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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

เม่ือวันท่ี 29  เมษายน 2562 เวลา 10.00  น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 96 หมู่ท่ี 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17  ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

………………………………………………………....................................……................………………………………………............……………… 

ก่อนเริม่การประชุม 

นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ รักษาการเลขานุการบริษัท  ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 

รายนามกรรมการทีเ่ข้ารว่มประชุม 

1. นายสมชาย    ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายชัยรัตน์ ธรรมพีร  รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายสุพัฒน์   กรชาลกุล   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นางกาญจนา ปยิสาธิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

5. นายอมร จุฬาลักษณานุกูล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. นายอชิตศักด์ิ  บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

7. นายเจนยุทธ    ทองใบใหญ ่ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

8. นายวิฑูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ กรรมการบริษัท/รักษาการเลขานุการบริษัท 

9. นายถิรชัย จารุวนากุล กรรมการบริษัท 

จากนั้น รักษาการเลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระเพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้ 

(1) ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

ระเรียบวาระโดยกาเคร่ืองหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในใบลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีถือหรือ

รับมอบฉันทะมา

(2) ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ หักออก

จากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม และออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติท่ีกฎหมายกําหนด

ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเปน็คะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ท้ังนี้ ยกเว้น สําหรับผู้รับมอบ

ฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงผู้มอบฉันทะมีคําส่ัง ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

ไมต้่องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ

(3) หากผู้ถือหุ้นมีคําถาม สามารถสอบถามได้ในระเบียบวาระ โดยให้แจ้งช่ือ หมายเลขหุ้นของตน จากนั้นให้สอบถาม

ประเด็นต่าง ๆได้

หลังจากนั้น รักษาการเลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

มาตรา 96 ได้กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทฯ  

จะจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้น

เห็นว่ามรีายงานการประชุมในวาระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแจ้งขอให้บริษัทฯ แก้ไขได้ภายใน 30 วัน  
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เริม่ประชุมเวลา 10.00 น. 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับ

และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ และได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562  

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 16 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน รวมเป็นจํานวนท้ังส้ิน  24 ท่าน  

นับจํานวนหุ้นได้ 286,198,334 หุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 40 ท่าน หุ้นจดทะเบียนไว้   300,000,000 หุ้น)  ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีกฏหมายกําหนด และครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35  ประธาน จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําป ี2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561  

ประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน  2561 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ประจําป ี2561 ประชุมเมื่อวันท่ี  

24 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1. ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณา  

 ท้ังนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อท่ี

ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอ่ืน จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติ

อนุมัติในวาระนี้ 

จากนั้นประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไข

เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ประชุมเมื่อ 

วันท่ี 24 เมษายน 2561 ตามท่ีเสนอ โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 

286,198,334  หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้  

 

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย(เสียง) ไม่เห็นด้วย(เสียง) งดออกเสียง(เสียง) บัตรเสีย(เสียง) 

286,198,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัทราบรายงานผลการดําเนินกิจการ ประจําปี 2561 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการได้จัดทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ สําหรับผลการดําเนิน

กิจการประจําปี 2561 และเหตุการณ์สําคัญท่ีเกิดข้ึนประจําปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซ่ึงกําหนดให้บริษัทฯ นําเสนอให้ท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปรัีบทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปท่ีีผ่าน โดยมีรายละเอียดคือ 

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,454,780,232.80 บาท เป็นสินทรัพย์เฉพาะกิจการ 1,390,040,821.93 บาท 

หนี้ สินรวม 602,144,619.38 บาท เป็นหนี้ สินเฉพ าะกิจการ 542,394,382.45 บาท รายได้จากการดําเนินงานรวม 

464,094,829.10  บาท เป็นรายได้จากการดําเนินงานเฉพ าะกิจการ 454,830,990.83 บาท กําไรก่อนภาษีเงินได้ 

59,360,282.12 บาท เป็นกําไรก่อนภาษีเงินได้เฉพาะกิจการ 61,620,596.85 บาท กําไรสุทธิสําหรับปีหลังหักภาษีเงินได้ 
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47,010,142.93 บาท เปน็ กําไรสุทธิสําหรับปีหลังหักภาษีเงินได้เฉพาะกิจการ 49,020,314.30 บาท กําไรต่อหุ้นของงบรวม 

0.157 บาท กําไรต่อหุ้นของเฉพาะกิจการ  0.163  บาท รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

2 และ 3 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้นประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย สําหรบัรอบบัญช ี

  สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตแล้ว 

 ประธาน  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขพิ่มเติม) 

มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน  

ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา เพื่อนํามาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทํางบ

การเงินของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ 

เอกสารแนบ 3 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และหากมีข้อสอบถามสามารถสอบถามคณะกรรมการได้ ปรากฏว่ามี

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้ 

 1.นายไพบูรณ์ พรสมบูรณ์ศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสภาวะชะลอตัวของภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ท่ี

เกิดข้ึน ทางบริษัทคาดว่าภาพรวมจะดีข้ึนเมื่อไร  

 ตอบ นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า โดยสถิติ

ท่ัวไปวงจรอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ท่ีประมาณ 10 ปี ซ่ึงจากภาพรวมหลายๆ ปัจจัย ท้ังตลาดต่างประเทศท่ี

มีมาอย่างต่อเนื่อง เช่ือว่าภาพรวมยังคงสามารถไปได้เร่ือย ๆ แต่ต้องลงทุนอย่างระมัดระวัง เพราะตลาดอาจจะเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว แผนการลงทุนปัจจุบันของบริษัทก็ใช้นโยบายลงทุนในโครงการท่ีไม่ใหญ่เกินไป โดยในโครงการไหนท่ีตลาด

บริเวณนั้นสามารถเพิ่มราคาขายได้ก็จะใช้นโยบายการเพิ่มราคาขายเพื่อเพิ่มกําไรให้แก่โครงการนั้น หากโครงการไหนการ

แข่งขันทางราคาขายสูงก็จะใช้นโยบายเพื่อระบายสินค้าภายใต้นโยบายคงกําไรสุทธิ ท่ีบริษัทกําหนดและเน้นการกระจาย

ความเส่ียงเพื่อลงทุนอย่างระมัดระวัง 

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นราย

ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวม

ท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้  

 

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย(เสียง) ไม่เห็นด้วย(เสียง) งดออกเสียง(เสียง) บัตรเสีย(เสียง) 

289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ระเบยีบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย สําหรบัปี 2561 และงดจ่ายปันผล สําหรบัปี 2561 

ประธาน  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 115  และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และข้อ 46 ซ่ึงกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกําไร

และจ่ายเงินปันผลประจําปี นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับ  บริษัทฯ ข้อ 48 

กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหัก

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ ได้จัดสรรกําไรสุทธิ เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงินจํานวน 30,000,000.00 บาท ซ่ึงคิดเปน็ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนกําไร เป็นทุนสํารองตามกฎหมายอีก อย่างไรก็ตามแม้ปี 2561 ผล

ประกอบการของบริษัทฯจะมีกําไร แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนหลายโครงการในปี 2562 บริษัทฯ จึงจําเป็นต้อง

รักษาสภาพคล่องไว้สําหรับการดําเนินงานปี 2562 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 

ซ่ึงรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึง

เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี ้

มติทีป่ระชุม   มีมติเปน็เอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย สําหรับป ี2561 และงดจ่ายปันผล สําหรับปี 2561 

ตามท่ีเสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334 หุ้น 

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้ 

  

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย(เสียง) ไม่เห็นด้วย(เสียง) งดออกเสียง(เสียง) บัตรเสีย(เสียง) 

289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ระเบยีบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจําปี 2562 

ประธานฯแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 ซ่ึงกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ท้ังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ 

คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าท่ี ภาระ 

ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562  จากบริษัท สอบบัญชี 

ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2562 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับที ่ รายชื่อ หมายเลขผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่

      1 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  และหรือ  5599 

      2 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 7764 
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ท้ังนี้ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  รวมท้ัง ผู้สอบบัญชีท้ังสองท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ 

ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น แต่ประการใด 

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้า

หมื่นบาทถ้วน) (เพิ่มข้ึนจากป ี2561 เปน็เงินจํานวน 60,000 บาท) รายละเอียดดังนี้ 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบัญช ี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ   

- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 495,000 495,000 

- ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 410,000 410,000 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย   

- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 105,000 90,000 

- ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 140,000 95,000 

รวม 1,150,000 1,090,000* 

 

*ในระหว่างป ี2561 มีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่ม ในส่วนค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส อีก 45,000 บาท และ 

 ค่าสอบงบการเงินประจําปอีีก 50,000 บาท ของบริษัทย่อย บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ท่ีจัดต้ังเพิ่ม 

 **บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จํากัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

 ซ่ึงรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อ

ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ัง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599 และ

หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764  ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และ อนุมัติค่าสอบบัญชีของ

บริษัท เป็นจํานวนเงิน 1,150,000  บาท สําหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือ

หุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดย

ผลการลงคะแนนมีดังนี้  

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย(เสียง) ไม่เห็นด้วย(เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 

289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ระเบยีบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง 

กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น

สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1ใน 3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี้อาจ

ได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้”  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2562 มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี ้

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 

1 นายถิรชัย         จารุวนากุล  การบริษัท/กรรมการท่ีเปน็ผู้บริหาร 

2 นางกาญจนา ปยิสาธิต กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3 นายอมร   จุฬาลักษณานุกูล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดําเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคล

ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทํางานท่ีดี มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมท้ัง มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ

และโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และได้พิจารณาความเปน็อิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึง สามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกต้ัง  (1) นายถิรชัย   จารุวนากุล  

(2) นางกาญจนา  ปิยสาธิต และ  (3) นายอมร จุฬาลักษณานุกูล กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซ่ึงรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  จากนั้น ประธาน

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้            

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2561 จํานวน 3 ท่าน 

ได้แก่ (1) นายถิรชัย จารุวนากุล (2) นางกาญจนา  ปิยสาธิต และ (3) นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ให้กลับ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน็กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปน็กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ผู้เปน็ประธานเปน็ผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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ท้ังนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในการเลือกต้ังกรรมการในคร้ังนี้ บริษัทฯ 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเปน็รายบุคคล  โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้ 

 

ชื่อกรรมการท่ีออกตามวาระ ประเภทกรรมการ 

 

จํานวนผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและมสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

(เสียง) 

เห็นด้วย 

(เสียง) 

ไมเ่ห็นด้วย 

(เสียง) 

งดออกเสียง 

(เสียง) 

บตัรเสีย 

(เสียง) 

1.นายถิรชยั จารุวนากลุ การบรษัิท/กรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร 289,048,334 

 

289,048,334    

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2.นางกาญจนา  ปิยสาธิต กรรมการบรษัิท/ ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

289,048,334 

 

289,048,334    

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

3.นายอมร จุฬาลักษณานุกลู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 289,048,334 

 

289,048,334    

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ระเบยีบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 และ 

ค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561              

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุด

แล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน

หรือวางหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เปน็คราวๆไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

และกรรมการชุดย่อย โดยคํานึงถึงระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

กรรมการ และได้นําเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจําป ี2562 และค่าบําเหน็จกรรมการประจําป ี2561 ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจําปี 2562  กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• ประธานกรรมการ    เดือนละ 14,000 บาท 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 14,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 12,000 บาท/คน 

• กรรมการ  เดือนละ 10,000 บาท/คน 

(2) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการประจําปี 2562  ซ่ึงหมายความรวมถึง ประธานกรรมการและกรรมการ ในแต่ละ

ชุดท่ีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และ

กําหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบ้ียประชุม ดังนี ้

•  ประธานกรรมการ   จํานวน 12,000 บาท/คร้ัง 

•  กรรมการ                                  จํานวน 10,000 บาท/คร้ัง 

ท้ังนี้  คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจําปี 2562

 และ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการประจําป ี2562  
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(3) บําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 กรรมการจะได้รับบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงาน 

ประจําป ี2561 โดยบริษัทฯ ให้จ่ายบําเหน็จให้กรรมการทุกท่านในปี 2561 ท่านละ 100,000 บาท   

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อ

ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 และค่าบําเหน็จ

กรรมการประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวม

ท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ) 

โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้ 

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย(เสียง) ไม่เห็นด้วย(เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 

289,048,334 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

(100%)    

 

ระเบยีบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบรษัิทข้อ 26,27 และ เพ่ิมเติมข้อ 59 

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี

สาระสําคัญของการเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้ 

ขอ้บังคับฉบับปัจจุบัน ขอ้บังคับที่เสนอแก้ไข 

ขอ้ 26 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็น

รีบด่วนต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เรว็กว่านั้นก็ได้ 

          ในกรณีท่ีกรรมการต้ังแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ

เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกําหนดวันประชุม

ภายในสิบสี่วัน(14)วัน นับแต่วันท่ีได้รบัการรอ้งขอเชน่ว่านั้น 

 

 

 

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วน

ต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม

โดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เรว็กว่านั้นก็ได้ 

          ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมท้ัง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าท่ีจัดการ

ประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

          ในกรณีท่ีกรรมการต้ังแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ

เรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกําหนดวันประชุมภายใน

สิบสี่วัน (14)วัน นับแต่วันท่ีได้รบัการรอ้งขอเชน่ว่านั้น 

  

ข้อ 27   ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

  

ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์

ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
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ท้ังนี้ กําหนดให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน และมี

อํานาจดําเนินการตามคําส่ังของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือ

เชิญประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ 

 

 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่ง

มา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

          การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคน ห นึ่ งมี เสียงห นึ่ งใน การลงคะแนน  เว้น  แต่ 

กรรมการซึ่ งมีส่ วน ได้ เสียใน เรื่ องใดไม่มีสิท ธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

           ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในท่ี

ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ดําเนินการใดๆในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้อง

อยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการท้ังหมดท่ีเข้าร่วม

ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะท่ีมกีารประชุม 

          การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมี

กระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มี

การบนัทึกเสียง หรอืท้ังเสียงและภาพแล้วแต่กรณ ีของกรรมการ

ทกุรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมกีารประชุม รวมท้ังข้อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบ

ควบคมุการประชุมเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

           กรรมการบรษัิทซึง่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมา

ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์

ประชุมได้  แล ะถื อว่าการป ระชุมคณ ะกรรมการผ่ าน สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมผีลเชน่เดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ี

บญัญติัไว้ในกฎหมายและข้อบงัคับฉบบันี้  

       การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง

ข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมเีสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 

ขอ้ 59 เดิมไมม่ ี

 

ข้อ 59. ในกรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ

รายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัท ให้บรษัิทปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี

ประกาศตลาดหลักทรพัย์กําหนดไว้ 
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มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และ 27 เพิ่มเติม ข้อ 59 ตามท่ีเสนอมา โดยใน

วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น การพิจารณาวาระนี้

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมดัีงนี้  

 

ข้อบังคับท่ี 

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เห็นด้วย(เสียง) ไม่เห็นด้วย(เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 

แก้ไขข้อ 26 289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

แก้ไขข้อ 27 289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

เพิ่มเติม ข้อ 59 289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ระเบยีบวาระที ่9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กําหนดไว้ว่า  

ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ในระเบียบวาระท่ี 9 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อท่ีประชุม

ว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้

บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม 

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม 

 

ปดิการประชุม   เวลา 12.00 น. 
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