
  

 

 

 

 

 วนัที ่31 สงิหาคม 2563 

ท่ี BL.AGM001/2563    

เร่ือง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2563  

เรียน  ทา่นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2562 

  2. รายงานประจาํปี 2562 

  3. งบการเงนิ 

  4. ประวตัยิอ่และประสบการณ์การทาํงานของผูท้ีถู่กเสนอชือ่เป็นกรรมการ 

  5. รา่งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 27  

6. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F 53-4) 

  7. ประวตัยิอ่และประสบการณ์การทาํงานของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีบ่รษิทัฯ 

   เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจฯ 

8. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุ 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
 

ดว้ยที ่ประชมุคณะกรรมการของบรษิทั บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 กนัยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ 

เลขท่ี 96 หมู่ท่ี 4 ซอยแจ้งวฒันะ-ปากเกรด็ 17 ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี 11120 

เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี1  เร่ืองพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562  

  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 โดยบรษิัทฯ ได้จดัทํา

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 แลว้เสรจ็ โดยมไิดม้ผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมขอแกไ้ขภายใน

30 วนัหลงัจากเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่13 พฤษภาคม 2562 และได้

แนบรายงานการประชมุมาพรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุครัง้นี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ไดบ้นัทกึ

ถูกตอ้งครบถว้น จงึเหน็สมควรเสนอใหผู้ป้ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2562 
 



  

 

 

 
การลงมต ิ

 การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการ ประจาํปี 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ สาํหรบัผลการดาํเนินกจิการ ประจําปี 2562 และ

เหตุการณ์สาํคญัทีเ่กดิขึน้ประจาํปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดําเนินกจิการ

ประจาํปี 2562 และเหตุการณ์สาํคญัทีเ่กดิขึน้ประจาํปี 2562  

การลงมต ิ

 เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย สาํหรบัรอบ

บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาตแล้ว 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัขอ้ 51 ซึง่กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัจดัทาํงบดุล และบญัชกีาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ทีผ่า่นมาเพือ่นํามาเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัช ีและผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม งบการเงนิของบรษิทัฯ  ซึ่งได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้

พร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ 

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านการ

ตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จาก บรษิทั สอบบญัช ีดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั และไดร้บัเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานในปี 2562 ทีผ่า่นมา 

การลงมต ิ

 การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 
 
 
 



  

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 115 

และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 และขอ้ 46 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาการจดัสรรกาํไร และ

จ่ายเงนิปันผลประจาํปี นอกจากนี้ มาตรา 116 แหง่ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบั บรษิทัฯ 

ขอ้ 48 กาํหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไร

สุทธปิระจําปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

ของทุนจดทะเบยีน เนื่องจากบรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 300,000,000.00 บาท และบรษิทัฯไดจ้ดัสรรทุนกาํไร 

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเป็นเงนิจาํนวน 30,000,000.00 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน แลว้ 

ดงันัน้จึงไม่ต้องจดัสรรกําไร เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายอกี แต่เนื่องจากบรษิทัฯ มโีครงการลงทุนต่อเนื่อง

หลายโครงการในปี 2563 – 2564 บรษิทัฯ จงึจาํเป็นตอ้งรกัษาสภาพคล่องไวส้าํหรบัการดาํเนินงานปี 2563 จงึ

เหน็ควรใหม้กีารพจิารณาและอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตังิด

จ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  

การลงมต ิ

 การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 

และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 54 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิ

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯทกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2563 โดยพจิารณาจาก

ความเป็นอสิระ คณุสมบตั ิทกัษะความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ และพจิารณาคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี

ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีภ่าระความรบัผดิชอบ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ใหพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

ประจําปี 2563 จากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจําปี 2563 

โดยพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิา่สอบบญัชดีงันี้ 
 

1) อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 

 
 

ทัง้นี้ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ไมม่คีวามสมัพนัธ ์หรอื ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้ แต่ประการใด 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ หมายเลขผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

1 นางสาว กมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ หรอื 4377 

2 นางสาว สาธดิา รตันานุรกัษ์ หรอื 4753 

3 นางสาว ศริวิรรณ นิตยด์าํรง 5906 



  

 

 

2) อนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2563 เป็นจํานวนเงนิ 1,890,000 บาท (หนึ่งลา้นแปดแสนเกา้

หมืน่บาทถว้น) เพิม่ขึน้จากปี 2562 เป็นเงนิจาํนวน 740,000 บาท รายละเอยีดดงันี้ 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*บรษิทัย่อยไดแ้ก่ บรษิทั บลิท ์ฮารท์ จาํกดั และ บรษิทั บลิท ์แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4377 และหรอื

นางสาวสาธดิา รตันานุรกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4753 และหรอืนางสาวศริวิรรณ นิตย์ดํารง 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5906 ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2563 โดยกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิ 1,890,000 บาท 

อนึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นบริษัทที่มี

ชื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สามารถให้คําแนะนําในการเขา้จดทะเบยีนกบั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี

การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ระบุว่า “ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งอยา่งน้อยจาํนวนหนึง่ในสาม (1ใน 3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อก

โดยจํานวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัสว่นหนึง่ในสาม (1ใน 3)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง

ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุ่ด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระนี้อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัตาํแหน่งอกีกไ็ด”้ 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ   

- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 600,000 495,000 

- ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 730,000 410,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย*   

- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 60,000 105,000 

- ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 500,000 140,000 

รวม 1,890,000 1,150,000 



  

 

 

 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ทา่นดงันี้ 

 

 

 

 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่ครบกาํหนดออกตามวาระในการประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ไดพ้จิารณาคณุสมบตักิรรมการทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้ง

ของกรรมการ ตามกลยทุธ์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

และไดพ้จิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรือ่งของประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่เหน็สมควรตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้  

(1) นายสมชาย ศริสิมฤทยั (2) นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) นายวฑิรูย ์อภวิาทธนะพงศ ์ทีต่อ้งออกตาม

วาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดมิและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และ

มปีระสบการณ์ 

การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่จาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง

เทา่กนัเกนิจาํนวนทีพ่งึมใีนครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี้เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี ในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี้  

บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยแนบประวตัขิองผูถู้ก

เสนอชือ่เป็นกรรมการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย4) และจะเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563

และค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2562 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 30 ระบุว่า บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแล้วแต่ทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้กาํหนด กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาถงึความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย โดยคาํนึงถงึระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่

และความรบัผดิชอบของกรรมการ และไดนํ้าเสนอความเหน็ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัว่าควรเสนอใหท้ี่

ลาํดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายสมชาย ศริสิมฤทยั ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2 นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ กรรมการบรษิทั/ การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3 นายวฑิรูย ์อภวิาทธนะพงศ ์ กรรมการบรษิทั/ กรรมการบรหิาร 



  

 

 

ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ยประจาํปี 2563 และคา่บาํเหน็จกรรมการ

ประจาํปี 2562 ดงันี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน กรรมการบรษิทัจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน(สงูสุดเพยีงตําแหน่งเดยีว) 

โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนรายเดอืน แตกต่างกนัไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัน้ี  

• ประธานกรรมการ   เดอืนละ 14,000 บาท 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 14,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ   เดอืนละ 12,000 บาท/คน 

• กรรมการ    เดอืนละ 10,000 บาท/คน 

2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ ซึง่หมายรวมถงึคณะกรรมการแต่ละชุดทีเ่ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

• ประธานกรรมการ   ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม จาํนวน 12,000 บาท/ครัง้ 

• กรรมการ    ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม จาํนวน 10,000 บาท/ครัง้ 

หมายเหตุ สาํหรบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุม 

3) บาํเหน็จกรรมการ พจิารณากาํหนดบาํเหน็จ ใหก้รรมการรอบปี 2562 ทุกท่าน  

-ไม่ม-ี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 

เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย

ประจําปี 2563 และค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 ตามรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเสนอ 

การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

 เนื่องด้วย พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มเีนื้อหาให้ยกเลิก

หลกัเกณฑ์เดมิทีบ่ญัญตัไิว้ในประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เกีย่วกบัเรื่อง

การประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยนัยทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 เดมิไดก้าํหนดไวต้าม ประกาศจากคณะ

รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) จงึเหน็สมควรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎหมายใหม ่(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 พจิารณาแลว้เหน็สมควรใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว โดย

เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ มอบหมายให ้กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทั 

หรอื บุคคลใดทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้หรอืมอบหมายจากกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั เป็นผูม้อีาํนาจใน



  

 

 

การจดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละมอีาํนาจดาํเนินการ

ใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบยีน ใหด้าํเนินการจดทะเบยีนเสรจ็สมบรูณ์ 

การลงมต ิ

 มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมติั การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 400,000,000 บาท โดย

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม

ทัง้ส้ิน 100,000,000 บาท 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

 เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะนําเงนิทีไ่ด้รบัจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ส่วนหนึ่ง ไปชําระหนี้ของ

บรษิทัฯ รวมทัง้ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนสําหรบัพฒันาโครงการใหม่ ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนให้เกดิ

รายได้ต่อเนื่อง (recurring income) ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียนของบรษิัทและบรษิทัในเครอื สําหรบัโครงการใน

อนาคต อนัแป็นการเสรมิสรา้งและรกัษาใหบ้รษิทัมสีภาพคล่องและมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่มากขึน้ เพิม่ความ

แขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิให้แก่บรษิัท และอํานวยใหบ้รษิทัมโีครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่ต่อเนื่อง 

ขยายธุรกจิใหมท่ีส่รา้งรายไดอ้ยา่งต่อเนื่องต่อไปดว้ย อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

บรษิทั จงึมคีวามประสงค์จะเพิม่ทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีน

เดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

จาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่รองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

เดมิโดยเสนอขายตามสดัส่วนจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอื (Rights Offering) โดยรายละเอยีดการจดัสรร

หุน้และราคาทีเ่สนอขายหุน้เพิม่ทนุ ปรากฏในระเบยีบวาระที ่11 ต่อไป 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) มคีวามชอบด้วยเหตุผล เหมาะสม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บรษิทัและผูถ้อืหุน้ทัง้หมด เนื่องจากเป็นการดําเนินการเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ยของบรษิทั และเป็นเงนิ

ลงทุนเพื่อพฒันาธุรกจิของบรษิทัต่อไป อนัเสรมิสรา้งและรกัษาใหบ้รษิทัมสีภาพคล่องและมเีงนิทุนหมุนเวยีน

เพิม่มากขึน้ เพิม่ความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิ และอํานวยใหบ้รษิทัมีต่้นทุนสําหรบัพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรพัย์ และขยายธุรกิจใหม่ ต่อไป อนัสร้างรายได้และพฒันาธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึง

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั จากทุนจดทะเบยีน

เดมิ จํานวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่

ทุนจํานวน 100,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิโดยเสนอขายตามสดัส่วนจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) และการดําเนินการ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 (เรื่องทุนจดทะเบยีน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน รวมถงึการมอบอาํนาจใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดทะเบยีนดงักล่าวขา้งตน้ 

 



  

 

 

การลงมต ิ

 มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิม ทุนจดทะเบียน 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

 สบืเนื่องจากการลงมตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนตามวาระที ่9 บรษิทัจะต้องแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษิทัขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จงึเหน็สมควรให้

ผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

 ขอ้ 4 “ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 400,000,000 บาท (สีร่อ้ยลา้นบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น   400,000,000 หุน้ (สีร่อ้ยลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ    1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั   400,000,000 หุน้ (สีร่อ้ยลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ (- หุน้)”  

 

 ทัง้นี้ มอบอํานาจให้กรรมการผู้มอีํานาจลงนามผูกพนับรษิัท หรอื บุคคลใดที่ได้รบัการแต่งตัง้หรอื

มอบหมายจากกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั มอีาํนาจในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี่

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีาํนาจดําเนินการต่างๆ ทีจ่ําเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนาย

ทะเบยีนเพือ่ใหก้ารดาํเนินการจดทะเบยีนเสรจ็สมบรูณ์ 

การลงมต ิ

 มติในวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จงึเสนอเพื่อพจิารณาและอนุมตัิการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในอตัราการจดัสรร 3 หุน้

สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (เศษของหุน้ใหปั้ดทิ้ง) โดยกําหนดราคาจองซื้อหุน้ละ 3 บาท โดยกําหนดให้

วนัที ่8 ตุลาคม 2563 เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการ



  

 

 

ถอืหุน้ (Right Offering) (Record Date) โดยบรษิทัจะกําหนดวนัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัและชาํระ

เงนิคา่หุน้ในระหว่างวนัที ่26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วนัทาํการ)  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อาจจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิว่าสทิธ ิ(Oversubscription) ได ้โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่อง

ซื้อเกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิกต่็อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจากการคํานวณ 

ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights 

Offering) ในครัง้นี้ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการ

ถอืหุน้ (Rights Offering) และมอบหมายใหก้รรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัสามารถจดัสรรเศษหุน้และ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อน้อยกว่าที่ได้ร ับจัดสรรได้ และสามารถพิจารณากําหนดหรือ

ปรบัเปลีย่น วนัจองซื้อและชาํระค่าหุน้ เงือ่นไขในการจองซื้อหุน้ วธิกีารชาํระเงนิค่าจองซื้อ หุน้หรอืขอ้มลูใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิปัญหาอปุสรรคหรอืขอ้จาํกดัใน

การดาํเนินงาน ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จงึเหน็สมควรให้

ผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right 

Offering) โดยจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัราการ

จดัสรร 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่(เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) โดยกาํหนดราคาจองซือ้หุน้ละ 3 บาท โดย

กําหนดใหว้นัที ่8 ตุลาคม 2563 เป็นวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) (Record Date) โดยบรษิทัจะกาํหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั

และชาํระเงนิคา่หุน้ในระหว่างวนัที ่26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วนัทาํการ) ทัง้นี้ การกาํหนดสทิธใินการจอง

ซือ้หุน้และไดร้บัการจดัสรรหุน้ยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อาจจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิว่าสทิธ ิ(Oversubscription) ได ้โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่อง

ซื้อเกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิกต่็อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจากการคํานวณ 

ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights 

Offering) ในครัง้นี้ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการ

ถอืหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกแลว้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิที่

ประสงค์จะจองซื้อเกนิกว่าสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ ในราคาเดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธ ิ

ดงันี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมจีาํนวนมากกว่าหรอืเทา่กบัหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิจะจดัสรรหุน้ที่

เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธแิละชําระค่าจองซื้อหุ้นดงักล่าวทัง้หมดทุกรายการตาม

จาํนวนทีแ่สดงความจาํนงจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมจีํานวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกนิกว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือ

ดงักล่าวใหแ้กผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 



  

 

 

1) จดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยนําสดัส่วนการถอืหุน้

เดมิของ ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคณูดว้ยจาํนวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่อง

ซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณให ้ปัด

เศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี้ จํานวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ แต่ละ

รายจองซือ้และชาํระคา่จองซือ้แลว้ 

2) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (1) ใหจ้ดัสรรใหแ้กผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่

ละราย และยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละ

รายนัน้ โดยนําสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุน้ที่

เหลอืจะไดเ้ป็นจํานวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่ ี

เศษของหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่

เกนิจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซื้อและชาํระค่าจองซื้อแล้ว ทัง้นี้ได้ดําเนินการจดัสรรหุ้น

ใหแ้กผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้ (2) นี้ จนกระทัง่ไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่าํใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่อง

ซือ้สามญัเพิม่ทนุกว่าสทิธริายใดถอืหุน้ของบรษิทัในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้ว

ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างด้าวถอืหุน้อยู่ในบรษิัทได้ไม่เกนิร้อยละ 49 

ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

นอกจากนี้ เหน็ควรมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอีาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 

1) พจิารณากาํหนดรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จํากดั 

เฉพาะการกาํหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกาํหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหลกัทรพัย ์

2) กําหนดหรอืเปลี่ยนแปลง วธิกีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เช่น จดัสรรในคราวเดยีวทัง้จํานวน หรอื

หลายคราวระยะเวลาเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย วิธีการชําระราคา หรอืรายละเอยีดในการ

จดัสรร และการเสนอขายอื่นๆ เช่น การกําหนดวนักําหนดสทิธริายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธจิะได้รบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ (Record Date) 

3) ดําเนินการใดๆ ทีจ่ําเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขาย

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนปรากฎตาม แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) (สิง่ทีส่่ง

มาดว้ย 6) 

การลงมต ิ

มตวิาระนี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 12  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 

ทัง้นี้ ตัง้แต่วาระที ่9 ถงึวาระที ่11 วาระดงักล่าวทัง้หมดถอืเป็นวาระทีเ่กีย่วขอ้งและเกีย่วเนื่องกบัการ

ระดมทุนเพื่อนํามาใชใ้นกจิการในอนาคตของบรษิัท ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รบัการอนุมตัิจากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยจะถอืว่าการพจิารณาอนุมตัใินเรื่องต่างๆ ตามทีป่รากฏรายละเอยีดในวาระที ่9 ถงึวาระที ่

11 ไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

  

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามกาํหนด วนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดย

ทา่นผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานทีป่ระชมุ ตัง้แต่เวลา 12.00 น.- 13.00 น. 

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบให้

บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม หรอืกรรมอสิระและกรรมการตรวจสอบ ออกเสยีงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้ 

โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้  

โดยกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถรบัมอบฉนัทะจากทา่นได ้มรีายนามและประวตัโิดยสงัเขป (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9) 

 บรษิทัฯ ขอความรว่มมอืโปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนัทาํการ กอ่น

วนัประชุมเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหน้า และบรษิทัฯ จะเผยแพร่รายงาน

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563  

ทัง้นี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) บรษิัทจะมมีาตรการในการคดัครองผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยขอทําการตรวจไขค้ดักรองผู้เขา้ร่วม

ประชมุ และขอความรว่มมอื ในการเขา้ประชมุ/มอบอาํนาจใหเ้ขา้ประชมุ หลกีเลีย่งการมาประชมุของทา่นทีอ่ายุ

เกนิ 70 ปี การรกัษาระยะห่าง และสุขอนามยัของท่าน อกีทัง้ขอความร่วมมอืทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามยั

ตลอดระยะเวลาการประชมุดงักล่าวดว้ย 

 

 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 

                   (นายสมชาย ศริสิมฤทยั) 

                                     ประธานกรรมการบรษิทั 


