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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

เมือ่วนัที ่17 กนัยำยน 2563 เวลำ 13.00  น. 
ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที ่96 หมูท่ี ่4 ซอยแจง้วฒันะ-ปำกเกรด็ 17  ต ำบลปำกเกรด็ อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
………………………………………………………....................................……................……………………… 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

นำยวฑิูรย์ อภิวำทธนะพงศ์ ผู้ด ำเนินกำรประชุม  ได้กล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิัทและเจ้ำหน้ำที่บรษิัท     
ทีเ่ขำ้รว่มกำรประชมุ ดงันี้ 
รายนามกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นำยสมชำย    ศริสิมฤทยั ประธำนกรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
2. นำยชยัรตัน์ ธรรมพรี  รองประธำนกรรมกำรบรษิทั/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
3. นำยสพุฒัน์   กรชำลกลุ   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรอสิระ 
4. นำงกำญจนำ ปิยสำธติ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน/กรรมกำรอสิระ 
5. นำยอชติศกัดิ ์ บรรจงโพธิก์ลำง กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
6. นำยเจนยทุธ    ทองใบใหญ่ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
7. นำยถริชยั    จำรวุนำกลุ กรรมกำรบรษิทั/ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
8. นำยวฑิรูย ์ อภวิำทธนะพงศ ์ กรรมกำรบรษิทั 

รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
1. นำยอมร   จุฬำลกัษณำนุกลู กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

ผู้ร่วมการประชุม 
1. นำยสกำย    ตนัตพินัธร เลขำนุกำรบรษิทั/ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

 
จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น        

ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวำระเพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทรำบ ดงันี้ 
(1)  ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ทำ่นผูถ้อืหุน้สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

ในแต่ละระเบียบวำระโดยกำเครื่องหมำย กำกบำท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในใบลงคะแนนที่ได้รบั      
ณ ตอนลงทะเบยีน ทัง้นี้ ในกำรออกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้เท่ำกบั 1 เสยีง โดยผูถ้อืหุน้รำยหนึ่งมคีะแนน
เสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อืหรอืรบัมอบฉนัทะมำ 

(2)  ในกำรรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน ำคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละระเบยีบวำระ 
หกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชุม และออกเสยีงหรอืมสีทิธอิอกเสยีงแล้วแต่กรณีตำมมติ   
ทีก่ฎหมำยก ำหนด ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่ำเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ด้วยในระเบยีบวำระนัน้ๆ 
ทัง้นี้ ยกเวน้ ส ำหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม ซึง่ผูม้อบฉันทะมคี ำสัง่ ระบุกำรลงคะแนนเสยีงมำ
ในหนังสอืมอบฉันทะเรยีบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจำกบรษิัทจะนับคะแนนเสยีงตำม
รำยละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(3)  หำกผูถ้อืหุน้มคี ำถำม สำมำรถสอบถำมไดใ้นระเบยีบวำระ โดยใหแ้จง้ชือ่ หมำยเลขหุน้ของตน จำกนัน้ให้
สอบถำมประเดน็ต่ำงๆได ้
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หลงัจำกนัน้ ผูด้ ำเนินกำรประชุม แจง้ต่อทีป่ระชมุทรำบว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
มำตรำ 96 ได้ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ล้วเสรจ็ 14 วนันับแต่วนัประชุมโดย
บรษิทัจะจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหแ้กน่ำยทะเบยีนและเผยแพรร่ำยงำนกำรประชุมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
หำกผูถ้อืหุน้เหน็ว่ำมรีำยงำนกำรประชุมในวำระใดไม่ถูกตอ้งครบถว้น สำมำรถแจง้ขอใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขได้ภำยใน 
30 วนั  
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

นำยสมชำย ศริสิมฤทยั ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชมุ (“ประธำนฯ”) กล่ำวตอ้นรบั และ
ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้รว่มประชมุในครัง้นี้ และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ
ไวรสัโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) เป็นผลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเลื่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 จำกก ำหนดเดิมในเดือนเมษำยนมำเป็นวนันี้ โดยมผีู้ถือหุ้นเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ท่ำน  
และมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 11 ท่ำน รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิ้น 23 ท่ำน นับจ ำนวนหุ้นได้ 283,971,776 หุ้น  
(บรษิัทมีผู้ถือหุ้นทัง้สิ้น 40 ท่ำน เป็นหุ้นสำมญัที่จดทะเบียนไว้ 300,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และครบถ้วนตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 35 ประธำนฯ จงึขอเปิดประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2563 โดยมรีะเบยีบวำระกำรประชมุดงันี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 ประธำนฯ แจ้งใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น ประจ ำปี 2562 ประชุมเมื่อ
วนัที่ 29 เมษำยน 2562 โดยบรษิัทฯ ได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 แล้วเสรจ็และ
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 13 พฤษภำคม 2562 รำยละเอยีดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ 1 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำแลว้  จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำ  
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ำหำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดคดัคำ้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวำระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อลงคะแนนเสยีง หำกไม่มผีูไ้ม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่ำงอื่น จะขอ
สรปุว่ำผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวำระนี้ 

จำกนัน้ประธำนฯ จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำม หรอืขอแกไ้ข
เพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ประชุม

เมื ่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 ตำมที่เสนอ โดยในวำระนี้  มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น กำรพจิำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีง
ขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึ่งมำประชุม และออกเสยีงลงคะแนน โดยผลกำร
ลงคะแนนมดีงันี้  
 

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรบัทราบรายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2562 
ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ  คณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ส ำหรบัผลกำรด ำเนิน

กจิกำรประจ ำปี 2562 และเหตุกำรณ์ส ำคญัทีเ่กดิขึน้ประจ ำปี 2562 เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) มำตรำ 113 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 ซึง่ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ น ำเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรในรอบปีทีผ่ำ่น โดยมรีำยละเอยีด คอื 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 1,380,590,976.23 บำท ลดลงจำกปีก่อน 74,189,256.57 บำท และมี
หนี้สนิรวมลดลงจำกปีกอ่น 72,863,510.75 บำท เหลอืหนี้สนิรวม 529,281,108.63 บำท โดยมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
เฉพำะกจิกำร 1,296,597,161.49 บำท และ 445,097,431.15 บำทตำมล ำดบั โดยในปีที่ผ่ำนมำมรีำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนรวม 283,753,958.44  บำท ซึ่งเป็นรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร 275,968,554.81 บำท   
โดยมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้เฉพำะกิจกำร 5,411,887.28 บำท และก ำไรหลังหักภำษีเงินได้เฉพำะกิจกำรที ่
4,537,857.26 บำท คดิเป็นก ำไรต่อหุน้ของเฉพำะกจิกำร  0.015  บำท โดยเมื่อรวมกบับรษิทัย่อย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ 
มกี ำไรก่อนภำษเีงนิได้รวม 170,092.13 บำท สุทธสิ ำหรบัปีหลงัหกัภำษเีงนิไดแ้ลว้ ขำดทุนสุทธ ิ597,148.57 บำท 
คดิเป็นขำดทุนต่อหุน้ของงบรวม 0.002 บำท รำยละเอยีดดงักล่ำวปรำกฏตำมรำยละเอยีดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
2 และ 3 ที่ได้จดัส่งใหผู้ถ้อืหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว จำกนัน้ประธำนฯ จงึได้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เติม 
ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำมในระเบยีบวำระนี้ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่รบัทรำบ 
 
มติท่ีประชุม รบัทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย  

 ส าหรบัรอบบญัชี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ         
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 

 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) มำตรำ 112 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 51 ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัจดัท ำงบดุล 
และบญัชกี ำไรขำดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ เพื่อน ำมำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิบรษิทัฯไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยไดร้บักำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชรีบัอนุญำต และผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทแล้ว โดยมี
รำยละเอยีดปรำกฏตำมงบกำรเงนิของบรษิทัฯ เอกสำรแนบ 3 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำแลว้  
 จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ว่ำมขีอ้ซกัถำมเพิม่เตมิหรอืไม่ ปรำกฏว่ำไม่มี
ผูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิบกำรเงนิ และงบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ส ำหรบัรอบ

บญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ตำมทีเ่สนอมำ โดยในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น กำรพจิำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัิด้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผล
กำรลงคะแนนมดีงันี้  

 
 
 



 

4-14 
 

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 

ประธำนฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บรษิัทฯ ได้จดัสรรก ำไรสุทธิ เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นเงนิ จ ำนวน 
30,000,000.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยอกี  

โดยในปี 2562 ผลประกอบกำรของบรษิัทฯ มกี ำไร 4,537,857.26 บำท แต่เนื่องจำกบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำง
กำรลงทุนหลำยโครงกำรในปี 2563 ต่อเนื่องปี 2564 บริษัทฯ จึงจ ำเป็นต้องรกัษำสภำพคล่องไว้ส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนในปี 2563 จึงเห็นควรให้มีกำรพิจำรณำและอนุมตัิงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัปี 2562 ซึ่งรำยละเอียด
ดงักล่ำวปรำกฏในหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกอ่นกำรประชมุแลว้ 

จำกนัน้ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ 
ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม   มมีตเิป็นเอกฉันท ์อนุมตังิดจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยปันผล ส ำหรบัปี 2562 

ตำมทีเ่สนอมำ โดยในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 283,971,776 หุน้ 
กำรพจิำรณำวำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้ 

 
 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
   ประจ าปี 2563 

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) มำตรำ 120 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 54 ซึง่ก ำหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก ำหนดจ ำนวนเงนิคำ่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทกุปี โดยในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีำยเดมิ อกีกไ็ด ้
ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พจิำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2563 
โดยพจิำรณำจำกควำมเป็นอสิระ คุณสมบตั ิทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ และพจิำรณำค่ำตอบแทน
ผูส้อบบญัชใีห้เหมำะสมกบัภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ โดยเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น พจิำรณำแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีำกบรษิัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ประจ ำปี 2563 โดย
พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิำ่สอบบญัชดีงันี้ 
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1. อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีำยละเอยีดดงันี้ 
ล าดบัท่ี รายช่ือ หมายเลขผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

1 นำงสำว กมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ หรอื 4377 
2 นำงสำว สำธดิำ รตันำนุรกัษ์ หรอื 4753 
3 นำงสำว ศริวิรรณ นิตยด์ ำรง 5906 
 
ทัง้น้ี บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั รวมทัง้ผูส้อบบญัชทีัง้สำมท่ำน ไมม่คีวำมสมัพนัธ ์หรอื ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/

ผูบ้รหิำร/ผูถ้อืหุน้ แต่ประกำรใด 
2. อนุมตัคิ่ำตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 1,890,000 บำท (หนึ่งลำ้นแปดแสนเกำ้

หมืน่บำทถว้น) (เพิม่ขึน้จำกปี 2562 เป็นเงนิจ ำนวน 740,000 บำท) รำยละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

คำ่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ   
- สอบทำนงบกำรเงนิ 3 ไตรมำส 600,000 495,000 

- ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 730,000 410,000 
คำ่สอบบญัชขีองบรษิทัย่อย*   

- สอบทำนงบกำรเงนิ 3 ไตรมำส 60,000 105,000 

- ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 500,000 140,000 
รวม 1,890,000 1,150,000 

 
 *บรษิทัยอ่ยไดแ้ก่ บรษิทั บลิท ์ฮำรท์ จ ำกดั และ บรษิทั บลิท ์แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
 
 ซึง่รำยละเอยีดดงักล่ำวปรำกฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกอ่นกำรประชุมแลว้ 
จำกนัน้ นำยถริชยั จำรวุนำกุล กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่ำในปีนี้บรษิทัฯ 
ไดเ้สนอเปลีย่นผูส้อบบญัชเีป็นผูส้อบบญัชจีำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัชัน้น ำทีม่ชี ื่อเสยีงเป็นที่
ยอมรบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำมำรถใหค้ ำแนะน ำในกำรเขำ้จดทะเบยีนกบัตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยไดเ้ป็นอยำ่งด ี 
 อนึ่งเนื่องจำกบรษิัทฯ ไม่สำมำรถจดัใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ได้ตำมก ำหนดเดมิใน
เดอืนเมษำยน และเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ บรษิทัฯมคีวำมจ ำเป็นใหผู้ส้อบบญัชจีำกบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
สอบทำนงบกำรเงนิและบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ส ำหรบัไตรมำส 1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 และไตรมำส 2 
สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 ทีผ่ำ่นมำ จงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัรองในเรือ่งดงักล่ำวดว้ย  
 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ 
จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้บรษิทัส ำนกังำนอวีำยจ ำกดัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

โดยม ีนำงสำวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4377 หรอื นำงสำวสำธดิำ 
รตันำนุรกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4753 หรอื นำงสำวศริวิรรณ นิตยด์ ำรง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 
เลขที ่5906 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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และอนุมตัคิ่ำตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 1,890,000 บำท (หนึ่งลำ้นแปด
แสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) และรบัรองกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบญัชขีำ้งต้นที่ผ่ำนมำตำมที่เสนอ 
โดยในวำระนี้  มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออก เสียงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น  283,971,776 หุ้น           
กำรพจิำรณำวำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 
283,971,776 
(100%) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ระบุว่ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ 
กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกใหเ้ป็น
สำมสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำม (1/3) 

กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง โดยกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระนี้อำจไดร้บัเลอืกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีกไ็ด้ 

ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 มกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 3 ทำ่นดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นำยสมชำย      ศริสิมฤทยั ประธำนกรรมกำรบรษิทั/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 
2 นำยเจนยทุธ    ทองใบใหญ่ กรรมกำรบรษิทั/ กำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3 นำยวฑิรูย ์      อภวิำทธนะพงศ ์ กรรมกำรบรษิทั/ กรรมกำรบรหิำร 

 
คณะกรรมกำรบรษิทั ไม่รวมกรรมกำรผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้

ประจ ำปี 2563 ไดพ้จิำรณำคุณสมบตักิรรมกำรทีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบและโครงสรำ้งของกรรมกำร 
ตำมกลยทุธ์ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และไดพ้จิำรณำ
ควำมเป็นอสิระของกรรมกำรอสิระในเรือ่งของประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่เหน็ชอบตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิำรณำแต่งตัง้ (1) นำยสมชำย ศริสิมฤทยั (2) นำยเจนยทุธ 
ทองใบใหญ่ และ (3) นำยวฑิรูย ์อภวิำทธนะพงศ ์กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเดมิ และเป็นกรรมกำร
ต่ออกีวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ ซึง่รำยละเอยีดปรำกฏในหนังสอืเชญิประชุม 
ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัลิงคะแนนเสยีง
เป็นรำยบุคคล  

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ 
ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

 
 



 

7-14 
 

(1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเทำ่จ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน

กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสยีงเทำ่กนัเกนิจ ำนวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

ทัง้นี้ เพื่อกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรครัง้นี้ บรษิทั ฯ 
เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธ ิในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
ลงคะแนนเสยีงเป็นรำยบุคคล       
 
มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิเลอืกตัง้กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปี 2563 จ ำนวน 3 ท่ำน 

ไดแ้ก่ (1) นำยสมชำย ศริสิมฤทยั (2) นำยเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) นำยวฑิรูย ์อภวิำทธนะพงศ ์
ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเดมิและเป็นกรรมกำรของบรษิทัต่อไปอกีวำระหนึ่ง ตำมทีเ่สนอมำ โดย
ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุน้ กำรพจิำรณำ
วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  
 

ชื่อกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ ประเภทกรรมกำร เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

1.นำยสมชำย ศริสิมฤทยั ประธำนกรรมกำรบรษิทั/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 

283,971,776 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.นำยเจนยุทธ ทองใบใหญ่ กรรมกำรบรษิทั/ กำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

283,971,776 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

3.นำยวฑิรูย ์อภวิำทธนะพงศ ์ กรรมกำรบรษิทั/ กรรมกำรบรหิำร 283,971,776 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

และค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562              
ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 30 ระบุว่ำ บ ำเหน็จกรรมกำร และคำ่ตอบแทน

ใหส้ดุแลว้แต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก ำหนด กรรมกำรมสีทิธไิดร้บัคำ่ตอบแทนจำกบรษิทัในรปูของเงนิรำงวลั เบี้ยประชุม 
บ ำเหน็จ โบนัส หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตำมขอ้บงัคบัหรอืตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจ
ก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรอืวำงหลกัเกณฑแ์ละจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่ำจะมกีำร
เปลีย่นแปลงกไ็ด ้

คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นชอบ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ที่ได้
พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของอตัรำคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อย โดยค ำนึงถงึระดบัทีป่ฏบิตัิ
อยูใ่นอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร โดยมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิำรณำอนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชดุย่อยประจ ำปี 2563 และ คำ่บ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2562 
ดงันี้ 
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจ าปี 2563  กรรมกำรบรษิทัจะไดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดอืน  
โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

 ประธำนกรรมกำร    เดอืนละ 14,000 บำท 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เดอืนละ 14,000 บำท 
 กรรมกำรตรวจสอบ  เดอืนละ 12,000 บำท/คน 
 กรรมกำร  เดอืนละ 10,000 บำท/คน 

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจ าปี 2563  ซึง่หมำยควำมรวมถงึ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
ในแต่ละชดุทีเ่ขำ้รว่มกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
สรรหำ และก ำหนดคำ่ตอบแทน มรีำยละเอยีดคำ่เบีย้ประชมุ ดงันี้ 

  ประธำนกรรมกำร   จ ำนวน 12,000 บำท/ครัง้ 
  กรรมกำร                                  จ ำนวน 10,000 บำท/ครัง้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯไมม่สีทิธไิดร้บั คำ่ตอบแทนกรรมกำรรำยเดอืนประจ ำปี 2563
 และ คำ่เบีย้ประชมุกรรมกำรประจ ำปี 2563  

(3) บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 โดยบรษิทัฯ งด จ่ำย 
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทกุทำ่นในปี 2562   

จำกนัน้ ประธำนฯไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ 
ประธำนฯจงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2563 และ งด

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมที่เสนอมำ โดยในวำระนี้ มผีูถ้ือหุ้นมำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น กำรพจิำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัิด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม (ตำมมำตรำ 90 
ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ) โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้ 

 
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ

ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 
ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ เนื่องดว้ย พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

มเีนื้อหำใหย้กเลกิหลกัเกณฑ์เดมิทีบ่ญัญตัิไว้ในประกำศคณะรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยแห่งชำต ิฉบบัที่ 74/2557 
เกีย่วกบัเรื่องกำรประชุมผำ่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยนัยทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 27 เดมิไดก้ ำหนดไวต้ำม ประกำศ
จำกคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ(คสช.) จงึเหน็สมควรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยใหม ่โดยมสีำระส ำคญัของกำร
เสนอแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทัฯ ดงันี้ 
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ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข 
ข้อ 27  ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึ
จะ เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำน
กรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มรีอง
ประธำนกรรมกำรหรอืมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนใน
ทีป่ระชุม 
           ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้ ประธำนใน
ที่ประชุมจะก ำหนดให้กรรมกำรของบรษิัทเข้ำร่วมประชุม
และด ำ เนิ นกำรใดๆ ในกำรป ระชุ มดังก ล่ ำวผ่ ำนสื่ อ
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้โดยทีก่รรมการอย่างน้อยหนึง่ในสาม 
(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดียวกนั 
และกรรมการทัง้หมดที ่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะทีมี่การประชุม 
 
 
          กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ำมวรรคสองต้อง
มีกระบวนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 
โดยให้มกีำรบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภำพแล้วแต่กรณี 
ของกรรมกำรทุกรำยในที่ประชุมตลอดระยะเวลำที่มีกำร
ประชุม รวมทัง้ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำก
บนัทกึดงักล่ำว และมรีะบบควบคุมกำรประชุมเป็นไปตำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
           กรรมกำรบรษิัทซึ่งเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยวธิกีำร และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
กล่ำวมำข้ำงต้น ถือว่ำเป็นกำรเข้ำร่วมประชุมอนัสำมำรถ
นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำร
ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่ำวมผีลเช่นเดยีวกบักำรประชุม
ตำมวธิกีำรทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมำยและขอ้บงัคบัฉบบันี้  
       กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือ
เสยีงขำ้งมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในกำร
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใด ไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั 
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้ำด 

ข้อ 27 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จึง 
จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำน
กรรมกำรให้รอง ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มรีอง
ประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนใน
ทีป่ระชุม   
         ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้ ประธำนใน   
ที่ประชุมจะก ำหนดให้กรรมกำรของบรษิัทเข้ำร่วมประชุม 
และด ำ เนิ นก ำรใดๆ ในกำรป ระชุ ม ดั งก ล่ ำวผ่ ำน สื่ อ
อเิล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยทีผู่้มีหน้าทีจ่ดัการประชุมจดัให้
ผู้ เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื อ่ร่วมประชุมผ่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์จดัให้ลงคะแนนได้ทัง้การลงคะแนนโดย
เปิดเผยและการลงคะแนนลบั จดัท ารายงานการประชุม
เป็นหนังสือ ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทัและ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
          กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ำมวรรคสองต้อง 
มีกระบวนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 
โดยให้มีกำรบนัทึกเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภำพแล้วแต่กรณี 
ของกรรมกำรทุกรำยในที่ประชุมตลอดระยะเวลำที่มีกำร
ประชุม รวมทัง้ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำก 
บนัทึกดงักล่ำว และมีระบบควบคุมกำรประชุมเป็นไปตำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
           กรรมกำรบริษัทซึ่งเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์้วยวธิกีำร และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
กล่ำวมำข้ำงต้น ถือว่ำเป็นกำรเข้ำร่วมประชุมอนัสำมำรถ
นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่ำกำรประชุมคณะกรรมกำร
ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่ำวมีผลเช่นเดยีวกบักำรประชุม
ตำมวธิกีำรทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมำยและขอ้บงัคบัฉบบันี้  
       กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือ
เสยีงขำ้งมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งเสยีงในกำร
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใด ไม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั 
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้ำด 

 
ทัง้นี้ ก ำหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย ในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ต่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มอี ำนำจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค ำเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 
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และมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียนเพื่อให้กำรจดทะเบียนเสรจ็สมบูรณ์  ซึ่งรำยละเอยีดดงักล่ำว
ปรำกฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งบรษิัทได้จดัส่งให้ผูถ้ือหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว  จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิด
โอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพื่อ
พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 27 ตำมทีเ่สนอมำ โดยในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้

มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุน้ กำรพจิำรณำวำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ และ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 
 
ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 

300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 400,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทัง้ส้ิน 
100,000,000 บาท 

ประธำนฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมว่ำ เนื่องจำกบรษิทัฯ มคีวำมประสงคจ์ะน ำเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรเพิม่ทุนในครัง้นี้
ส่วนหนึ่ง ไปช ำระหนี้ของบรษิทัฯ รวมทัง้ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนส ำหรบัพฒันำโครงกำรใหม่ ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์
เพือ่กำรลงทนุใหเ้กดิรำยไดท้ีต่่อเนื่อง (Recurring Income)  ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 
ส ำหรบัโครงกำรในอนำคต อนัเป็นกำรเสรมิสรำ้งและรกัษำใหบ้รษิทัฯ มสีภำพคล่องและมเีงนิทุนหมนุเวยีนเพิม่มำกขึน้ 
เพิม่ควำมแขง็แกรง่ของฐำนะทำงกำรเงนิใหแ้กบ่รษิทัฯ และอ ำนวยใหบ้รษิทัฯ มโีครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีต่่อเนื่อง 
ขยำยธุรกจิใหมท่ีส่รำ้งรำยไดอ้ยำ่งต่อเนื่องต่อไปดว้ย อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยำว  

บรษิัทฯ จงึมคีวำมประสงค์จะเพิม่ทุนจดทะเบียนอกี 100,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยล้ำนบำท) จำกทุนจด
ทะเบยีนเดิม จ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยล้ำนบำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 400,000,000 บำท   
(สีร่อ้ยลำ้นบำท) โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทนุจ ำนวน 100,000,000 หุน้ (หนึ่งรอ้ยลำ้นหุน้) มลูค่ำหุน้ละ 1.00 บำท 
(หนึ่งบำท) เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิโดยเสนอขำยตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้
แต่ละรำยถอือยู ่(Rights Offering) โดยรำยละเอยีดกำรจดัสรรหุน้เพิม่ทนุและรำคำทีเ่สนอขำยหุน้เพิม่ทนุ ปรำกฎใน 
ระเบยีบวำระที ่11 ต่อไป 

ซึง่รำยละเอยีดปรำกฏในหนังสอืเชญิประชมุ ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกอ่นกำรประชมุแลว้ จำกนัน้ 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึ
เสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 300,000,000 บำท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 400,000,000 บำท โดยออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท รวมทัง้สิ้น 100,000,000 บำท ตำมทีเ่สนอมำ โดยในวำระนี้ มผีู้
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ถอืหุน้มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 283,971,776 หุน้ กำรพจิำรณำวำระนี้ตอ้งผำ่น
มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำ
ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ สบืเนื่องจำกกำรลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมระเบียบวำระที่  9 บรษิัทฯ 

จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน             
จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยใหย้กเลกิขอ้ควำมเดมิ และใชข้อ้ควำมต่อไปนี้แทน 

 
ขอ้ 4  “ทนุจดทะเบยีนจ ำนวน  400,000,000 บำท (สีร่อ้ยลำ้นบำท) 
 แบ่งออกเป็น   400,000,000 หุน้ (สีร่อ้ยลำ้นหุน้) 
 มลูคำ่หุน้ละ    1.00 บำท (หนึ่งบำท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สำมญั   400,000,000 หุน้ (สีร่อ้ยลำ้นหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ (- หุน้)”  
 
ทัง้นี้ ก ำหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย ในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รม

พฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มอี ำนำจด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีนเพื่อใหก้ำรจดทะเบยีนเสรจ็สมบรูณ์  
จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ 

ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมที่เสนอมำ โดยในวำระนี้  มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 283,971,776 หุน้ กำรพจิำรณำวำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมำประชุม และมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) บตัรเสยี (เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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ระเบียบวาระท่ี11 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั 
   ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จงึเสนอเพื่อ
พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ 
(Rights Offering) โดยจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ในอตัรำ
กำรจดัสรร 3 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) โดยก ำหนดรำคำจองซื้อหุน้ละ 3.00 บำท 
โดยก ำหนดใหว้นัที ่8 ตุลำคม 2563 เป็นวนัก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั
เพิม่ทนุตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ (Right Offering) โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดวนัจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ และ
ช ำระเงนิคำ่หุน้ในระหว่ำงวนัที ่26 – 30 ตุลำคม 2563 (รวม 5 วนัท ำกำร)  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อำจจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) ได้ โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อ
เกนิกว่ำสทิธจิะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิกต็่อเมื่อมหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดจ้องซื้อตำมสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่ำนัน้ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษ
ของหุน้นัน้ทิง้ 

ในกรณีที่มหีุ้นสำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกแลว้ บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทีป่ระสงค์
จะจองซือ้เกนิกว่ำสทิธติำมสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิ ในรำคำเดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรตำมสทิธ ิดงันี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมจี ำนวนมำกกว่ำหรอืเทำ่กบัหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิจะจดัสรรหุน้ที่
เหลอืดังกล่ำวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่ำสทิธิและช ำระค่ำจองซื้อหุ้นดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยกำรตำม
จ ำนวนทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจ ำนวนน้อยกว่ำหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกนิกว่ ำสทิธิ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือ
ดงักล่ำวใหแ้กผู่ท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธติำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1) จดัสรรตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำย โดยน ำสดัสว่นกำรถอื
หุน้เดมิของ ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยคณูดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ที่
ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่ำสทิธิแต่ละรำยมีสทิธิที่จะได้รบัจดัสรร (ในกรณีที่มเีศษของหุ้นจำกกำร
ค ำนวณให ้ปัดเศษของหุน้นัน้ทิ้ง) ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำนวน
หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ แต่ละรำยจองซือ้และช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

2) ในกรณีทีย่งัมหีุ้นคงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (1) ให้จดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซื้อเกนิกว่ำ
สทิธแิต่ละรำย และยงัได้รบักำรจดัสรรไม่ครบตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิ
กว่ำสทิธแิต่ละรำยนัน้ โดยน ำสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยคณู
ดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืจะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั
จดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิ้ง) โดยจ ำนวนหุน้ทีม่ ี
สทิธไิด้รบักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยจองซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแล้ว 
ทัง้นี้ไดด้ ำเนินกำรจดัสรรหุน้ใหแ้กผู่ท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธติำมวธิกีำรในขอ้ (2) นี้ จนกระทัง่ไม่
มหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร 

กำรจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธติำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใด จะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อหุน้
สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธ ิรำยใดถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรถอืหุน้ของคนต่ำงดำ้ว
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ตำมที่ระบุไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวถอืหุ้นอยู่ในบรษิัทฯ ได้ไม่เกนิรอ้ยละ 49  
ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ เหน็ควรมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
1) พจิำรณำก ำหนดรำยละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึ่งรวมถงึ แต่ไม่จ ำกดั 

เฉพำะกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเงือ่นไขและรำยละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออก
และเสนอขำยหลกัทรพัย ์

2) ก ำหนดหรอืเปลี่ยนแปลง วิธกีำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุน เช่น จดัสรรในครำวเดียวทัง้จ ำนวน หรอื
หลำยครำวระยะเวลำเสนอขำย อตัรำส่วนกำรเสนอขำย วิธกีำรช ำระรำคำ หรอืรำยละเอยีดในกำร
จดัสรร และกำรเสนอขำยอื่นๆ เช่น กำรก ำหนดวนัก ำหนดสทิธริำยชื่อผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธจิะได้รบักำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุ (Record Date) 

3) ด ำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนได้ทุกประกำร เพื่อเสนอขำย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ ภำยใตเ้งือ่นไขของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่รำยละเอยีดปรำกฏในแบบรำยงำนกำรเพิม่ทนุ (F53-4) ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบกอ่นกำรประชมุแลว้ 
จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ 
จงึเสนอต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม   มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัจิดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิัทตำม

สดัส่วนกำรถอืหุน้ (Rights Offering) โดยจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ในอตัรำกำรจดัสรร 3 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ (เศษของหุน้ให้
ปัดทิง้) โดยก ำหนดรำคำจองซื้อหุน้ละ 3.00 บำท โดยก ำหนดใหว้นัที ่8 ตุลำคม 2563 เป็นวนัก ำหนด
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธไิด้รบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ 
(Right Offering) โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดวนัจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และช ำระเงนิค่ำหุน้
ในระหว่ำงวนัที ่26 – 30 ตุลำคม 2563 (รวม 5 วนัท ำกำร) ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อำจจองซื้อหุน้สำมญัเพิ่มทุน
เกนิว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) และมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั มอี ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ไดต้ำมทีเ่สนอมำ ดงันี้ 
1) พจิำรณำก ำหนดรำยละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึ แต่

ไมจ่ ำกดั เฉพำะกำรก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอขำย ตลอดจนก ำหนดเงือ่นไขและรำยละเอยีด
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ 

2) ก ำหนดหรอืเปลีย่นแปลง วธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุ เช่น จดัสรรในครำวเดยีวทัง้จ ำนวน 
หรอืหลำยครำวระยะเวลำเสนอขำย อตัรำสว่นกำรเสนอขำย วธิกีำรช ำระรำคำ หรอืรำยละเอยีด
ในกำรจดัสรร และกำรเสนอขำยอื่นๆ เช่น กำรก ำหนดวนัก ำหนดสทิธริำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุ (Record Date) 

3) ด ำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนไดท้กุประกำร เพือ่เสนอ
ขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ ภำยใตเ้งือ่นไขของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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โดยในวำระนี้  มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 283,971,776 หุ้น กำร
พจิำรณำวำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
283,971,776 

(100%) 
ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 
ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ไดก้ ำหนด
ไวว้่ำ ผูถ้อืหุน้จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพื่อพจิำรณำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ได้ จะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด และเมื่อไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบยีบวำระที ่12 แลว้ 
ประธำนฯ จงึได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่ำได้ประชุมครบทุกระเบยีบวำระแล้ว จำกนัน้จงึได้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม 
และเสนอควำมคดิเหน็เรือ่งอืน่ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นระเบยีบวำระกำรประชมุ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ใดเขำ้พจิำรณำอกี ประธำนฯ จงึกล่ำวปิดประชมุ
และขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลำมำรว่มประชมุ 

 
 

ปิดกำรประชมุ   เวลำ 14.00 น. 
 
 
 
 

 -นำยสมชำย  ศริสิมฤทยั- 
 (นำยสมชำย  ศริสิมฤทยั) 

             ประธำนกรรมกำร  
 
บนัทกึรำยงำนกำรประชมุโดย 
  
  
 (นำยสกำย   ตนัตพินัธร) 
     เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

 
 
 
  


