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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2563 

บรษิทั บลิท ์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2563 เวลา 13.00  น. 

ณ หอ้งประชุมใหญ่ บรษิทั บลิท ์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 

เลขที ่96 หมูท่ ี ่4 ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกรด็ 17  ตําบลปากเกรด็ อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

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

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นายวฑิูรย์ อภิวาทธนะพงศ์ ผู้ดําเนินการประชุม  ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบรษิัทและเจ้าหน้าทีบ่รษิัท     

ทีเ่ขา้รว่มการประชุม ดงันี้ 

รายนามกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย    ศริสิมฤทยั ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2. นายชยัรตัน์ ธรรมพรี  รองประธานกรรมการบรษิทั/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นายสพุฒัน์   กรชาลกลุ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

4. นางกาญจนา ปิยสาธติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอสิระ 

5. นายอชติศกัดิ ์ บรรจงโพธิก์ลาง กรรมการบรษิทั/กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

6. นายเจนยุทธ    ทองใบใหญ่ กรรมการบรษิทั/กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

7. นายถริชยั    จารวุนากลุ กรรมการบรษิทั/ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 

8. นายวฑิรูย ์ อภวิาทธนะพงศ ์ กรรมการบรษิทั 

รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 

1. นายอมร   จุฬาลกัษณานุกลู กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

ผูร้่วมการประชุม 

1. นายสกาย    ตนัตพินัธร เลขานุการบรษิทั/ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุม ได้ชี้แจงวธิีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น        

ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระเพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ ดงันี้ 

(1)  ในการออกเสยีงลงคะแนน ทา่นผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ด้วย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

ในแต่ละระเบียบวาระโดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในใบลงคะแนนที่ได้รบั      

ณ ตอนลงทะเบยีน ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้เทา่กบั 1 เสยีง โดยผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนน

เสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีถ่อืหรอืรบัมอบฉันทะมา 

(2)  ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะนําคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละระเบยีบวาระ 

หกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงหรอืมสีทิธอิอกเสยีงแลว้แต่กรณีตามมต ิ  

ทีก่ฎหมายกําหนด ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเห็นด้วยในระเบยีบวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี้ ยกเวน้ สําหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม ซึง่ผูม้อบฉันทะมคีําสัง่ ระบุการลงคะแนนเสยีงมา

ในหนังสอืมอบฉันทะเรยีบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบรษิัทจะนับคะแนนเสยีงตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอืมอบฉันทะ 

(3)  หากผูถ้อืหุน้มคีาํถาม สามารถสอบถามไดใ้นระเบยีบวาระ โดยใหแ้จง้ชือ่ หมายเลขหุน้ของตน จากนัน้ให้

สอบถามประเดน็ต่างๆได้ 
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หลงัจากนัน้ ผูด้ําเนนิการประชมุ แจง้ต่อทีป่ระชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 96 ได้กําหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัทํารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ 14 วนันับแต่วนัประชุมโดย

บรษิทัจะจดัสง่สาํเนารายงานการประชุมใหแ้กน่ายทะเบยีนและเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

หากผูถ้อืหุน้เหน็วา่มรีายงานการประชุมในวาระใดไม่ถูกต้องครบถว้น สามารถแจ้งขอใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขไดภ้ายใน 

30 วนั  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

นายสมชาย ศริสิมฤทยั ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรบั และ

ขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่า สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) เป็นผลให้คณะกรรมการบรษิัทมีมติเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2563 จากกําหนดเดิมในเดือนเมษายนมาเป็นวนันี้ โดยมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ท่าน  

และมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน รวมเป็นจํานวนทัง้สิ้น 23 ท่าน นับจํานวนหุ้นได้ 283,971,776 หุ้น  

(บรษิัทมผีู้ถือหุ้นทัง้ส ิ้น 40 ท่าน เป็นหุ้นสามญัทีจ่ดทะเบียนไว ้300,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่

กฎหมายกําหนด และครบถ้วนตามขอ้บังคบัของบรษิัทข้อ 35 ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดงันี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2562  

เมือ่วนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2562 ประชุมเมื่อ

วนัที่ 29 เมษายน 2562 โดยบรษิัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 แล้วเสร็จและ

เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 1 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าแลว้  จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา  

 ทัง้นี้ ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงค์จะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้

แจ้งต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไม่มผีู้ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอ

สรปุวา่ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 

จากนัน้ประธานฯ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืขอแกไ้ข

เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถ ือหุ้นประจําปี 2562 ประชุม

เมื ่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน โดยผลการ

ลงคะแนนมดีงันี้  

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า  คณะกรรมการได้จดัทํารายงานประจําปีของบรษิทัฯ สําหรบัผลการดําเนิน

กจิการประจําปี 2562 และเหตุการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้ประจําปี 2562 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 113 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 ซึง่กําหนดใหบ้รษิทัฯ นําเสนอ

ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี รบัทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีทีผ่า่น โดยมรีายละเอยีด คอื 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 1,380,590,976.23 บาท ลดลงจากปีก่อน 74,189,256.57 บาท และมี

หนี้สนิรวมลดลงจากปีก่อน 72,863,510.75 บาท เหลอืหนี้สนิรวม 529,281,108.63 บาท โดยมสีนิทรพัย์และหนี้สนิ

เฉพาะกจิการ 1,296,597,161.49 บาท และ 445,097,431.15 บาทตามลําดับ โดยในปีทีผ่่านมามรีายได้จากการ

ดําเนินงานรวม 283,753,958.44  บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 275,968,554.81 บาท   

โดยมีกําไรก่อนภาษีเงินได้เฉพาะกิจการ 5,411,887.28 บาท และกําไรหลังหักภาษีเงินได้เฉพาะกิจการที ่

4,537,857.26 บาท คดิเป็นกาํไรต่อหุน้ของเฉพาะกจิการ  0.015  บาท โดยเมือ่รวมกบับรษิทัย่อย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ 

มกีําไรก่อนภาษเีงนิได้รวม 170,092.13 บาท สุทธสิําหรบัปีหลงัหกัภาษเีงนิได้แลว้ ขาดทุนสุทธ ิ597,148.57 บาท 

คดิเป็นขาดทุนต่อหุน้ของงบรวม 0.002 บาท รายละเอยีดดงักล่าวปรากฏตามรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 

2 และ 3 ทีไ่ด้จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าแลว้ จากนัน้ประธานฯ จงึได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สอบถามเพิม่เติม 

ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามในระเบยีบวาระนี้ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่รบัทราบ 

 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย  

 สาํหรบัรอบบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ         

โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 

 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 112 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 51 กําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัจดัทํางบดุล 

และบัญชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบัญชทีีผ่่านมา เพื่อนํามาเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณา

อนุมตั ิบรษิทัฯไดจ้ดัทํางบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยไดร้บัการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิของบรษิทัฯ เอกสารแนบ 3 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าแลว้  

 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ว่ามขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่ปรากฏวา่ไม่มี

ผูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย สําหรบัรอบ

บญัชสีิ้นสดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอมา โดยในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนน

เสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผล

การลงคะแนนมดีงันี้  
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จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 

ประธานฯ  แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า บรษิัทฯ ได้จัดสรรกําไรสุทธิ เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงนิ จํานวน 

30,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายอกี  

โดยในปี 2562 ผลประกอบการของบรษิทัฯ มกีาํไร 4,537,857.26 บาท แต่เนื่องจากบรษิัทฯ อยู่ระหว่าง

การลงทุนหลายโครงการในปี 2563 ต่อเนื่องปี 2564 บรษิัทฯ จึงจําเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องไว้สําหรบัการ

ดําเนินงานในปี 2563 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลสําหรบัปี 2562 ซึ่งรายละเอียด

ดงักลา่วปรากฏในหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นการประชมุแลว้ 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ 

ประธานฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม   มมีตเิป็นเอกฉันท์ อนุมตังิดจดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจา่ยปันผล สาํหรบัปี 2562 

ตามทีเ่สนอมา โดยในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุน้ 

การพจิารณาวาระนี้ต้องผา่นมตอินุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนมดีงันี้ 

 

 จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

   ประจาํปี 2563 

ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 54 ซึง่กําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทกุปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิ อกีกไ็ด ้

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัทตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชปีระจําปี 2563 

โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระ คุณสมบตั ิทกัษะความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ และพจิารณาค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชใีหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ โดยเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น พจิารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชจีากบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจําปี 2563 โดย

พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิา่สอบบญัชดีงันี้ 
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1. อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายละเอยีดดงันี้ 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ หมายเลขผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

1 นางสาว กมลทพิย์ เลศิวทิย์วรเทพ หรอื 4377 

2 นางสาว สาธดิา รตันานุรกัษ์ หรอื 4753 

3 นางสาว ศริวิรรณ นติย์ดาํรง 5906 
 
ทัง้นี้ บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั รวมทัง้ผูส้อบบญัชทีัง้สามท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอื ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/

ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้ แต่ประการใด 

2. อนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2563 เป็นจํานวนเงนิ 1,890,000 บาท (หนึง่ลา้นแปดแสนเกา้

หมืน่บาทถว้น) (เพิม่ข ึน้จากปี 2562 เป็นเงนิจํานวน 740,000 บาท) รายละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ   

- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 600,000 495,000 

- ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 730,000 410,000 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัย่อย*   

- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 60,000 105,000 

- ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 500,000 140,000 

รวม 1,890,000 1,150,000 
 

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

 

 ซึง่รายละเอยีดดงักล่าวปรากฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 

จากนัน้ นายถริชยั จารวุนากลุ กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ในปีนี้บรษิทัฯ 

ไดเ้สนอเปลีย่นผูส้อบบญัชเีป็นผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัชัน้นําทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นที่

ยอมรบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้คําแนะนําในการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างด ี 

 อนึ่งเนื่องจากบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัให้มกีารประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ได้ตามกําหนดเดมิใน

เดอืนเมษายน และเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ บรษิทัฯมคีวามจําเป็นใหผู้ส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั 

สอบทานงบการเงนิและบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัไตรมาส 1 สิ้นสดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 และไตรมาส 2 

สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2563 ทีผ่า่นมา จงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัรองในเรือ่งดงักลา่วดว้ย  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 

จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัแิต่งตัง้บรษิทัสาํนกังานอวีายจํากดัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

โดยม ีนางสาวกมลทพิย์ เลศิวทิย์วรเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4377 หรอื นางสาวสาธดิา 

รตันานุรกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4753 หรอื นางสาวศริวิรรณ นิตย์ดํารง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขที ่5906 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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และอนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2563 เป็นจํานวนเงนิ 1,890,000 บาท (หนึ่งลา้นแปด

แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และรบัรองการดําเนินงานของผู้สอบบัญชขีา้งต้นทีผ่่านมาตามทีเ่สนอ 

โดยในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น  283,971,776 หุ้น           

การพจิารณาวาระนี้ต้องผา่นมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนมดีงันี้  

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บังคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ 

กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จํานวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็น

สามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึง่พน้จากตําแหน่ง

ตามวาระนี้อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ทา่นดงันี้ 

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายสมชาย      ศริสิมฤทยั ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2 นายเจนยุทธ    ทองใบใหญ่ กรรมการบรษิทั/ การสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3 นายวฑิรูย์       อภวิาทธนะพงศ ์ กรรมการบรษิทั/ กรรมการบรหิาร 

 

คณะกรรมการบรษิทั ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนได้เสยี ซึง่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจําปี 2563 ได้พจิารณาคุณสมบตักิรรมการทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบและโครงสรา้งของกรรมการ 

ตามกลยุทธ์ทางธุรกจิของบรษิัทฯ ตลอดจนเพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และได้พจิารณา

ความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรือ่งของประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาแต่งตัง้ (1) นายสมชาย ศริสิมฤทยั (2) นายเจนยุทธ 

ทองใบใหญ่ และ (3) นายวฑิูรย์ อภวิาทธนะพงศ์ กรรมการทีอ่อกตามวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเดมิ และเป็นกรรมการ

ต่ออกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ ซึง่รายละเอยีดปรากฏในหนงัสอืเชญิประชุม 

ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชมุแลว้ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัลิงคะแนนเสยีง

เป็นรายบุคคล  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ 

ประธานฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
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(1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี้ เพื่อการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีในการเลอืกตัง้กรรมการครัง้นี้ บรษิัทฯ 

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธ ิในการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา

ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล       

 

มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2563 จํานวน 3 ท่าน 

ไดแ้ก ่(1) นายสมชาย ศริสิมฤทยั (2) นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) นายวฑิรูย์ อภวิาทธนะพงศ ์

ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเดมิและเป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามทีเ่สนอมา โดย

ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 283,971,776 หุ้น การพจิารณา

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนมดีงันี้  
 

ชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประเภทกรรมการ เหน็ดว้ย 

(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 

(เสยีง) 

งดออกเสยีง 

(เสยีง) 

บตัรเสยี 

(เสยีง) 

1.นายสมชาย ศริสิมฤทยั ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

283,971,776 

(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ กรรมการบรษิทั/ การสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

283,971,776 

(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3.นายวฑิรูย ์อภวิาทธนะพงศ ์ กรรมการบรษิทั/ กรรมการบรหิาร 283,971,776 

(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 

และค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2562              

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 30 ระบุวา่ บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน

ใหสุ้ดแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กาํหนด กรรมการมสีทิธไิด้รบัคา่ตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม 

บําเหน็จ โบนัส หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามขอ้บังคบัหรอืตามทีท่ ีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจ

กาํหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑแ์ละจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะมกีาร

เปลีย่นแปลงกไ็ด ้

คณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่ได้

พจิารณาถงึความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย โดยคํานงึถงึระดบัทีป่ฏบิตัิ

อยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2563 และ ค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 

ดงันี้ 
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจาํปี 2563  กรรมการบรษิทัจะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืน  

โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

• ประธานกรรมการ    เดอืนละ 14,000 บาท 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดอืนละ 14,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ  เดอืนละ 12,000 บาท/คน 

• กรรมการ  เดอืนละ 10,000 บาท/คน 

(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการประจาํปี 2563  ซึง่หมายความรวมถงึ ประธานกรรมการและกรรมการ 

ในแต่ละชุดทีเ่ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหา และกาํหนดคา่ตอบแทน มรีายละเอยีดคา่เบี้ยประชมุ ดงันี้ 

•  ประธานกรรมการ   จํานวน 12,000 บาท/ครัง้ 

•  กรรมการ                                  จํานวน 10,000 บาท/ครัง้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯไม่มสีทิธไิดร้บั คา่ตอบแทนกรรมการรายเดอืนประจําปี 2563

 และ คา่เบี้ยประชมุกรรมการประจําปี 2563  

(3) บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2562 สาํหรบัผลการดําเนนิงานประจําปี 2562 โดยบรษิทัฯ งด จ่าย 

บําเหน็จใหก้รรมการทกุทา่นในปี 2562   

จากนัน้ ประธานฯได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ 

ประธานฯจงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อยประจําปี 2563 และ งด

ค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2562 ตามทีเ่สนอมา โดยในวาระนี้ มผีู้ถอืหุ้นมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 

ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ) โดยผลการลงคะแนนมดีงันี้ 

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการ

ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า เนื่องด้วย พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 

มเีนื้อหาใหย้กเลกิหลกัเกณฑ์เดมิทีบ่ัญญตัิไวใ้นประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาติ ฉบบัที ่74/2557 

เกีย่วกบัเรือ่งการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ โดยนยัทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 เดมิได้กาํหนดไวต้าม ประกาศ

จากคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) จงึเหน็สมควรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎหมายใหม ่โดยมสีาระสาํคญัของการ

เสนอแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทัฯ ดงันี้ 
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข 

ข้อ 27  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึง

จะ เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีอง

ประธานกรรมการหรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

กรรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน

ทีป่ระชุม 

           ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน

ที่ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบรษิัทเข้าร่วมประชุม

และดํ า เนิ นก ารใดๆ ในการป ระ ชุมดังก ล่าวผ่ าน สื่ อ

อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้โดยทีก่รรมการอย่างน้อยหนึง่ในสาม 

(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดียวกนั 

และกรรมการทั ้งหมดที ่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ ใน

ประเทศไทยขณะทีมี่การประชุม 

 

 

          การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสต์ามวรรคสองต้อง

มีกระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

โดยให้มกีารบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพแล้วแต่กรณี 

ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ

ประชุม รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก

บนัทึกดงักล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

           กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยวธิกีาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ

นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการประชุม

ตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี  

       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ

เสยีงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใด ไม่มี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสยีงชีข้าด 

ข้อ  27 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึง 

จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รอง ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

กรรมการซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน

ทีป่ระชุม   

         ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน   

ที่ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 

และดํ า เนิ น ก ารใดๆ ใน การป ระ ชุ มดังก ล่ าวผ่ าน สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยทีผู่้มีหน้าทีจ่ดัการประชุมจดัให้

ผู้ เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื ่อร่วมประชุมผ่านสื ่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ จดัให้ลงคะแนนได้ทัง้การลงคะแนนโดย

เปิดเผยและการลงคะแนนลบั จดัทํารายงานการประชุม

เป็นหนังสือ ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทัและ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

          การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคสองต้อง 

มีกระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

โดยให้มีการบนัทึกเสียง หรอืทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี 

ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ

ประชุม รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก 

บันทึกดงักล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

           กรรมการบรษิัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยวธิกีาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่

กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ

นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวมผีลเช่นเดียวกบัการประชุม

ตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี  

       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสยีงหน่ึงเสยีงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใด ไม่มี

สทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสยีงชีข้าด 

 

ทัง้นี้ กาํหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอีํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคําเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน 
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และมอีํานาจดําเนินการตามคําสัง่ของนายทะเบียนเพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึง่รายละเอียดดังกล่าว

ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิัทได้จัดส่งใหผู้้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแลว้ จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่

พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 27 ตามทีเ่สนอมา โดยในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมดีงันี้  

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 

300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 400,000,000 บาท โดยออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้ส้ิน 

100,000,000 บาท 

ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะนําเงนิทีไ่ด้รบัจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้

ส่วนหนึ่ง ไปชําระหนี้ของบรษิทัฯ รวมทัง้ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนสําหรบัพฒันาโครงการใหม่ ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทุนใหเ้กดิรายไดท้ีต่่อเนื่อง (Recurring Income)  ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 

สาํหรบัโครงการในอนาคต อนัเป็นการเสรมิสรา้งและรกัษาใหบ้รษิทัฯ มสีภาพคลอ่งและมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่มากขึ้น 

เพิม่ความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิใหแ้กบ่รษิทัฯ และอํานวยใหบ้รษิทัฯ มโีครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีต่่อเนื่อง 

ขยายธุรกจิใหมท่ีส่รา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่องต่อไปดว้ย อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  

บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงค์จะเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยลา้นบาท) จากทุนจด

ทะเบยีนเดิม จํานวน 300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 400,000,000 บาท   

(สีร่อ้ยลา้นบาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจํานวน 100,000,000 หุน้ (หนึง่รอ้ยลา้นหุน้) มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 

(หนึ่งบาท) เพือ่รองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิโดยเสนอขายตามสดัส่วนจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้

แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) โดยรายละเอยีดการจดัสรรหุน้เพิม่ทนุและราคาทีเ่สนอขายหุน้เพิม่ทนุ ปรากฎใน 

ระเบยีบวาระที ่11 ต่อไป 

ซึง่รายละเอยีดปรากฏในหนงัสอืเชญิประชมุ ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชมุแลว้ จากนัน้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้ ือหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จึง

เสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 300,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 400,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 100,000,000 หุ้น 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมทัง้สิ้น 100,000,000 บาท ตามทีเ่สนอมา โดยในวาระนี้ มผีู้
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ถอืหุน้มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 283,971,776 หุน้ การพจิารณาวาระนี้ต้องผา่น

มตอินุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มา

ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมดีงันี้  

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

 

ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4  

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากการลงมติเพิม่ทุนจดทะเบียนตามระเบียบวาระที่ 9 บรษิัทฯ 

จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน             

จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษิัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

 

ขอ้ 4  “ทนุจดทะเบยีนจํานวน  400,000,000 บาท (สีร่อ้ยลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น   400,000,000 หุน้ (สีร่อ้ยลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ    1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั   400,000,000 หุน้ (สีร่อ้ยลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ (- หุน้)”  

 

ทัง้นี้ กาํหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รม

พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอีํานาจดําเนนิการตามคาํสัง่ของนายทะเบยีนเพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนเสรจ็สมบูรณ์  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ 

ประธานฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุน้ การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุม และมสีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน ผลการลงคะแนนมดีงันี้  

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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ระเบียบวาระท่ี11 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดิมของบริษทั 

   ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงค์ในการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จงึเสนอเพือ่

พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

(Rights Offering) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในอตัรา

การจดัสรร 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (เศษของหุน้ใหปั้ดทิ้ง) โดยกําหนดราคาจองซื้อหุน้ละ 3.00 บาท 

โดยกําหนดใหว้นัที ่8 ตุลาคม 2563 เป็นวนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทนุตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) โดยบรษิทัฯ จะกาํหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ และ

ชาํระเงนิคา่หุน้ในระหวา่งวนัที ่26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วนัทาํการ)  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อาจจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิว่าสทิธ ิ(Oversubscription) ได้ โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อ

เกนิกว่าสทิธจิะได้รบัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิกต็่อเมือ่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ

บรษิทัฯ ทีไ่ด้จองซื้อตามสทิธคิรบถ้วนทัง้หมดแลว้เท่านัน้ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจากการคํานวณ ใหปั้ดเศษ

ของหุน้นัน้ทิง้ 

ในกรณีทีม่หีุ้นสามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรกแลว้ บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทีป่ระสงค์

จะจองซือ้เกนิกวา่สทิธติามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ ในราคาเดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธ ิดงันี้ 

(ก) ในกรณีทีม่ ีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมจีํานวนมากกวา่หรอืเทา่กบัหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิจะจดัสรรหุน้ที่

เหลอืดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธิและชําระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทัง้หมดทุกรายการตาม

จํานวนทีแ่สดงความจํานงจองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ

(ข) ในกรณีทีม่ ีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมีจํานวนน้อยกว่าหุ้นทีผู่้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกนิกว่าสทิธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ

ดงักลา่วใหแ้กผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1) จดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยนําสดัส่วนการถอื

หุน้เดมิของ ผูท้ ีจ่องซื้อเกนิกวา่สทิธแิต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจํานวนหุน้ที่

ผู้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธิแต่ละรายมีสทิธิที่จะได้รบัจัดสรร (ในกรณีที่มเีศษของหุ้นจากการ

คํานวณให ้ปัดเศษของหุน้นัน้ทิ้ง) ทัง้นี้ จํานวนหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรรจะไม่เกนิจํานวน

หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ แต่ละรายจองซือ้และชาํระคา่จองซือ้แลว้ 

2) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้จดัสรรใหแ้ก่ผูท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่า

สทิธแิต่ละราย และยังได้รบัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดมิของผูท้ ีจ่องซื้อเกนิ

กว่าสทิธแิต่ละรายนัน้ โดยนําสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคูณ

ดว้ยจํานวนหุน้ทีเ่หลอืจะได้เป็นจํานวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกวา่สทิธแิตล่ะรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั

จดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง) โดยจํานวนหุ้นทีม่ ี

สทิธไิด้รบัการจดัสรรจะไม่เกนิจํานวนหุน้ทีผู่้ถอืหุน้แต่ละรายจองซื้อและชําระค่าจองซื้อแล้ว 

ทัง้นี้ไดด้ําเนนิการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ ีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธติามวธิกีารในขอ้ (2) นี้ จนกระทัง่ไม่

มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทําใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อหุน้

สามญัเพิม่ทนุเกนิกวา่สทิธ ิรายใดถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้ว
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ตามทีร่ะบุไว้ในขอ้บังคบัของบรษิัทฯ ซึง่ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบรษิัทฯ ได้ไม่เกนิรอ้ยละ 49  

ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ เหน็ควรมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอีํานาจในการดําเนนิการดงัต่อไปนี้ 

1) พจิารณากําหนดรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จํากดั 

เฉพาะการกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกําหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหลกัทรพัย์ 

2) กําหนดหรอืเปลีย่นแปลง วธิีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จํานวน หรอื

หลายคราวระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วธิีการชําระราคา หรอืรายละเอียดในการ

จดัสรร และการเสนอขายอื่นๆ เช่น การกําหนดวนักําหนดสทิธิรายชือ่ผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธิจะได้รบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ (Record Date) 

3) ดําเนินการใดๆ ทีจ่ําเป็นและเกีย่วข้องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขาย

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่รายละเอยีดปรากฏในแบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) ทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นการประชมุแลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ 

จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ 

 

มติท่ีประชุม   มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิัทตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในอตัราการจดัสรร 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่(เศษของหุน้ให้

ปัดทิ้ง) โดยกําหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 3.00 บาท โดยกําหนดใหว้นัที ่8 ตุลาคม 2563 เป็นวนักําหนด

รายชือ่ผูถ้ือหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธไิด้รบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

(Right Offering) โดยบรษิทัฯ จะกาํหนดวนัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และชาํระเงนิคา่หุน้

ในระหว่างวนัที ่26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วนัทําการ) ทัง้นี้ ผู้ถอืหุน้อาจจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน

เกนิว่าสทิธ ิ(Oversubscription) และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอีํานาจในการดําเนินการ

ไดต้ามทีเ่สนอมา ดงันี้ 

1) พจิารณากําหนดรายละเอยีดอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึ แต่

ไมจ่ํากดั เฉพาะการกาํหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกาํหนดเงือ่นไขและรายละเอยีด

อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 

2) กาํหนดหรอืเปลีย่นแปลง วธิกีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ เช่น จดัสรรในคราวเดยีวทัง้จํานวน 

หรอืหลายคราวระยะเวลาเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย วธิกีารชําระราคา หรอืรายละเอยีด

ในการจดัสรร และการเสนอขายอืน่ๆ เช่น การกําหนดวนักาํหนดสทิธริายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ

จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ (Record Date) 

3) ดําเนนิการใดๆ ทีจ่ําเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไดทุ้กประการ เพือ่เสนอ

ขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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โดยในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น การ

พจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนมดีงันี้  

 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 

283,971,776 

(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กําหนด

ไวว้่า ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได้ จะต้องถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายได้ทัง้หมด และเมือ่ไม่มผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่12 แลว้ 

ประธานฯ จงึได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบยีบวาระแลว้ จากนัน้จงึได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถาม 

และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอืน่ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ใดเขา้พจิารณาอกี ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชุม

และขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุ 

 

 

ปิดการประชมุ   เวลา 14.00 น. 

 

 

 

 

 -นายสมชาย  ศริสิมฤทยั- 

 (นายสมชาย  ศริสิมฤทยั) 

             ประธานกรรมการ  

 

บนัทกึรายงานการประชมุโดย 

  

  

 (นายสกาย   ตนัตพินัธร) 

     เลขานุการบรษิทัฯ 

 

 

 

  


