
  

 

 

 วนัท ี16 เมษายน 2564 

ที BL.AGM001/2564    

เรือง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2564  

เรียน  ท่านผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เมอืวนัท ี17 กนัยายน 2563 

  2. รายงานประจาํปี 2563 

  3. งบการเงนิ 

  4. ประวตัยิ่อและประสบการณ์การทาํงานของผู้ทถีูกเสนอชอืเป็นกรรมการ 

  5. ประวตัยิ่อและประสบการณ์การทาํงานของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทบีรษิทัฯ 

   เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบอํานาจฯ 

6. แผนทสีถานทจีดัประชุม 

7. หนังสอืมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
 

ดว้ยท ีประชุมคณะกรรมการของบรษิทั บลิท ์แลนด ์จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ 

เลขที 96 หมู่ที 4 ซอยแจ้งวฒันะ-ปากเกรด็ 17 ตาํบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี 11120 

เพอืพจิารณาเรอืงต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี 

 

ระเบยีบวาระที1  เรืองพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563  

  เมอืวนัที 17 กนัยายน 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จดัขนึเมอืวนัท ี17 กนัยายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จดัทํา

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 แลว้เสรจ็ โดยมไิดม้ผีูถ้ือหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมขอแก้ไขภายใน

30 วนัหลงัจากเผยแพร่รายงานการประชุมทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตงัแต่วนัท ี30 กนัยายน 2563 และไดแ้นบ

รายงานการประชุมมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมครงันี (สงิทสีง่มาดว้ย 1) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2563 ได้บนัทกึ

ถูกต้องครบถ้วน จงึเหน็สมควรเสนอใหผู้ป้ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2563 ซงึประชุมเมอืวนัท ี17 กนัยายน 2563 
 
 
การลงมต ิ

 การพจิารณาวาระนีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้

ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 

 



  

 

 

ระเบยีบวาระที 2  เรืองรบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการ ประจาํปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

คณะกรรมการไดจ้ดัทํารายงานประจาํปีของบรษิทัฯ สําหรบัผลการดาํเนินกจิการ ประจําปี 2563 และ

เหตุการณ์สําคญัทเีกดิขนึประจาํปี 2563 ซงึไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครงันี (สงิทสีง่มาดว้ย 2) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดําเนินกจิการ

ประจาํปี 2563 และเหตุการณ์สาํคญัทเีกดิขนึประจาํปี 2563  

 

การลงมต ิ

 เนืองจากเป็นวาระเพอืทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที 3  พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย สาํหรบัรอบ

บญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาตแล้ว 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัขอ้ 51 ซงึกําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัจดัทาํงบดุล และบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสนิสุดของรอบปีบญัชี

ทผ่ีานมาเพอืนํามาเสนอต่อทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิของบรษิัทฯ 

สําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมรีายละเอียดปรากฏตาม งบการเงนิของบริษทัฯ  ซึงได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมในครงันี (สงิทสีง่มาดว้ย 3) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิ 

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สําหรบัรอบบญัชสีนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 ทผี่านการ

ตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จาก บรษิัท สํานักงานอวีาย จํากดั และได้รบัเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ ซงึแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานในปี 2563 ทผี่านมา 

 

การลงมต ิ

 การพจิารณาวาระนีต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบยีบวาระที 4  พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) มาตรา 115 

และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 และขอ้ 46 ซงึกําหนดใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพจิารณาการจดัสรรกําไรและ



  

 

 

จ่ายเงนิปันผลประจาํปี โดยทมีาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 48 

กําหนดให้บรษิทัฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบยีน ในกรณีนี เดมิบรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 300,000,000 บาท บรษิทัฯจงึได้จดัสรรกําไรสุทธไิว้

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายกําหนดตามทกีล่าว เป็นจํานวน 30,000,000.00 บาท แลว้ ต่อมา บรษิทัฯ เพงิได้

เพมิทุนจดทะเบยีนอกี 100,000,000 บาท (หนึงร้อยล้านบาท) ตามมติทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี2563 

เมอืวนัท ี17 กนัยายน 2563 เพอืการลงทุนในการขยายและเสรมิสภาพคล่องในการพฒันาธุรกจิ ซงึมผีลทําให้

เมอืรวมกบัทุนจดทะเบียนเดมิทมีอียู่ บรษิทัฯ จงึมีทุนจดทะเบยีนเป็นจํานวน 400,000,000 บาท (สรี้อยล้าน

บาท) ระหว่างรอบปี 2563 แต่เนืองจากไดเ้กดิปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกจิอนัเป็นผลสบืเนืองจากการแพร่ระบาด

ของเชือไวรัส COVID-19 ทีทําให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงทําให้บริษัทฯ ไม่มีกําไรสุทธิจากผล

ประกอบการ ในขณะเดียวกนับรษิัทก็ยงัมีโครงการพฒันาธุรกิจต่อเนืองอีกหลายโครงการในปี 2564-2565 

บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องไว้สําหรบัการดําเนินงานปี 2564 จึงเห็นควรให้มีการพจิารณางด

จ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 และงดการจดัสรรกําไรไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไว้

ชวัคราว  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัก็จะได้ซงึจะจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองเพมิเตมิเมอืบรษิทัมกํีาไรสุทธใิห้ถูกต้องและ

ครบถว้นตามกฎหมาย ต่อไป  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอให้ทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพจิารณางดจ่ายเงนิปัน

ผลสําหรบัผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 และงดจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ด้วยเหตุผล

ดงักล่าวขา้งต้น  

 

การลงมต ิ

 การพจิารณาวาระนีต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) มาตรา 120 

และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 54 ซงึกําหนดใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิ

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯทุกปี ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชจีะแต่งตงัผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2564 โดยพจิารณาจาก

ความเป็นอสิระ คุณสมบตั ิทกัษะความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ และพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทภีาระความรบัผดิชอบ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ใหพ้จิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัช ี

ประจําปี 2563 จากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจําปี 2564 

โดยพจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัชดีงันี 
 



  

 

 

1) อนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชรีายละเอยีดดงันี 

 

 

 

 

 
 

ทงัน ีบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอื ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้ แต่ประการใด 

2) อนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2564 เป็นจํานวนเงนิ 1,890,000 บาท (หนึงลา้นแปดแสนเกา้

หมนืบาทถว้น)  

 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ี

ประชุมผูถ้ือหุน้แต่งตงันางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี4377 และหรอื

นางสาวสาธดิา รตันานุรกัษ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี4753 และหรอืนางสาวศริวิรรณ นิตย์ดํารง 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5906 ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจาํปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงนิ 1,890,000 บาท 

อนึง คณะกรรมการ มีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นบริษัททีมี

ชือเสยีงเป็นทยีอมรบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สามารถให้คําแนะนําในการเขา้จดทะเบียนกบั

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

 

การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนีต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 

ลาํดบัที รายชอื หมายเลขผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 

1 นางสาว กมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ หรอื 4377 

2 นางสาว สาธดิา รตันานุรกัษ์ หรอื 4753 

3 นางสาว ศริวิรรณ นิตย์ดาํรง 5906 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 (ปีทีเสนอ) 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ   

- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 600,000 600,000 

- ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 730,000 730,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย*   

- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 60,000 60,000 

- ตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 500,000 500,000 

รวม 1,890,000 1,890,000 



  

 

 

ระเบยีบวาระที 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตงักรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ระบุว่า “ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงั กรรมการจะตอ้งออกจาก

ตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (1ใน 3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็ห้

ออกโดยจํานวนใกลเ้คยีงทสีุดกบัสว่นหนึงในสาม (1ใน 3)  กรรมการทจีะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที

สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอยู่ในตําแหน่งนาน

ทสีุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระนีอาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัตําแหน่งอกีก็

ได”้ 
 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 มกีรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่านดงันี 

 

 

 

 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ซงึครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ไดพ้จิารณาคุณสมบตักิรรมการทเีหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบและโครงสรา้ง

ของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพอืใหเ้กดิความต่อเนืองในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

และไดพ้จิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรอืงของประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าท ีเหน็สมควรตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง  

(1) นายชยัรตัน์ ธรรมพรี (2) นายอชติศกัด ิบรรจงโพธกิลาง และ (3) นายสุพฒัน์ กรชาลกุล ทตี้องออกตาม

วาระใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเดมิและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึง เนอืงจากเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และ

มปีระสบการณ์ 

 

การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี 

1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่าจาํนวนหุน้ทตีนถอื 

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทมีอียู่เลอืกตงับุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที

เลอืกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทจีะเลือกตงัในครงันัน ในกรณีทบีุคคลซงึไดร้บัการเลอืกตงัในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง

เท่ากนัเกนิจาํนวนทพีงึมใีนครงันัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด 

ทงันีเพอืการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักการกํากบัดูแลกิจการทีดี ในการเลือกตงักรรมการในครงันี 

บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล โดยแนบประวตัขิองผู้ถูก

เสนอชอืเป็นกรรมการ (สงิทสีง่มาดว้ย4) และจะเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล 

ลาํดบัที รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายชยัรตัน์ ธรรมพรี รองประธานกรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

2 นายอชติศกัด ิบรรจงโพธกิลาง กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3 นายสุพฒัน์ กรชาลกุล กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



  

 

 

ระเบยีบวาระที 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564

และค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

ตามข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สุดแล้วแต่ทปีระชุม 

ผูถ้ือหุน้กําหนด กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบยีประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอนืๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามททีปีระชุมผู้ถอืหุน้จะพจิารณา ซงึอาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑแ์ละจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลยีนแปลงกไ็ด ้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาถึงความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย โดยคํานึงถึงระดบัทปีฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท ี

และความรบัผดิชอบของกรรมการ และไดนํ้าเสนอความเหน็ต่อทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัว่าควรเสนอใหท้ี

ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2564 และค่าบําเหน็จกรรมการ

ประจาํปี 2563 ดงันี 

1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน กรรมการบรษิทัจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน(สูงสุดเพยีงตําแหน่งเดยีว) 

โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนรายเดอืน แตกต่างกนัไปตามหน้าทแีละความรบัผดิชอบ ดงันี  

 ประธานกรรมการ   เดอืนละ 14,000 บาท 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 14,000 บาท 

 กรรมการตรวจสอบ   เดอืนละ 12,000 บาท/คน 

 กรรมการ    เดอืนละ 10,000 บาท/คน 

2) ค่าเบียประชมุกรรมการ ซงึหมายรวมถงึคณะกรรมการแต่ละชุดทเีขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดงันี 

 ประธานกรรมการ   ไดร้บัค่าเบยีประชุม จาํนวน 12,000 บาท/ครงั 

 กรรมการ    ไดร้บัค่าเบยีประชุม จาํนวน 10,000 บาท/ครงั 

หมายเหตุ สาํหรบักรรมการทเีป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนและเบยีประชุม 

3) บาํเหน็จกรรมการ พจิารณากาํหนดบําเหน็จ ใหก้รรมการรอบปี 2563 ทุกท่าน  

-ไม่ม-ี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแลว้ 

เหน็ควรเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย

ประจําปี 2564 และค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563 ตามรายละเอยีดทคีณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเสนอ 

 

การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนีต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบยีบวาระที 8  พิจารณาเรอืงอืนๆ (ถ้ามี) 



  

 

 

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้ือหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามกําหนด วนั เวลา และสถานทดีงักล่าวขา้งต้น โดย

ท่านผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานทปีระชุม ตงัแต่เวลา 12.00 น.- 13.00 น. 

 

อนึงตามทมีปีระกาศจงัหวดันนทบุร ีฉบบัท ี1019/2564 วนัท ี16 เมษายน 2564 หา้มการจดักจิกรรม

ซงึมกีารรวมกลุ่มของบุคคลทมีจีาํนวนรวมกนัมากกว่า 50 คน และขอความร่วมมอืใหง้ดหรอืชะลอการเดนิทาง

ในช่วงเวลานี ซงึบรษิัทฯ มผีูถ้อืหุน้จํานวนรวมทงัสนิ 39 ราย บรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหจ้ดัการประชุมผูถ้ือหุน้ครงั

นีตามกฎหมายและมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการประชุม เช่น มาตรการ Social 

Distancing การรกัษาระยะห่าง และสุขอนามยัโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม และขอความ

ร่วมมอืในการเขา้ประชุม/มอบอํานาจใหเ้ขา้ประชุม โดยใชแ้บบหนังสอืมอบอํานาจ ตามสงิทสี่งมาดว้ย 7 แบบ 

ก หรอื ข อย่างใดอย่างหนึง โดยหลกีเลยีงการมาประชุมของท่านทอีายุเกนิ 60 ปี หรอืเดนิทางไปในพนืทเีสยีง 

โดยกรรมการอสิระทสีามารถรบัมอบฉนัทะจากท่านได ้มรีายนามและประวตัโิดยสงัเขป (สงิทสีง่มาดว้ย 5) 

 

บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนัทาํการ ก่อน

วนัประชุมเพอืความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหน้า และบรษิทัฯ จะเผยแพร่รายงาน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตงัแต่วนัท ี12 พฤษภาคม 2564 

 
 

 

        ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

                   (นายสกาย ตนัตพินัธร) 

                                         เลขานุการบรษิทั 


