตอบแทน

อาจมีลกัษณะอย่างหนึ�งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั 1งหมดรวมกนัก็ได้ อาทิเช่น คา่ตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็น

รายเดือน เบี 1ยประชุม เบี 1ยเลี 1ยง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นใดก็

ได้ ทั 1งนี 1 ตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป 

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ของ บริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นสมควรที�จะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและ

คา่ตอบแทนกรรมการ  โดยมีรายละเอียด ดงันี 1 

1.   บําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 33 ล้านบาท เพิ�มขึ 1นจากปี  2559 จํานวน  8 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 32 โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงาน
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ประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) บําเหนจ็ของ

ประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการ ร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการ ร้อยละ 15 

2.   การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2561 เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับ

คณะกรรมการทกุชดุเพิ�มขึ 1นร้อยละ 50  จากปี 2560  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 1  

 รายละเอียด ปี 2561(เสนอครั 1งนี 1) ปี 2560 

2.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   

2.1.1 คา่ตอบแทนประจําเดือนโดยให้จ่ายทกุเดือน (บาท/เดือน)   

 -  ประธานกรรมการบริษัท 78,000 52,000  

-  รองประธานฯ 69,000 46,000 

-  กรรมการอื�น  60,000 40,000 

2.1.2 เบี 1ยประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั 1งเฉพาะเมื�อมาเข้า

ร่วมประชมุ  (บาท/ครั 1ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบริษัท 39,000  26,000 

-  รองประธานกรรมการบริษัท 34,500 23,000 

-  กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 30,000 20,000 

2.2 เบี 1ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั 1งเฉพาะเมื�อมา

เข้าร่วมประชมุ  (บาท/ครั 1ง) 

  

 

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 46,800 31,200 

- กรรมการตรวจสอบ 36,000 24,000 
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รายละเอียด ปี 2561 (เสนอครั 1งนี 1) ปี fijW  

2.3 เบี 1ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั 1งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/

ครั 1ง) 

  

 

 -  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

39,000 26,000 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 30,000 20,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี 1 

1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 33 ล้านบาท  
2. คา่ตอบแทนประจําปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน                           
เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการทกุคณะเพิ�มขึ 1นร้อยละ 50 จากปี 2560  
 

การลงมติ  มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม ตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

\ 

วาระท ี� 7.  พจิารณาแต่งตั .งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดวา่ กิจการซึ�งที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพงึกระทําตาม (i) คือ พิจารณา

แตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ    

อนึ�ง ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั ทั 1งนี 1บริษัทสามารถแตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีรายใหมที่�สงักดั

สํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการปฏิบติัหน้าที�
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เนื�องจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชี นบัแตว่นัที�

ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบติัหน้าที� 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จํากดั (PwC)  เป็นผู้สอบบญัชีเนื�องจาก PwC มีผลการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที�น่าพอใจมา
โดยตลอด   รวมทั 1ง PwC  มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดดงั
ปรากฏอยู่ในหมวด  “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั 1งนี 1 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� e) จึงนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมัติแต่งตั 1ง
ผู้สอบบญัชี ตามรายชื�อดงันี 1 
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที�  4599   เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของ

บริษัทฯ ได้รับแตง่ตั 1งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 ซึ�งเป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็น
ปีที� 5 และ/หรือ 

2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 7795 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3977 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561  
แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อยประจําปี 2561 ทั 1งในประเทศและตา่งประเทศ  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 1นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2561  ด้วยคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี เฉพาะบริษัทบ้านป ูจํากดั (มหาชน)  จํานวน  2,432,850 บาท ซึ�งเพิ�มขึ 1นร้อย
ละ 5 เทียบกบัปี 2560  

ปี คา่ตอบแทนในการสอบบญัชี คา่ใช้จ่ายอื�น  

ปี 2561* 2,432,850 บาท N/A 

ปี 2560 2,317,000 บาท 128,232.00 บาท 

หมายเหต ุ  *   ไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยที�จะเกิดขึ 1นระหวา่งการให้บริการแกบ่ริษัท (Out of Pocket Expense) 

เชน่ คา่เดินทางในประเทศ คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์ คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ�งคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 

ต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัชี และไมมี่คา่ตอบแทนในลกัษณะอื�นใดนอกเหนือจากนี 1 
 

ทั 1งนี 1 ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั 1นไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่

งบการเงินของบริษัทฯ จงึเสนอขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว  รวมทั 1งรับทราบ

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยรวมจํานวนเงิน 76,709,951  บาท   
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแตง่ตั 1ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต เลขที� 4599 และ/หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 7795  และ/หรือ นายวิเชียร  กิ�ง

มนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 3977 แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั มหาชน ในปี 2561  ด้วยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เป็นเงินจํานวน  2,432,850 บาท 

เพิ�มขึ 1น ร้อยละ 5 จากปี 2560  

การลงมติ มติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

 

วาระท ี� 8.  พจิารณาเรื� องอ ื�นๆ  (ถ้ามี) 

วาระนี 1กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพื�อให้กรรมการได้ชี 1แจงข้อซกัถามหรือข้อสงสยั 

ตา่งๆ (ถ้ามี) ดงันั 1นจะไมมี่การนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติั และไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี 1 

  บริษัทฯ ได้จัดทํารายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมติัวาระต่างๆ ข้างต้น  
สําหรับรายงานประจําปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัทําในรูปแบบซีดีรอม ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุใน
ครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ โปรด
กรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 7) สง่มาที�ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ทาง
ไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 11  หรือสง่ทางโทรสารที�หมายเลข 0-2207-0698 
  บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ตั 1งแต่เวลา         
11.00 น. เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มา
ด้วยลําดบัที� 5 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลาและสถานที�ดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที�ท่านไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ

ฉบบัใดฉบบัหนึ�ง ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 8   

 อนึ�งเพื�อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้ตามแบบ ข ซึ�งเป็นแบบที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะ

ไว้คอ่นข้างละเอียดชดัเจน ซึ�งท่านอาจจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นหรือบคุคลใดบคุคลหนึ�งดงัตอ่ไปนี 1เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ

โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สําหรับรายละเอียดและประวัติย่อของ

บุคคลดงักล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจําปีที�ได้

จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั 1งนี 1 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) และ “ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ที�

เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561” (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 9) 
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