
 

0162/035 

 1 มีนาคม 2562 

เรื�อง   ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี สิ 1นสดุวนัที� 31   

    ธนัวาคม 2561 (รายงานประจําปีในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ QR Code) 

3. ประวติัโดยย่อและข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั 1งเป็นกรรมการ 

4. ประวติัโดยย่อผู้สอบบญัชี   

  5. ข้อบงัคบับริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  6. ข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น และคําชี 1แจงในการเข้าร่วมประชมุ 

  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (Barcode: โปรดนํามาลงทะเบียนในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

  8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ 

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

  10. ข้อมลูกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

              11. การสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP 

              12. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

              13. แผนที�สถานที�ประชมุ 

  14. ขั 1นตอนการใช้ QR Code 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 ในวนัพธุที�  3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั 1น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

เลขที� 991  ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื�อพิจารณาวาระตา่งๆ ดงันี 1 

 



2 
 

วาระท ี�  1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานกุารที�ประชมุได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ�งประชมุ 

เมื�อวนัที� 3 เมษายน  2561  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จงึ

ขอนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ที�ได้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้น ประจําปี  2561 

การลงมติ วาระนี 1ไมต้่องลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระท ี� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการ
บริษัทเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 สิ -นสุดวันท ี� 31 ธ ันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ซึ�ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึขอนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงาน

บริษัทฯ และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 สิ 1นสดุวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 ดงัปรากฏในหมวด “ผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา”  ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 สิ 1นสดุ

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

 

 

 

 



3 
 

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 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีประจําปี สิ 1นสดุวนัที�  31 ธนัวาคม 2561 แล้วเสร็จ ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรอง

ทั�วไป จึงขอนําเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 1นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 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 XY 
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วาระท ี� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล การจดัสรรเงินกําไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดวา่ 

บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 1จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่

บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื�นกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านั 1น ทั 1งนี 1ในช่วงที�ผ่านมาบริษัทฯ ได้จดัสรรเงิน

กําไรไว้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว 

 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�จะจ่ายเงินปันผลได้โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้อง

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัทฯ สมควรที�จะจดัสรรเงินกําไร

ประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70  บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําปี  2561 งวดวนัที� 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2561 ซึ�งได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัรา

หุ้นละ 0.35  บาท เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2561 

 ดงันั 1น  คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในงวดนี 1อีกหุ้นละ  0.35  บาท โดยให้

จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที�  1 กรกฎาคม  2561 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยกําหนดรายชื�อ

ผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 10 เมษายน 2562   โดยจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้นไม่
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ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัที�  30 เมษายน 2562 

 จงึขอนําเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื�ออนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท ซึ�งมีข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที�ผ่านมาดงันี 1 

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล* ประจาํปี 2561(ปีท ี�เสนอ) ประจาํปี 2560 

1. กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ(ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 6,693.73 7,900.24 

2. จํานวนหุ้นที�มีสทิธิรับเงินปันผล (จํานวนหุ้น) 5,161,925,515 5,161,925,515 

3. อตัราเงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.70 0.65 

- เงินปันผลระหวา่งกาล(งวดครึ�งปีแรก) 0.35 0.30 

- เงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน  
(a ก.ค.- 31 ธ.ค.) 

0.35 0.35 

4. รวมเงินปันผลจ่ายประจําปีทั 1งสิ 1น (บาท)   3,613,347,860.50  3,355,251,584.75 

5.สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลประจําปีทั 1งสิ 1น(ร้อยละ) 54 42 

ความเห็นคณะกรรมการ     เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดให้บริษัท

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 1จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมี

ข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื�นกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นั 1น 

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว และสมควรอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจําปี ใน

อตัราหุ้นละ 0.70 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  2561  งวดวนัที�  1 มกราคม 

–   30 มิถุนายน  2561  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  0.35  บาท ซึ�งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้น

ละ 0.35 บาท เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2561 ดงันั 1น  คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ใน

งวดนี 1อีกหุ้ นละ 0.35 บาท โดยให้จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที�  1 กรกฎาคม 2561  – 31 

ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารที�  30 เมษายน  2562  

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. นายชนินท์   วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 2. นายตีรณ  พงษ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 

 3. นายระวิ   คอศิริ  กรรมการ 

 4.Mr.Sudiarso  Prasetio     กรรมการอิสระ 

   อนึ�ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณากลั�นกรองคณุสมบติัของกรรมการและ

กรรมการอิสระตามขั 1นตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร”  

ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� j) และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั�นกรองแล้วเห็นวา่เป็นบคุคลที�มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ซึ�งได้ผ่านกระบวนการสรร

หาและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจบริษัทฯ ทั 1งนี 1บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื�อบคุคลที�เห็นวา่

เหมาะสมเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั 1งเพื�อเป็นกรรมการบริษัทฯ ลว่งหน้าแล้วซึ�งปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอ  จงึขอ

เสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเลือกตั 1งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ดงันี 1 

 1. นายชนินท์   วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 

 2. นายตีรณ  พงษ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ 

 3. นายระวิ   คอศิริ  กรรมการ 

 4. Mr.Sudiarso  Prasetio     กรรมการอิสระ 

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

สรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั�นกรองตามกระบวนการสรรหาแล้วเห็นวา่บคุคลทั 1ง 4 คนดงักลา่วเป็น
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ผู้ มีความรู้  ความสามารถ และมีคณุสมบติัเหมาะสมตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั 1งได้พิจารณาถงึคณุสมบติัการเป็น

กรรมการบริษัทฯตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง โดยประวติัย่อและข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 

ปรากฏตามประวติัย่อของกรรมการที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบั

ที� 3)  

อนึ�ง บคุคลทั 1ง 4 คนดงักลา่วไมเ่คยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทจุริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคกุใน

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

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที�จะเสนอ

ชื�อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

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

ชนินท์  วอ่งกศุลกิจ  นายตีรณ พงษ์มฆพฒัน์ นายระวิ คอศิริ   Mr.Sudiarso Prasetio    ให้เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ

หนึ�ง  

การลงมติ  มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

วาระท ี� 6 อนุมัตกิารแต่งตั -งกรรมการใหม่จาํนวน 2 คน  

6.1 อนุมัตแิต่งตั -ง นายพชิ ัย ดุษฎีกุลช ัย โดยให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากับวาระของ นายรัตน์ 
พานิชพ ันธ์  ซ ึ�งลาออกเนื�องจากเกษียณอายุ  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 ตามที�นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตําแหน่งกรรมการเนื�องจาก
เกษียณอาย ุโดยให้มีผลลาออกถดัจากวนัที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เป็นต้นไป  ซึ�งตามหลกับรรษัทภิบาล
ที�ดีของบริษัทฯ ได้กําหนดให้ กรรมการบริษัทฯ เกษียณอายเุมื�ออายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์     ทั 1งนี 1การพิจารณาคณุสมบติั
กรรมการบริษัทเพื�อทดแทนนายรัตน์ พานิชพนัธ์ นั 1น พิจารณาความสมบรูณ์ขององค์ประกอบคณะกรรมการ และ
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ รวมถงึพิจารณาจากคณุวฒิุ และประสบการณ์  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณากลั�นกรองคณุสมบติัของกรรมการและ
กรรมการอิสระตามขั 1นตอนการสรรหา ซึ�งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั�นกรองแล้วเห็นวา่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนด จงึขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตั 1งกรรมการใหม ่1 คน คือ นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั 
เป็นกรรมการอิสระ ปรากฏตามประวติัย่อที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วย
ลําดบัที� 3:ประกอบการพิจารณาวาระ 6.1) 
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อนึ�ง บคุคลดงักลา่วไมเ่คยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทจุริตต่อหน้าที�/ไม่เคยรับโทษจําคกุในความผิด

เกี�ยวกับทรัพย์ที�ได้กระทําโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแตง่ตั 1งนายพิชยั ดษุฎีกลุชยั เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย

ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัวาระของกรรมการที�ลาออก 

การลงมติ  มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

6.2 อนุมัต ิแ ต่งตั -ง นายธีรภัทร  สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ จากเดิมกรรมการมีจํานวน 12 คน 
เป็นจาํนวน 13 คน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   
 การปรับตวัด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความเจริญเติบโตและผจญความท้าทายในยคุ
ปัจจบุนั และอนาคต รวมทั 1งบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ Greener and Smarter จงึควรมีผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ด้านนี 1 โดย
ควรเพิ�มจํานวนกรรมการอีก 1 ตําแหน่งเพื�อให้สอดคล้องกบัแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที�มุง่สูก่าร
เป็นบริษัท Greener & Smarter ซึ�งการปรับตวัด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความเจริญเติบโต จงึควร
แตง่ตั 1งกรรมการใหมเ่พิ�มอีกจํานวน 1 คน ซึ�งเป็นผู้ ที�มีความรู้ และเชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ นายธีรภทัร 
สงวนกชกร  ดงันั 1นกรรมการบริษัทฯ จะมีจํานวนเพิ�มขึ 1นจาก 12 คน เป็น 13 คน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดําเนินการพิจารณากลั�นกรองคุณสมบัติของกรรมการและ

กรรมการอิสระตามขั 1นตอนการสรรหา ซึ�งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั�นกรองแล้วเห็นว่าเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�กําหนด จึงขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั 1งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายธีรภัทร สงวน

กชกร เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจบริษัทฯ  รวมถึงได้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมถึงคณุสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระที�จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง จึงขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั 1งกรรมการใหม่เพิ�มอีก 1 คน 

คือ นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระบริษัท ปรากฏตามประวติัย่อที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3: ประกอบการพิจารณาวาระ 6.2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมติัแต่งตั 1งกรรมการใหม่เพิ�มอีกจํานวน 1 คน คือ นายธีรภทัร สงวน

กชกร เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  เพื�อให้สอดคล้องกบัแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันั 1นจํานวน

กรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั 1งสิ 1น 13 คน  

การลงมติ  มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
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วาระท ี� 7  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 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 36 ล้านบาท เพิ�มขึ 1นจากปี  2561 จํานวน  3 ล้านบาท โดย

รายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่

ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) บําเหน็จของประธานกรรมการ

บริษัทสงูกวา่กรรมการ ร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการ ร้อยละ 15 

2.   การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจําปี 2562 เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับ

คณะกรรมการทกุชดุเท่ากบัปี 2561  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 1  
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 รายละเอียด ปี 2562(เสนอครั 1งนี 1) ปี 2561 

2.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   

2.1.1 คา่ตอบแทนประจําเดือนโดยจา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน)   

 -  ประธานกรรมการบริษัท 78,000 78,000  

-  รองประธานกรรมการบริษัท 69,000 69,000 

-  กรรมการอื�น  60,000 60,000 

2.1.2 เบี 1ยประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั 1งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วม

ประชมุ  (บาท/ครั 1ง) 

  

 -  ประธานกรรมการบริษัท 39,000  39,000 

-   รองประธานกรรมการบริษัท 34,500 34,500 

-  กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร 30,000 30,000 

2.2 เบี 1ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครั 1งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วม

ประชมุ  (บาท/ครั 1ง) 

  

 

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 46,800 46,800 

- กรรมการตรวจสอบ 36,000 36,000 

2.3 เบี 1ยประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั 1งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครั 1ง) 

  

 

 -  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

39,000 39,000 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 30,000 30,000 

หมายเหต ุ: นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยงัได้รับคา่ตอบแทนในสว่นของสวสัดกิารตรวจสขุภาพประจําปีท่านละ 50,000.-บาทตอ่ปี 

และค่าใช้จ่าย ในการเข้าสมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง ทั 1งนี 1เป็นไป

ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี 1 

1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 36 ล้านบาท  
2. คา่ตอบแทนประจําปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน                           
เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการทกุคณะเท่ากบัปี 2561  
 

การลงมติ  มติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม ตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

 

วาระท ี� 8  พจิารณาแต่งตั -งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดวา่ กิจการซึ�งที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพงึกระทําตาม (5) คือ พิจารณา

แตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ    

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากดั (PwC)  เป็นผู้สอบบญัชีเนื�องจาก PwC มีผลการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที�น่าพอใจ
มาโดยตลอด   รวมทั 1ง PwC  มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดดงั
ปรากฏอยู่ในหมวด  “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั 1งนี 1 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) จึงนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมัติแต่งตั 1ง
ผู้สอบบญัชี โดยมีประวติัโดยย่อ (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 4) ตามรายชื�อดงันี 1  
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที�  4599   เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของ

บริษัทฯ ได้รับแตง่ตั 1งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 ซึ�งเป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็น
ปีที� 6* และ/หรือ 

2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 7795 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3977 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562  

โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จํากัด จัดหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้  
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ทั 1งนี 1 มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 1นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562  ด้วย
คา่ตอบแทนในการสอบบญัชี เฉพาะบริษัทบ้านป ูจํากดั (มหาชน)  จํานวน  2,505,838 บาท ซึ�งเพิ�มขึ 1นร้อยละ 3 เทียบ
กบัปี 2561  

ปี คา่ตอบแทนในการสอบบญัชี คา่ใช้จ่ายอื�น  

ปี 2562** 2,505,838 บาท N/A 

ปี 2561 2,432,850 บาท 156,913.38 บาท (ร้อยละ 6) 

หมายเหต ุ *  สอดคล้องตามประกาศก.ล.ต.ที� นป.5/2561เรื�องแนวทางการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลาดทนุและการผ่อนผนัการหมนุเวียนผู้สอบ

บญัชีในตลาดทนุ 

 ** ไมร่วมถึงคา่ใช้จา่ยที�จะเกิดขึ 1นระหวา่งการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เชน่ คา่เดินทางในประเทศ คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์ 
คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ�งคา่ใช้จา่ยดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัชี และไมมี่คา่ตอบแทนในลกัษณะอื�น
ใดนอกเหนือจากนี 1 
 

ทั 1งนี 1 ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั 1นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าว  รวมทั 1งรับทราบ
ประมาณการค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมจํานวนเงิน   78,034,249.00   บาท โดยบริษัท PwC เป็นบริษัทผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสว่นใหญ่ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแตง่ตั 1ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต เลขที� 4599 และนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 7795  และ นายวิเชียร  กิ�งมนตรี  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท บ้านป ูจํากดั มหาชน ในปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทฯ และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบติังานได้ให้ บริษัท ไพร้ซ       

วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส  จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ

เอส จํากดั แทนได้   ด้วยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เป็นเงินจํานวน  2,505,838 บาท เพิ�มขึ 1น ร้อยละ 3 จากปี 2561  

การลงมติ  มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
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วาระท ี� 9  พจิารณาแก้ไขเพ ิ�มเตมิข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 เรื� องการเรียกประชุมผู้ถ ือห ุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ตามที�คําสั�งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้แก้ไขพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกี�ยวกบั

การเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี 1 

“มาตรา  100 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั 1งหมดจะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ 

แตต้่องระบเุรื�องและเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี 1 คณะกรรมการ

ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี�สิบห้าวนั นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผู้ ถือหุ้นทั 1งหลายซึ�ง

เข้าชื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั 1น จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี�สิบห้าวนันบัแต่

วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ในกรณีเช่นนี 1 ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชมุ 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั 1งใด จํานวนผู้ ถือ

หุ้นซึ�งมาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในมาตรา 103  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนั

รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั 1งนั 1นแก่บริษัท” 

 ดงันั 1น เพื�อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ สอดคล้องกบัการแก้ไขพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั ดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทจงึเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมี

รายละเอียด ดงันี 1  
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เดมิ แก้ไขใหม่ 
ข้อ ja คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นั
สิ 1นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท คณะกรรมการจะจดัสง่
เอกสารตามที�กฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดั
ประชมุสามญัประจําปี 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว
ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญัคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อย
กวา่หนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 1งหมด หรือผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี�สิบห้าคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่
หนึ�งในสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 1งหมด จะเข้าชื�อ
กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที�
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว ในกรณี
เช่นนี 1คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึ�งเดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ ja คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี�เดือนนบัแตว่นั
สิ 1นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท คณะกรรมการจะจดัสง่
เอกสารตามที�กฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดั
ประชมุสามญัประจําปี 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้วให้
เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 1งหมด จะ
เข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุรื�องและ
เหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี 1 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี�สิบห้าวนั นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั 1งหลายซึ�ง
เข้าชื�อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�
บงัคบัไว้นั 1น จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี�สบิห้าวนันบัแต่
วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี 1 ให้ถือ
วา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการจดัให้
มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที�เป็นการ
เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครั 1งใด จํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้
ในข้อบงัคบับริษัทข้อ jX  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุใน
ครั 1งนั 1นแก่บริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 31ตามที�

เสนอและมอบอํานาจให้กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ มีอํานาจแก้ไข

เพิ�มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะ ความเห็น ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

การลงมติ มติคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

 
วาระท ี� 10  พจิารณาอนุมัตเิปลี�ยนแปลงตราประทบับริษัท และแก้ไขเพ ิ�มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 53  

เพ ื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทบั 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ตามที�บริษัทฯ มีการปรับเปลี�ยนตราสญัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์องค์กร ให้สอดคล้องตามแผนกลยทุธ์การ

สร้างแบรนด์ของบริษัทฯ จงึเหน็ควรเปลี�ยนแปลงตราประทบับริษัทฯ ใหมใ่ห้สอดคล้องกนัตามแบรนด์ ตราสญัลกัษณ์ 

และอตัลกัษณ์องค์กรรูปแบบใหม ่และแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 53 ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขตราประทบั

ดงันี 1 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุติัเปลี�ยนแปลงตราประทบับริษัทฯ และแก้ไขเพิ�มเติม

ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 53  

การลงมติ มติคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
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วาระท ี� 11 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน 
จาํนวน  5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 5,161,925,515 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที�ยังไม่ได้จาํหน่ายจาํนวน 3,331,585 หุ้น ซ ึ�งมีมูลค่าหุ้นท ี�ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท 
และพจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพ ิ�มเตมิบริคณห์สนธ ิของบริษัทข้อ 4 เรื� องทุนจดทะเบียนเพ ื�อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 มีมติอนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิซื 1อหุ้นสามญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 ซึ�งภายหลงัสิ 1นสดุการใช้สิทธิครั 1งสดุท้ายของ 

BANPU-W3 เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน 2560 ทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจํานวน 5,165,257,100 บาท จํานวน 

5,165,257,100  หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ  1 บาท โดยมีหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหน่ายอีกจํานวน 3,331,585 บาท 

จํานวน 3,331,585 หุ้น เพื�อให้บริษัทฯคงระดบัเงินทนุสํารองครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดให้จดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็น

ทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 จนกวา่ทนุสํารองนี 1จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10 ของทนุจดทะเบียน การลดทนุ

ดงักลา่วจงึทําให้บริษัทฯ ไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเพิ�มเติมเนื�องจากได้กนัสํารองไว้ครบถ้วนแล้ว และไมส่ง่ผลกระทบตอ่

ทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว รวมถงึไมส่ง่ผลกระทบที�เป็นนยัสําคญัทางการเงินของบริษัทฯ    

จงึเห็นควรให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 5,165,257,100 บาท จํานวนหุ้น 5,165,257,100  หุ้น 

เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 5,161,925,515 บาท จํานวน 5,161,925,515 หุ้น  โดยเป็นการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�

ยงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 3,331,585 บาท จํานวน 3,331,585 หุ้น และแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื�อง

ทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว ดงันี 1 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 5,161,925,515 บาท     (ห้าพนัหนึ�งร้อยหกสบิเอด็ล้านเก้าแสนสอง  .   

    หมื�นห้าพนัห้าร้อยสบิห้าบาท) 

  แบ่งออกเป็น  5,161,925,515 หุ้น  (ห้าพนัหนึ�งร้อยหกสิบเอด็ล้านเก้าแสนสอง 

หมื�นห้าพนัห้าร้อยสบิห้าหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ   1 บาท (หนึ�งบาท) 

  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุ้นสามญั  5,161,925,515 หุ้น (ห้าพนัหนึ�งร้อยหกสิบเอด็ล้านเก้าแสนสอง 

หมื�นห้าพนัห้าร้อยสบิห้าหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ|   -  หุ้น  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียน จํานวน 3,331,585 บาท จากทนุจด

ทะเบียน จํานวน  5,165,257,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน  5,161,925,515 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�

ยงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 3,331,585 หุ้น ซึ�งมีมลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์

สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเหตผุลและ

ข้อเท็จจริงดงักลา่วข้างต้น 

การลงมติ มติคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที� 50 

วาระท ี� 12  พจิารณาเรื� องอ ื�นๆ  (ถ้ามี) 

วาระนี 1กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยัและ/หรือเพื�อให้กรรมการได้ชี 1แจงข้อซกัถามหรือข้อสงสยั 

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

  บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ตั 1งแต่เวลา         
11.00 น. เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มา
ด้วยลําดบัที� 6  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลาและสถานที�ดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที�ท่านไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ

ฉบบัใดฉบบัหนึ�ง (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 9)  อนึ�งเพื�อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้ตามแบบ ข ซึ�งเป็นแบบที�

กําหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชดัเจน ซึ�งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือบุคคลใด

บคุคลหนึ�งดงัตอ่ไปนี 1เป็นผู้ รับมอบฉนัทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้(สิ�ง

ที�ส่งมาด้วยลําดบัที� }) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนในการมอบ

ฉันทะโดยข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562” (สิ�งที�สง่มา

ด้วยลําดบัที� 10) 

 บริษัทฯ ได้จัดทํารายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น  
สําหรับรายงานประจําปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที�ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั 1งนี 1 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2) ทั 1งนี 1รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา
ด้วยลําดบัที� 14 โดยหากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอก
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนังสือ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 8) ส่งมาที�ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทาง
ไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 12  หรือสง่ทางโทรสารที�หมายเลข 0-2207-0698   
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