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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 

เมื่อวันท่ี 29  เมษำยน 2562 เวลำ 10.00  น. 

แณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 

เลขท่ี 96 หมู่ท่ี 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปำกเกร็ด 17  ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

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

ก่อนเริม่การประชุม 

นำยวิฑูรย์ อภิวำทธนะพงศ์ รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท  ได้กล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีเข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 

รายนามกรรมการทีเ่ข้ารว่มประชุม 

1. นำยสมชำย    ศิริสมฤทัย ประธำนกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

2. นำยชัยรัตน์ ธรรมพีร  รองประธำนกรรมกำรบริษัท/ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

3. นำยสุพัฒน์   กรชำลกุล   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

4. นำงกำญจนำ ปยิสำธิต  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ 

5. นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

6. นำยอชิตศักด์ิ บรรจงโพธิ์กลำง กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

7. นำยเจนยุทธ ทองใบใหญ่ กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

8. นำยวิฑูรย์ อภิวำทธนะพงศ์ กรรมกำรบริษัท/รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท 

9. นำยถิรชัย จำรุวนำกุล กรรมกำรบริษัท 

จำกนั้น รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท ได้ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวำระเพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ ดังนี้ 

(1) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

ระเบียบวำระโดยกำเครื่องหมำย กำกบำท ( X ) ลงในกรอบสี่เหล่ียมในใบลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

ท้ังนี้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ำกับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีถือหรือ

รับมอบฉันทะมำ

(2) ในกำรรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวำระ หักออก

จำกจ ำนวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตำมมติท่ีกฎหมำยก ำหนด

ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำเปน็คะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวำระนั้น ๆ ท้ังนี้ ยกเว้น ส ำหรับผู้รับมอบ

ฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม ซ่ึงผู้มอบฉันทะมีค ำส่ัง ระบุกำรลงคะแนนเสียงมำในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจำกบริษัทจะนับคะแนนเสียงตำมรำยละเอียดท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ

(3) หำกผู้ถือหุ้นมีค ำถำม สำมำรถสอบถำมได้ในระเบียบวำระ โดยให้แจ้งช่ือ หมำยเลขหุ้นของตน จำกนั้นให้สอบถำม

ประเด็นต่ำง ๆได้

หลังจำกนั้น รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมทรำบว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

มำตรำ 96 ได้ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทฯ  

จะจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้แก่นำยทะเบียนและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หำกผู้ถือหุ้น

เห็นว่ำมรีำยงำนกำรประชุมในวำระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สำมำรถแจ้งขอให้บริษัทฯ แก้ไขได้ภำยใน 30 วัน  

เอกสารแนบ 1



 

2-10 
 

เริม่ประชุมเวลา 10.00 น. 

นำยสมชำย ศิริสมฤทัย ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับ

และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชุมในคร้ังนี้ และได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ำ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 29 เมษำยน 2562  

มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง 16 ท่ำน และผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 8 ท่ำน รวมเป็นจ ำนวนท้ังส้ิน  24 ท่ำน  

นับจ ำนวนหุ้นได้ 286,198,334 หุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 40 ท่ำน หุ้นจดทะเบียนไว้   300,000,000 หุ้น)  ครบเป็นองค์

ประชุมตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด และครบถ้วนตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 35  ประธำน จึงขอเปิดประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น 

ประจ ำป ี2562 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

ประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน  2561 

 ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำป ี2561 ประชุมเมื่อวันท่ี  

24 เมษำยน 2561 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1. ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว  จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจำรณำ  

 ท้ังนี้ ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดคัดค้ำน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวำระนี้ ขอให้แจ้งต่อท่ี

ประชุมทรำบเพื่อลงคะแนนเสียง หำกไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่ำงอ่ืน จะขอสรุปว่ำผู้ถือหุ้นลงมติ

อนุมัติในวำระนี้ 

จำกนั้นประธำนจึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม คัดค้ำน หรือขอแก้ไข

เพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในระเบียบวำระนี้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ประชุมเมื่อ 

วันท่ี 24 เมษำยน 2561 ตำมท่ีเสนอ โดยในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 

286,198,334  หุ้น กำรพิจำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมีดังนี้  

 

จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม 

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

286,198,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัทราบรายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2561 

ประธำนฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ  คณะกรรมกำรได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนิน

กิจกำรประจ ำปี 2561 และเหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีเกิดข้ึนประจ ำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) มำตรำ 113 และตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งก ำหนดให้บริษัทฯ น ำเสนอให้ท่ี

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปรีับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรในรอบปท่ีีผ่ำน โดยมีรำยละเอียดคือ 

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,454,780,232.80 บำท เป็นสินทรัพย์เฉพำะกิจกำร 1,390,040,821.93 บำท 

หนี้สินรวม 602,144,619.38 บำท เป็นหนี้สินเฉพำะกิจกำร 542,394,382.45 บำท รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม 

464,094,829.10  บำท เป็นรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน เฉพำะกิจกำร 454,830,990.83 บำท ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

59,360,282.12 บำท เป็นก ำไรก่อนภำษีเงินได้เฉพำะกิจกำร 61,620,596.85 บำท ก ำไรสุทธิส ำหรับปีหลังหักภำษีเงินได้ 

47,010,142.93 บำท เป็น ก ำไรสุทธิส ำหรับปีหลังหักภำษีเงินได้เฉพำะกิจกำร 49,020,314.30 บำท ก ำไรต่อหุ้นของงบรวม 
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0.157 บำท ก ำไรต่อหุ้นของเฉพำะกิจกำร  0.163  บำท รำยละเอียดดังกล่ำวปรำกฏตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 

2 และ 3 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว จำกนั้นประธำนจึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบซักถำม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือ

หุ้นซักถำม ในระเบียบวำระนี้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 

มติทีป่ระชุม รับทรำบ 

 

ระเบยีบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ส าหรบัรอบบัญชี 

  สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตแล้ว 

 ประธำน  แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อให้เปน็ไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีกำรแก้ไขพิ่มเติม) 

มำตรำ 112 และตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทจัดท ำงบดุล และบัญชีก ำไรขำดทุน  

ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีท่ีผ่ำนมำ เพื่อน ำมำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดท ำงบ

กำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผ่ำนกำร

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ 

เอกสำรแนบ 3 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว และหำกมีข้อสอบถำมสำมำรถสอบถำมคณะกรรมกำรได้ ปรำกฏว่ำมี

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถำมดังนี้ 

 1.นำยไพบูรณ์ พรสมบูรณ์ศิร ิผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ จำกสภำวะชะลอตัวของภำพรวมอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ท่ี

เกิดข้ึน ทำงบริษัทคำดว่ำภำพรวมจะดีข้ึนเมื่อไร  

 ตอบ นำยชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธำนกรรมกำรบริหำร ได้ตอบข้อซักถำมดังกล่ำว โดยช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่ำ โดยสถิติ

ท่ัวไปวงจรอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์จะอยู่ท่ีประมำณ 10 ปี ซึ่งจำกภำพรวมหลำยๆ ปัจจัย ท้ังตลำดต่ำงประเทศท่ี

มีมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่ือว่ำภำพรวมยังคงสำมำรถไปได้เรื่อย ๆ แต่ต้องลงทุนอย่ำงระมัดระวัง  เพรำะตลำดอำจจะเปล่ียนแปลง

อย่ำงรวดเร็ว แผนกำรลงทุนปัจจุบันของบริษัทก็ใช้นโยบำยลงทุนในโครงกำรท่ีไม่ใหญ่เกินไป โดยในโครงกำรไหนท่ีตลำด

บริเวณนั้นสำมำรถเพิ่มรำคำขำยได้ก็จะใช้นโยบำยกำรเพิ่มรำคำขำยเพื่อเพิ่มก ำไรให้แก่โครงกำรนั้น หำกโครงกำรไหนกำร

แข่งขันทำงรำคำขำยสูงก็จะใช้นโยบำยเพื่อระบำยสินค้ำภำยใต้นโยบำยคงก ำไรสุทธิ  ท่ีบริษัทก ำหนดและเน้นกำรกระจำย

ควำมเสี่ยงเพื่อลงทุนอย่ำงระมัดระวัง 

 จำกนั้น ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ว่ำมีข้อซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำย

ใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำลงคะแนนเสียงในระเบียบวำระนี้ 

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับรอบบัญชีส้ินสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ตำมท่ีเสนอมำ โดยในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวม

ท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น กำรพิจำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวน

เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมีดังนี้  

 

จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม 

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

289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ระเบยีบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัปี 2561 และงดจ่ายปันผล ส าหรบัปี 2561 

ประธำน  แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อให้เปน็ไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

มำตรำ 115  และตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และข้อ 46 ซึ่งก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรจัดสรรก ำไร

และจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่ง พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับ  บริษัทฯ ข้อ 48 

ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก

ด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทฯ ได้จัดสรรก ำไรสุทธิ เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นเงินจ ำนวน 30,000,000.00 บำท ซ่ึงคิดเปน็ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนก ำไร เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยอีก อย่ำงไรก็ตำมแม้ปี 2561 ผล

ประกอบกำรของบริษัทฯจะมีก ำไร แต่เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนหลำยโครงกำรในปี 2562 บริษัทฯ จึงจ ำเป็นต้อง

รักษำสภำพคล่องไว้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนปี 2562 จึงเห็นควรให้มีกำรพิจำรณำและอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2561 

ซึ่งรำยละเอียดดังกล่ำวปรำกฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว 

จำกนั้น ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึง

เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำลงคะแนนเสียงในระเบียบวำระนี้ 

มติทีป่ระชุม   มีมติเปน็เอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรับป ี2561 และงดจ่ำยปันผล ส ำหรับปี 2561 

ตำมท่ีเสนอมำ โดยในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334 หุ้น 

กำรพิจำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมีดังนี้ 

  

จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม 

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

289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

ระเบยีบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2562 

ประธำนฯแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) มำตรำ 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนด

จ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ท้ังนี้

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ 

คุณสมบัติ ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ และพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมำะสมกับหน้ำท่ี ภำระ 

ควำมรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2562  จำกบริษัท สอบบัญชี 

ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2562 โดยพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่ำสอบบัญชีดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรำยละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่ รายชื่อ หมายเลขผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตเลขที่ 

      1 นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์  และหรือ  5599 

      2 นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 7764 

ท้ังนี้ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด  รวมท้ัง ผู้สอบบัญชีท้ังสองท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือ 

ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้น แต่ประกำรใด 
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2. อนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,150,000 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนห้ำ

หมื่นบำทถ้วน) (เพิ่มข้ึนจำกป ี2561 เปน็เงินจ ำนวน 60,000 บำท) รำยละเอียดดังนี้ 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบัญช ี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ   

- สอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำส 495,000 495,000 

- ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 410,000 410,000 

ค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย   

- สอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำส 105,000 90,000 

- ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 140,000 95,000 

รวม 1,150,000 1,090,000* 

 

*ในระหว่ำงป ี2561 มีค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่ม ในส่วนค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำส อีก 45,000 บำท และ 

 ค่ำสอบงบกำรเงินประจ ำปอีีก 50,000 บำท ของบริษัทย่อย บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ท่ีจัดต้ังเพิ่ม 

 **บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮำร์ท จ ำกัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 

 ซึ่งรำยละเอียดดังกล่ำวปรำกฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว 

จำกนั้น ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอต่อ

ท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำลงคะแนนเสียงในระเบียบวำระนี้ 

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ัง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขท่ี 5599 และ

หรือ นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 7764  ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และ อนุมัติค่ำสอบบัญชีของ

บริษัท เป็นจ ำนวนเงิน 1,150,000  บำท ส ำหรับค่ำสอบบัญชีของงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมท่ีเสนอมำ โดยในวำระนี้ มีผู้ถือ

หุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334 หุ้น กำรพิจำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดย

ผลกำรลงคะแนนมีดังนี้  

จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม 

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

289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ระเบยีบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 

ประธำนฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่ำ “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง 

กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น

สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1ใน 3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนี้อาจ

ได้รับเลือกให้เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้”  

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2562 มีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำนดังนี้ 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นำยถิรชัย             จำรุวนำกุล  กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรท่ีเปน็ผู้บริหำร 

2 นำงกำญจนำ ปยิสำธิต กรรมกำรบริษัท/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3 นำยอมร   จุฬำลักษณำนุกูล กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคล

ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และประวัติกำรท ำงำนท่ีดี มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล รวมท้ัง มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 

นอกจำกนี้ ยังค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร คุณสมบัติท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ

และโครงสร้ำงของกรรมกำร ตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และได้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระในเรื่องของประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี รวมถึง สำมำรถให้

ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นส่วนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำร คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้พิจำรณำเลือกต้ัง  (1) นำยถิรชัย   จำรุวนำกุล  

(2) นำงกำญจนำ  ปิยสำธิต และ  (3) นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระให้กลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง ซึ่งรำยละเอียดดังกล่ำวปรำกฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล  จำกนั้น ประธำน

ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม ปรำกฏ ว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ

พิจำรณำลงคะแนนเสียงในระเบียบวำระนี้            

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปี 2561 จ ำนวน 3 ท่ำน 

ได้แก่ (1) นำยถิรชัย จำรุวนำกุล (2) นำงกำญจนำ  ปิยสำธิต และ (3) นำยอมร จุฬำลักษณำนุกูล ให้กลับ

เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตำมท่ีเสนอมำ โดยในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุม

และออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น กำรพิจำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงข้ำงมำก ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลำยคนเปน็กรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกต้ังบุคคลหลำยคนเปน็กรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกต้ังในล ำดับถัดลงมำมี

คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ให้ผู้เปน็ประธำนเปน็ผู้ออกเสียงช้ีขำด 
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ท้ังนี้ เพื่อกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ในกำรเลือกต้ังกรรมกำรในคร้ังนี้ บริษัทฯ 

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิในกำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงเปน็รำยบุคคล  โดยผลกำรลงคะแนนมีดังนี้ 

 

ชื่อกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ประเภทกรรมกำร 

 

จ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำ

ประชุมและมสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

(เสียง) 

เห็นด้วย 

(เสียง) 

ไมเ่ห็นด้วย 

(เสียง) 

งดออกเสียง 

(เสียง) 

บตัรเสีย 

(เสียง) 

1.นำยถิรชยั จำรุวนำกลุ กำรบรษัิท/กรรมกำรท่ีเปน็ผู้บรหิำร 289,048,334 

 

289,048,334    

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2.นำงกำญจนำ  ปิยสำธิต กรรมกำรบรษัิท/ ประธำนกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

289,048,334 

 

289,048,334    

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

3.นำยอมร จุฬำลักษณำนุกลู กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 289,048,334 

 

289,048,334    

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ระเบยีบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 และ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561              

ประธำนแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่ำ บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุด

แล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส 

หรือผลตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตำมข้อบังคับหรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอน

หรือวำงหลักเกณฑ์และจะก ำหนดไว้เปน็ครำวๆไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท

และกรรมกำรชุดย่อย โดยค ำนึงถึงระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของ

กรรมกำร และได้น ำเสนอควำมเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทว่ำควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทน

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำป ี2562 และค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำป ี2561 ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจ าปี 2562  กรรมกำรบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน  

โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ประธำนกรรมกำร    เดือนละ 14,000 บำท 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เดือนละ 14,000 บำท 

 กรรมกำรตรวจสอบ  เดือนละ 12,000 บำท/คน 

 กรรมกำร  เดือนละ 10,000 บำท/คน 

(2) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการประจ าปี 2562  ซึ่งหมำยควำมรวมถึง ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ในแต่ละ

ชุดท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำ  และ

ก ำหนดค่ำตอบแทน มีรำยละเอียดค่ำเบ้ียประชุม ดังนี้ 

  ประธำนกรรมกำร   จ ำนวน 12,000 บำท/คร้ัง 

  กรรมกำร                                  จ ำนวน 10,000 บำท/คร้ัง 

ท้ังนี้  คณะกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯไม่มีสิทธิได้รับ ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนประจ ำปี 2562

 และ ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรประจ ำป ี2562  
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(3) บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 กรรมกำรจะได้รับบ ำเหน็จกรรมกำร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำป ี2561 โดยบริษัทฯ ให้จ่ำยบ ำเหน็จให้กรรมกำรทุกท่ำนในปี 2561 ท่ำนละ 100,000 บำท   

จำกนั้น ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอต่อ

ท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำลงคะแนนเสียงในระเบียบวำระนี้ 

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2562 และค่ำบ ำเหน็จ

กรรมกำรประจ ำปี 2561 ตำมท่ีเสนอมำ โดยในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวม

ท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น กำรพิจำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม

ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ) 

โดยผลกำรลงคะแนนมีดังนี้ 

จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม 

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

289,048,334 

(100%) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

 

ระเบยีบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบรษัิทข้อ 26,27 และ เพ่ิมเติมข้อ 59 

ประธำน แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เร่ืองกำรแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมำยเพื่ ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี

สำระส ำคัญของกำรเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้ 

ขอ้บังคับฉบับปัจจุบัน ขอ้บังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 26 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่

น้อยกว่ำ 7 วันก่อนหน้ำวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน

ต้องรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งกำรนัดประชุม

โดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวันประชุมให้เรว็กว่ำนั้นก็ได้ 

          ในกรณีท่ีกรรมกำรต้ังแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำร

เรยีกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนก ำหนดวันประชุมภำยใน

สิบสี่วัน(14)วัน นับแต่วันท่ีได้รบักำรรอ้งขอเชน่ว่ำนั้น 

 

 

 

ข้อ 26 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่

น้อยกว่ำ 7 วันก่อนหน้ำวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน

ต้องรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งกำรนัดประชุมโดย

วิธีอ่ืน และก ำหนดวันประชุมให้เรว็กว่ำนั้นก็ได้ 

          ในกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรรวมท้ัง

เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร บริษัทอำจจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมดังกล่ำวทำง

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในกำรนี้ผู้มีหน้ำท่ีจัดกำรประชุม

ต้องจัดเก็บส ำเนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร

ประชุมไว้เป็นหลักฐำน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็

ได้ 

          ในกรณีท่ีกรรมกำรต้ังแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียก

ประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนก ำหนดวันประชุมภำยในสิบสี่

วัน (14)วัน นับแต่วันท่ีได้รบักำรรอ้งขอเชน่ว่ำนั้น 

 

 

 

 



 

9-10 
 

 

ท้ังนี้ ก ำหนดให้บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค ำเพื่อให้เป็นไปตำมค ำส่ังของนำยทะเบียน และมี

อ ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำส่ังของนำยทะเบียนเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรำยละเอียดดังกล่ำวปรำกฏในหนังสือ

  

ข้อ 27  ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุม

ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดจึงจะเป็นองค์

ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รอง

ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร 

หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำ ประชุม

เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

          กำรวินิ จฉัยชี้ขำดของท่ีประชุมให้ ถือเสียงข้ำงมำก

กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้น แต่ กรรมกำร

ซึง่มสี่วนได้เสียในเรื่องใดไมม่สีิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

  

ข้อ 27 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่

น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด จึงจะเป็นองค์

ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำน

กรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่

สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำร

คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

           ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครั้ง ประธำนในท่ี

ประชุมจะก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุมและ

ด ำเนินกำรใดๆในกำรประชุมดังกล่ำวผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

โดยท่ีกรรมกำรอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมต้อง

อยู่ ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมกำรท้ังหมดท่ีเข้ำร่วม

ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะท่ีมกีำรประชุม 

          กำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคสองต้องมี

กระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ โดยให้มี

กำรบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภำพแล้วแต่กรณี ของกรรมกำร

ทุกรำยในท่ีประชุมตลอดระยะเวลำท่ีมีกำรประชุม รวมท้ังข้อมูล

จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจำกบันทึกดังกล่ำว และมีระบบ

ควบคมุกำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

           กรรมกำรบริษัทซึ่งเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีกำร และเป็นไปตำมเงื่ อนไขท่ีกล่ำวมำ

ข้ำงต้น ถือว่ำเป็นกำรเข้ำร่วมประชุมอันสำมำรถนับเป็นองค์

ป ระชุมได้  และ ถือ ว่ำกำรประชุมคณ ะกรรมกำรผ่ ำนสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวมีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมตำมวิธีกำรท่ี

บญัญติัไว้ในกฎหมำยและข้อบงัคับฉบบันี้  

       กำรวินิจฉัยชี้ขำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำง

มำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน เว้น

แต่กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

 

ขอ้ 59 เดิมไมม่ ี

 

ข้อ 59. ในกรณีท่ีบริษัทตกลงเข้ำท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ

รำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 

ให้บริษัทปฏิบัติตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีประกำศ

ตลำดหลักทรพัย์ก ำหนดไว้ 
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เชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว จำกนั้น ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม 

ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำลงคะแนนเสียงในระเบียบวำระนี้ 

มติทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และ 27 เพิ่มเติม ข้อ 59 ตำมท่ีเสนอมำ โดยใน

วำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมท้ังส้ิน 289,048,334  หุ้น กำรพิจำรณำวำระนี้

ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนมีดังนี้  

 

ข้อบังคับท่ี 

จ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม 

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  

ประธำนฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ  

ผู้ถือหุ้นจะสำมำรถเสนอวำระอ่ืน ๆ เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ในระเบียบวำระท่ี 9 แล้ว ประธำนฯ จึงได้แจ้งต่อท่ีประชุม

ว่ำได้ประชุมครบทุกระเบียบวำระแล้ว จำกนั้นจึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม และเสนอควำมคิดเห็นเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้

บรรจุไว้ในระเบียบวำระกำรประชุม 

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้ำพิจำรณำอีก ประธำนจึงกล่ำวปิดประชุมและ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลำมำร่วมประชุม 

 

ปดิกำรประชุม   เวลำ 12.00 น. 
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