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ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน)(“บรษัิทฯ”) ไดมี้มตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
ในวนัที 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ  อาคารทีตงัสาํนกังานใหญ่ ของบรษัิท บา้นป ูจาํกดั 
(มหาชน) เลขที  1550 อาคารธนภมิู  ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ   เพือพิจารณา
วาระตา่งๆ ดงันี 
วาระท  ี 1  ร ับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เลขานกุารทีประชมุไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซงึ
ประชมุ เมือวนัที 3 เมษายน  2562  และคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งตรงตามมตขิองที
ประชมุผูถื้อหุน้ จงึขอนาํเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพือพจิารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2562 ทีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครงันี (สงิทีสง่มาดว้ย  1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี  2562 

การลงมต ิ วาระนีไม่ตอ้งลงมต ิเนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
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วาระท  ี2 ร ับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทเีกยีวกับผลการดาํเนินงานของบร ิษัทฯ  และ  
พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาํปี สนิสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการบรษัิทเกียวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 
2562 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชมุ  หมวด 
“ผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผา่นมา” ซงึคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ จงึขอ
นาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 
สนิสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2562 แลว้เสรจ็ ซงึผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ซงึคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีทีรบัรองทวัไป จงึ
ขอนาํเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพืออนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2562  ตาม 
QR Code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชมุ หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิทฯ”  “รายงานความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผูถื้อหุน้” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานประจาํปีของ
คณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และเห็นวา่ผูถื้อหุน้สมควร
อนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ดงักลา่วซงึผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบแลว้ 

การลงมต ิ รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และใชม้ตเิสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 40 อนมุตังิบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 
 
วาระท  ี3 ร ับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การจดัสรรเงินกาํไร ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดวา่ 
บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน เวน้แต่
บรษัิทจะมีขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอืนกาํหนดใหต้อ้งมีทนุสาํรองมากกวา่นนั ทงันีในช่วงทีผา่นมาบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรร
เงินกาํไรไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

การจ่ายเงนิปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ เป็นดงันี 
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“บรษัิทฯ จะจา่ยเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภท
ทีกฎหมายและบรษัิทฯ ไดก้าํหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขนึอยูก่บักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอืนๆ” 

บรษัิทฯ มีนโยบายทีจะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมือปรากฏวา่ 

   . ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ มีกาํไร 

   . บรษัิทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่

   . บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปันผลได ้

   . การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ดว้ย 

เนืองจากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัที 4/2020 ซงึจดัขนึเมือวนัที 8 เมษายน 2563 ไดมี้มตอินมุตัใิห้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบรษัิทฯ จากกาํไรสะสมของบรษัิท ณ สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้เพือสทิธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 16 เมษายน 
2563  โดยจ่ายจากกาํไรทีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ซงึผูร้บัเงินปันผลจะไมมี่สทิธิ
นาํไปเครดติภาษี และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 30 เมษายน 2563  

โดยเมือรวมกบัการจ่ายเงินปันระหวา่งกาลงวดครงึปีแรกของปี 2562 ทีจ่ายไปในอตัราหุน้ละ0.35 บาท เมือวนัที 27 
กนัยายน 2562 แลว้ รวมเป็นจาํนวนเงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ทีเป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมของบรษัิทปี 
2562 

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามรายละเอียดขา้งตน้ แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้ 
เพือลดผลกระทบจากการเลือนประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ทีเคยกาํหนดไวก่้อนหนา้ จงึไมมี่การเสนอ
จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล* ประจาํปี 2562(ปีทเีสนอ) ประจาํปี 2561 

1. กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ(ลา้นบาท) ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย                    (552.86)             6,693.73 

. จาํนวนหุน้ทีมีสทิธิรบัเงินปันผล (จาํนวนหุน้) 
     - งวดครงึปีแรก (ระหวา่งกาล) 
     - งวดสนิปี 2562 (ระหวา่งกาล) 

 
5,161,925,515  
5,074,581,515* 

 
5,161,925,515 
 5,161,925,515 

. อตัราเงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.60 0.70 

เงินปันผลระหวา่งกาล (งวดครงึปีแรก) 0.35 0.35 

เงินปันผลระหวา่งกาล (จากกาํไรสะสม) 0.25 0.35 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล* ประจาํปี 2562(ปีทเีสนอ) ประจาํปี 2561 

. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปีทงัสนิ (บาท) 3,075,319,309 3,613,347,860.50 

5.สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลประจาํปีทงัสนิ(รอ้ยละ) N/A 54 

*จาํนวนทีเหลือจากการหกัจาํนวนหุน้ตามโครงการซือหุน้คืน 

ความเห็นคณะกรรมการ   เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั กาํหนดใหบ้รษัิท
ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน เวน้แตบ่รษัิทฯ จะมี
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอืนกาํหนดใหต้อ้งมีทนุสาํรองมากกวา่นนั 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรเงินกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ จงึเห็นสมควรรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 

การลงมต ิ วาระนีไม่ตอ้งลงมต ิเนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระท  ี4  พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กาํหนดวา่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครงั ให้
กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนงึในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบง่ออก
ใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัสว่นหนงึในสาม กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งใน
ปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากวา่ผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีตอ่ๆ ไปใหก้รรมการ
คนทีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อก  กรรมการทีออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัเขา้เป็นกรรมการอีก
ก็ได ้

ในปีนี บรษัิทฯ มีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน ไดแ้ก่ 
 1. นายเมธี   เอืออภิญญกลุ กรรมการ 
 2. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั  กรรมการอิสระ 
 3. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ 
 4. นายอนนต ์ สริแิสงทกัษิณ     กรรมการ 

 อนงึ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดด้าํเนินการพิจารณากลนักรองคณุสมบตัขิองกรรมการ
และกรรมการอิสระตามขนัตอนการสรรหา โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ปรากฏอยูใ่นหมวด “โครงสรา้งการ
บรหิาร”  ของรายงานประจาํปีตาม QR Code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชมุ ทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ และเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณากลนักรองแลว้เห็นวา่เป็นบคุคลทีมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑซ์งึไดผ้า่นกระบวนการ
สรรหาและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจบรษัิทฯ  ทงันีบรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชือบคุคลทีเห็น
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วา่เหมาะสมเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเพือเป็นกรรมการบรษัิทฯ ลว่งหนา้แลว้  ซงึปรากฏวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอ  
จงึขอเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารเลือกตงักรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคล ดงันี 

 1. นายเมธี   เอืออภิญญกลุ กรรมการ 
 2. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั  กรรมการอิสระ 
 3. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ 
 4. นายอนนต ์ สริแิสงทกัษิณ     กรรมการ 

การเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการทงั 4 คนดงักลา่วขา้งตน้นนั    คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณากลนักรองตามกระบวนการสรรหาแลว้เห็นวา่บคุคลทงั 4 คน
ดงักลา่วเป็นผูมี้ความรู ้  ความสามารถ และมีคณุสมบตัเิหมาะสมตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทงัไดพ้ิจารณาถึง
คณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง โดยประวตัยิอ่และขอ้มลูที
เกียวขอ้งของผูที้ไดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวตัยิอ่ของกรรมการทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชมุในครงันี (สงิทีสง่มาดว้ย 2)  

อนงึ บคุคลทงั 4 คนดงักลา่วไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกฐานทจุรติตอ่หนา้ที/ไม่เคยรบัโทษ
จาํคกุในความผิดเกียวกบัทรพัยที์ไดก้ระทาํโดยทจุรติ และไม่ไดป้ระกอบกิจการ/เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืผูถื้อหุน้ในนิติ
บคุคลอืนทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทฯ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า
บคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์
เกียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัเิลือกตงักรรมการทีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 
นายเมธี  เอืออภิญญกลุ นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง และ นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ    ใหเ้ป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ  

การลงมต ิ มตเิสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้  
 
วาระท  ี5  อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่ หา้มมิใหบ้รษัิทฯ 
จ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิ  อืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ขอ้บงัคบับรษัิทฯ  ขอ้ 30 วรรคแรก กาํหนดวา่ กรรมการมีสทิธิไดร้บับาํเหน็จและคา่ตอบแทน ซงึคา่ตอบแทนอาจมี
ลกัษณะอยา่งหนงึอยา่งใดหรอืหลายอยา่งหรอืทงัหมดรวมกนัก็ได ้ อาทิเช่น คา่ตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็น
รายเดือน เบียประชมุ เบียเลียง โบนสั สวสัดกิาร หลกัทรพัยข์องบรษัิท  หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนใด
ก็ได ้   ทงันี ตามทีทีประชมุผูถื้อหุน้จะพจิารณากาํหนดซงึอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน  หรอืจะกาํหนดไวเ้ป็น
คราว ๆ ไป หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลียนแปลงก็ได ้
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คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ของบรษัิทฯ จากผลงานของบรษัิทฯ ในภาพรวม การจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบ
ของกรรมการแตล่ะคณะแลว้เห็นวา่ ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้สมควรทีจะพิจารณากาํหนดบาํเหน็จกรรมการและ
คา่ตอบแทนกรรมการ  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

.   บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2562 ใหจ้่ายเป็นเงินรวม 30 ลา้นบาท ลดลงจากปี  2561 จาํนวน  6 ลา้นบาท โดย
รายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจาํปี 2562 ตาม 
QR code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชมุ ทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ บาํเหน็จของประธานกรรมการบรษัิทสงูกวา่
กรรมการ รอ้ยละ 30 และรองประธานกรรมการบรษัิทสงูกวา่กรรมการ รอ้ยละ 15 

. การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการชดุตา่งๆ ประจาํปี 2563 เสนอใหพ้ิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบั
คณะกรรมการทกุชดุลดลงรอ้ยละ 25  จากปี 2562 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

 รายละเอยีด ปี 2563 (เสนอครังนี) ปี 2562 

.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบร ิษัท    
. .  คา่ตอบแทนประจาํเดือนโดยจ่ายทกุเดือน (บาท/เดือน)   

-  ประธานกรรมการบรษัิท 58,500 78,000 
-  รองประธานกรรมการบรษัิท 51,750 69,000 
- กรรมการอืน  45,000 60,000 

2.1.2  เบียประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยจ่ายเป็นรายครงั
เฉพาะเมือมาเขา้รว่มประชมุ  (บาท/ครงั) 

 
 

-  ประธานกรรมการบรษัิท 29,250 39,000 
-   รองประธานกรรมการบรษัิท 25,875 34,500 
-  กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 22,500 30,000 

.  เบยีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยจ่ายเป็นรายครงัเฉพาะเมือมาเขา้รว่มประชมุ  (บาท/ครงั) 

 
 

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,100 46,800 
- กรรมการตรวจสอบ 27,000 36,000 

.  เบยีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และ
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   
โดยจ่ายเป็นรายครงัเฉพาะเมือมาเขา้รว่มประชมุ (บาท/ครงั) 

 
 

 -  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
และคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

29,250 39,000 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

22,500 30,000 
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หมายเหต ุ: นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการขา้งตน้แลว้ กรรมการยงัไดร้บัค่าตอบแทนในส่วนของสวสัดิการตรวจสขุภาพประจาํปีทา่นละ 50,000 บาท
ตอ่ปี และค่าใชจ้่ายในการเขา้สมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ทงันีเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผูถื้อหุน้สมควรอนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี 

1.  บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2562 ใหจ้่ายเป็นเงินรวม 30 ลา้นบาท  

2.  คา่ตอบแทนประจาํปี 2563 ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน   เสนอให้
พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการทกุคณะลดลงรอ้ยละ 25% จากปี 2562  

การลงมต ิ  มตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 
ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 

วาระท  ี6  พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 41 กาํหนดวา่ กิจการซงึทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพงึกระทาํ
ตาม (5) คือ พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบรษัิทฯ    

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ 
เอบีเอเอส จาํกัด (PwC)  เป็นผูส้อบบญัชีเนืองจาก PwC มีผลการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบอยู่ในระดบัทีน่า
พอใจมาโดยตลอด   รวมทัง PwC  มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นทียอมรับในระดับสากล 
รายละเอียดดงัปรากฏอยู่ในหมวด  “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ของรายงานประจาํปี 2562 
ตาม QR code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชมุ ทีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ จึงนาํเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
เพืออนมุตัแิตง่ตงัผูส้อบบญัชี โดยมีประวตัโิดยยอ่ (สงิทีสง่มาดว้ย 3) ตามรายชือดงันี  

1. นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8435 เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงิน
ของบริษัทฯ ไดร้บัแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2563 ซึงเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงิน
ของบรษัิทฯ เป็นปีแรก* และ/หรอื 

2. นางสาวอมรรตัน ์เพิมพูนวัฒนาสุข ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที 4599  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจาํปี 2563 และ/หรอื 

3. นายพงทวี รตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที  7795 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 
และ/หรอื 

4. นายวิเชียร  กิงมนตร ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 3977 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563  
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โดยใหค้นใดคนหนึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท และในกรณีทีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอเอส  จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้    

ทังนี มีค่าตอบแทนในการสอบบญัชี สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  ดว้ย
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี เฉพาะบริษัทบา้นป ูจาํกัด (มหาชน)  จาํนวน  2,580,900 บาท ซึงเพิมขึนรอ้ยละ 3 
เทียบ กบัปี 2562 

ปี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายอ ืน 
ปี 2563 2,580,900 บาท N/A 

ปี 2562 2,505,838 บาท 938,270 บาท 
 

หมายเหต ุ *  สอดคลอ้งตามประกาศก.ล.ต.ที นป. / เรืองแนวทางการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทนุและการผ่อนผนัการหมนุเวียน
ผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 

 ** ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายทีจะเกิดขึนระหว่างการใหบ้ริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศพัท ์ค่า
ไปรษณีย ์คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซงึคา่ใชจ่้ายดงักลา่วตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของคา่ตอบแทนการสอบบญัชี และไม่มีคา่ตอบแทน
ในลกัษณะอืนใดนอกเหนือจากนี 
 

ทังนี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ จงึเสนอขอทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามบรษัิทยอ่ยบางแหง่ ใชผู้ส้อบบญัชีจากสาํนกังานอืน เนืองจากมีความเหมาะสมกบัธุรกิจ ซงึ
คณะกรรมการบรษัิทจะสามารถดแูลใหจ้ดัทาํงบการเงิน ใหท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนุมตัิแต่งตงัให ้1) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาต เลขที 8435 และ/หรอื 2) นางสาวอมรรตัน ์เพิมพนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 4599 
และ/หรอื 3) นายพงทวี รตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 7795  และ/หรอื 4) นายวิเชียร กิงมนตร ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาต เลขที 3977 ในนามบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
โดยใหค้นใดคนหนึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท และในกรณีทีผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอเอส  จาํกดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้   ดว้ยค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี เป็นเงินจาํนวน 2,580,900 บาท เพิมขนึรอ้ยละ 3 จากปี 2562  

การลงมต ิ มตเิสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 40 
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วาระท  ี7  พจิารณาเพมิวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ไม่เกนิ  ,  ล้านบาท  เพอืทดแทนวงเงนิ
เดมิทไีม่สามารถหมุนเวยีนกลับมาใช้ไดอ้ ีก 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามมตทีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2557 และ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้หุน้ประจาํปี 2560 ของบรษัิทฯ ไดอ้นมุตัวิงเงินในการออกหุน้กูร้วมทงัสนิไม่เกิน 60,000 
ลา้นบาท ซงึเป็นวงเงินหุน้กูที้หมดอายแุลว้ (เกิน 5 ปี) ไม่สามารถนาํมาหมนุเวียนกลบัมาใชไ้ดอี้กจาํนวน 40,000 
ลา้นบาท จงึเสนอทีประชมุ พจิารณาเพิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน ,  ลา้นบาท เพือทดแทน
วงเงินเดมิทีไม่สามารถหมนุเวียนกลบัมาใชไ้ดอี้ก  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวา่ผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัใิหบ้รษัิทฯ เพิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายใน
วงเงินไม่เกิน ,  ลา้นบาท   เพือทดแทนวงเงินเดมิทีไม่สามารถหมนุเวียนกลบัมาใชไ้ดอี้ก  ตามรายละเอียดที
เสนอ และใหย้กเลกิวงเงินหุน้กูต้ามมตทีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 และทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 
1/2557 จาํนวน 40,000 ลา้นบาท เมือครบตามกาํหนดไถ่ถอน 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้
ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 145 

 
วาระท  ี8  พจิารณาเร ืองอ ืนๆ  (ถ้าม )ี 

ทีประชมุพิจารณาอนมุตั ิและไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี 

 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
รวมถึงผูที้มีสว่นรว่มในการจดัประชมุทกุท่านเป็นอยา่งยิง จงึขอใหท้า่นผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นปฏิบตัิ
ตามมาตรการและแนวปฏิบตักิารประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019  

 เพือความสะดวกและปลอดภยั บริษัทฯ ขอแนะนาํใหท้่านมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ เป็นตวัแทนใน
การมอบฉนัทะ โดยขอ้มลูกรรมการบรษัิทฯ ทีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  
(สงิทีสง่มาดว้ย 8) โดยระบใุนแบบ ข ใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทา่นก็ได ้(สงิทีสง่มาดว้ย 7)  

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

       

(นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ) 

       ประธานกรรมการบรษัิท 

 


