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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564 
บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2564 เวลำ 13.00 น. 
ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที ่96 หมู่ที ่4 ซอยแจง้วฒันะ-ปำกเกรด็ 17  ต ำบลปำกเกรด็ อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 
………………………………………………………....................................……...........................................................................................................……………………… 

นำยวฑิูรย ์อภิวำทธนะพงศ์ กรรมกำรบรษิัทได้เสนอตวัในกำรท ำหน้ำที่เป็นผูส้นับสนุนกำรประชุมร่วมกบั นำยสกำย 
ตนัติพนัธร เลขำนุกำรบรษิัท ในกำรเป็นผูใ้หข้อ้มูลส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นในครัง้นี้ โดยไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำร
บรษิทัและเจำ้หน้ำทีผู่เ้กีย่วขอ้งแกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ดงันี้ 
รายนามกรรมการท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. นำยสมชำย    ศริสิมฤทยั ประธำนกรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
2. นำยชยัรตัน์ ธรรมพรี  รองประธำนกรรมกำรบรษิทั/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
3. นำยสพุฒัน์   กรชำลกุล   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรอสิระ 
4. นำงกำญจนำ ปิยสำธติ  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอสิระ 
5. นำยอมร   จุฬำลกัษณำนุกลู กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
6. นำยอชติศกัดิ ์ บรรจงโพธิก์ลำง กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. นำยเจนยุทธ    ทองใบใหญ่ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
8. นำยถริชยั    จำรุวนำกุล กรรมกำรบรษิทั/ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
9. นำยวฑิรูย ์ อภวิำทธนะพงศ ์ กรรมกำรบรษิทั 

ผูร้ว่มการประชมุ 
1. นำยสกำย    ตนัตพินัธร เลขำนุกำรบรษิทั/ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 

 
ก่อนเริม่กำรประชุม ผูส้นบัสนุนกำรประชุมร่วมกบัเลขำนุกำรบรษิทั ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมใหท้รำบว่ำกำรประชุมใน

ครัง้นี้อยู่ในสถำณกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค โควดิ-19 จงึมกีำรถ่ำยทอดกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และใคร่ขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองใหป้ฏบิตัตินตำมมำตรกำร Social Distancing เวน้ระยะห่ำง และสวมหน้ำกำก
อนำมยัตลอดกำรประชุม อกีทัง้เพิง่มคี ำสัง่จงัหวดันนทบุร ีที่ 1121/2564 ลงวนัที่ 23 เมษำยน 2564 ห้ำมกำรด ำเนินกำร
หรอืจดักจิกรรมหรอืที่เสีย่งต่อกำรแพร่โรค โดยหำ้มกำรจดักจิกรรมซึง่มกีำรรวมกลุ่มของบุคคลทีม่จี ำนวนรวมกนัมำกกว่ำ  
10 คน โดยวนันี้มีผู้ถือหุ้นและผู้ด ำเนินกำรประชุมที่อยู่ในห้องประชุมเดียวกนัไม่ถึง 10 คน เป็นไปตำมข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขของทำงรำชกำรแลว้จงึขอด ำเนินกำรประชุมต่อ 

จำกนัน้ ผูส้นบัสนุนกำรประชุม ได้ชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะต้อง
ลงมตใินแต่ละระเบยีบวำระเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทรำบ ดงันี้ 

(1)  ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ท่ำนผูถ้อืหุน้สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่
ละระเบยีบวำระโดยกำเครื่องหมำย กำกบำท ( X ) ในใบลงคะแนน ทัง้นี้ ในกำรออกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้เท่ำกบั 
1 เสยีง โดยผูถ้อืหุน้รำยหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อืหรอืรบัมอบฉนัทะมำ 

(2)  ในกำรรวบรวมผลคะแนน บรษิัทฯ จะน ำคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละระเบยีบวำระ หกั
ออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชุม และออกเสยีงหรอืมสีทิธอิอกเสยีงแลว้แต่กรณีตำมมต ิทีก่ฎหมำย
ก ำหนด สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่ำเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวำระนัน้ๆ ทัง้นี้ ยกเวน้ ส ำหรบั
ผู้รบัมอบฉันทะแบบ ข. ให้เข้ำร่วมประชุม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจำกบรษิัทจะนับคะแนนเสยีงตำม
รำยละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(3)  หำกผูถ้อืหุน้มคี ำถำมสำมำรถสอบถำมไดใ้นระเบยีบวำระ โดยใหแ้จง้ชื่อ หมำยเลขหุน้ของตน จำกนัน้ใหส้อบถำม
ประเดน็ต่ำงๆได ้
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หลงัจำกนัน้ ผู้สนับสนุนกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ บรษิัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้ว
เสรจ็ 14 วนันับแต่วนัประชุมโดยบรษิัทจะจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่นำยทะเบยีนและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หำกผูถ้อืหุ้นเหน็ว่ำมรีำยงำนกำรประชุมในวำระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สำมำรถแจง้ขอใหบ้รษิทัฯ 
แก้ไขได้ภำยใน 30 วนั โดยในวนันี้มผีู้ถอืหุ้นเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 7 ท่ำน  และมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม 13 ท่ำน 
รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 20 ท่ำน นับเป็นจ ำนวนหุน้ได ้304,793,337 หุ้น (บรษิัทมผีู้ถอืหุ้นทัง้สิน้ 39 ท่ำน เป็นหุน้สำมญัที ่
จดทะเบยีนไว ้400,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 35  

 
เร่ิมประชมุเวลา 13.00 น. 

นำยสมชำย ศริสิมฤทยั ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชุม (“ประธำนฯ”) กล่ำวตอ้นรบั และขอบคุณ
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรคไวรสัโคโรนำ 2019 
และค ำสัง่จงัหวดันนทบุร ีที ่1121/2564 เรื่องมำตรกำรควบคุมกำรแพร่โรค เป็นผลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้บำงสว่น
ทีส่ง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหบ้รษิทัฯ ล่วงหน้ำเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย  

ประธำนฯ จงึขอเปิดประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 โดยใหผู้ส้นับสนุนกำรประชุมและเลขำนุกำรบรษิทั
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมดงันี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 
 ประธำนฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 ทีไ่ดป้ระชุมเมื่อวนัที ่
17 กนัยำยน 2563 โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 แลว้เสรจ็และเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชุมทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน 2563 รำยละเอยีดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
ทรำบล่วงหน้ำแลว้ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำ  
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ดว้ยไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดคดัคำ้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุม
ภำยใน 30 วนัหลงัจำกได้เผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ หรอืเสนอเป็นอย่ำงอื่น จงึถือว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว
ถูกตอ้งครบถว้น 

จำกนัน้ประธำนฯ จึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือขอแก้ไข
เพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุม
เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 ตามท่ีเสนอ  
โดยในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 304,793,337 หุ้น กำรพิจำรณำ
วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
304,793,337  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัทราบรายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2563 

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ คณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินกจิกำรประจ ำปี 
2563 และเหตุกำรณ์ส ำคญัทีเ่กดิขึน้ประจ ำปี 2563 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมที่
มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) มำตรำ 113 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 ซึง่ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ น ำเสนอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้
ประจ ำปี รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรในรอบปีทีผ่่ำน โดยมรีำยละเอยีดสรุป คอื 



 

3-14 
 

ในปี 2563 บรษิัทฯ มกีำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 100,000,000 หุ้น รวมเป็น 400,000,000 หุ้น ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ   
มสีนิทรพัยร์วม 1,509,208,540 บำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 128,617,564 บำท และมหีนี้สนิรวมลดลงจำกปีก่อน 140,405,887 บำท 
เหลอืหนี้สนิรวม 388,875,222 บำท โดยมสีนิทรพัย์และหนี้สนิเฉพำะกจิกำร 1,435,024,956 บำท และ 302,586,473 บำท
ตำมล ำดบั โดยในปีทีผ่่ำนมำมรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 207,550,028  บำท ซึง่เป็นรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กจิกำร 190,627,895 บำท ขำดทุนสทุธเิฉพำะกจิกำร 19,061,247 บำท คดิเป็นขำดทุนต่อหุน้ของเฉพำะกจิกำร 0.060 บำท 
โดยเมื่อรวมกบับรษิทัย่อย ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มผีลขำดทุนสทุธ ิ30,975,049 บำท คดิเป็นขำดทุนต่อหุน้ของงบรวม 0.098 บำท 
รำยละเอียดดงักล่ำวปรำกฏตำมรำยละเอยีดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 และ 3 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำแล้ว 
จำกนัน้ประธำนฯ จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถำมในระเบยีบวำระนี้ จงึเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อรบัทรำบ 
 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรบัรอบบญัชี ส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 
 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีำรแกไ้ข
เพิม่เติม) มำตรำ 112 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 51 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบรษิัทจดัท ำงบดุล และบญัชีก ำไร
ขำดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ เพื่อน ำมำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ บรษิทัฯไดจ้ดัท ำงบ
กำรเงนิของบรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดยได้รบักำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำน
กำรเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ โดยมรีำยละเอยีดปรำกฏตำมงบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
เอกสำรแนบ 3 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำแลว้  
 จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ว่ำมขีอ้ซกัถำมเพิม่เตมิหรอืไม่ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้
รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษทัย่อย ส าหรบัรอบ

บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอมา  
 โดยในวำระน้ีมผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิ้น 304,793,337 หุน้ กำรพจิำรณำวำระ

นี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
304,793,337  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจา่ยปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เดิมบริษัทฯ ได้จัดสรรก ำไรสุทธิ เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เป็นเงิน จ ำนวน 
30,000,000.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว แต่เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีก 100,00,000.00 บำท เป็น 400,000,000.00 บำท อกีทัง้ในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯไม่มีผลประกอบกำรก ำไร จงึไม่
สำมำรถจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองเพิม่ตำมกฎหมำยอกี  

โดยในปี 2563 ผลประกอบกำรสุทธเิฉพำะกจิกำรของบรษิัทฯ ขำดทุน 19,061,247 บำท และเนื่องจำกบรษิัทฯ  
อยู่ระหว่ำงกำรลงทุนหลำยโครงกำรในปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565 บรษิัทฯ จึงจ ำเป็นต้องรักษำสภำพคล่องไว้ส ำหรบักำร
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ด ำเนินงำนในปี 2564 จึงเห็นควรให้มีกำรพิจำรณำและอนุมตัิงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัปี 2563 ซึ่งรำยละเอยีดดงักล่ำว
ปรำกฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้ 

จำกนัน้ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม 
ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติังดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล ส าหรบัปี 

2563 ตามท่ีเสนอมา  
โดยในวำระนี้ มผีูถ้อืหุ้นมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 304,793,337 หุน้ กำรพจิำรณำวำระนี้
ตอ้งผ่ำนมตอินุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้ 

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
304,793,337  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) มำตรำ 120 และข้อบงัคบับรษิัทฯ ข้อ 54 ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนด
จ ำนวนเงนิค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในกำรแต่งตัง้  ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรำยเดิม อีกก็ได้ ทัง้นี้
คณะกรรมกำรบรษิัทตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำคดัเลือก ผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2563 โดย
พจิำรณำจำกควำมเป็นอสิระ คุณสมบตั ิทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ และพจิำรณำค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี
ใหเ้หมำะสมกบัภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ โดยเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำก บรษิทั 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ ำปี 2564 โดยพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และอนุมตัคิ่ำสอบบญัชดีงันี้ 
 

1. อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือ หมายเลขผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 
1 นำงสำว กมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ หรอื 4377 
2 นำงสำว สำธดิำ รตันำนุรกัษ์ หรอื 4753 
3 นำงสำว ศริวิรรณ นิตยด์ ำรง 5906 
ทัง้นี้ บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั รวมทัง้ผูส้อบบญัชทีัง้สำมท่ำน ไม่มคีวำมสมัพนัธ ์หรอื สว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/

บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิำร/ผูถ้อืหุน้ แต่ประกำรใด 
 
2. อนุมตัิค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงนิ 1,890,000 บำท (หนึ่งลำ้นแปดแสนเก้ำหมื่น

บำทถว้น) (เท่ำกบัปี 2563) รำยละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ   
- สอบทำนงบกำรเงนิ 3 ไตรมำส 600,000 600,000 

- ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 730,000 730,000 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย*   

- สอบทำนงบกำรเงนิ 3 ไตรมำส 60,000 60,000 

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

 *บรษิทัย่อยไดแ้ก่ บรษิทั บลิท ์ฮำรท์ จ ำกดั และ บรษิทั บลิท ์แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
 
 ซึง่รำยละเอยีดดงักล่ำวปรำกฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้  
 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้สอบถำมเพิม่เติม ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เติม ประธำนฯ จงึ
เสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตัง้บริษทัส านักงานอีวายจ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษัท

ยอ่ย โดยมี นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4377 หรอื นางสาวสา
ธิดา รตันานุรกัษ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบ
บญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5906 ผู้สอบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 
1,890,000 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
โดยในวำระนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 304,793,337 หุ้น กำรพิจำรณำ
วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึง่มำประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนน มดีงันี้ 

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
304,793,337  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ 
กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกใหเ้ป็นสำมสว่น
ไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำม (1/3) 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิัทฯ ให้จบัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง โดยกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ
นี้อำจไดร้บัเลอืกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีกไ็ด้ 

 
ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 มกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำนดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นำยชยัรตัน์  ธรรมพรี รองประธำนกรรมกำรบรษิทั/ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2 นำยอชติศกัดิ ์ บรรจงโพธิก์ลำง กรรมกำรบรษิทั/ กำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3 นำยสพุฒัน์  กรชำลกุล กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรบรษิัท ไม่รวมกรรมกำรผู้มสี่วนได้เสยี ซึ่งครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2564 ได้พิจำรณำคุณสมบัติกรรมกำรที่เหมำะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำร    
ตำมกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และไดพ้จิำรณำควำมเป็น
อสิระของกรรมกำรอสิระในเรื่องของประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่เหน็ชอบตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พจิำรณำแต่งตัง้  (1) นำยชยัรตัน์  ธรรมพรี  (2) นำยอชติศกัดิ ์บรรจงโพธิก์ลำง  และ  
(3) นำยสพุฒัน์ กรชำลกุล กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเดมิ และเป็นกรรมกำรต่ออกีวำระหนึ่ง เน่ืองจำก
เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ ซึง่รำยละเอยีดปรำกฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัลิงคะแนนเสยีงเป็นรำยบุคคล  

 
จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ซักถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม 

ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ำจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้

บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสยีง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ทัง้นี้ เพื่อกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรครัง้นี้ บรษิทัฯ เปิดโอกำส
ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธ ิในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำลงคะแนนเสยีงเป็น
รำยบุคคล       
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2564 จ านวน 3 ท่าน 

ได้แก่ (1) นายชยัรตัน์  ธรรมพีร (2) นายอชิตศกัด์ิ บรรจงโพธ์ิกลาง และ (3) นายสุพฒัน์ กรชาลกลุ 
ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเดิมและเป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  
โดยในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 304,793,337 หุน้ กำรพจิำรณำวำระนี้
ต้องผ่ำนมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  
 

ชื่อกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ/ 
ประเภทกรรมกำร 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

นายชยัรตัน์  ธรรมพีร 
รองประธำนกรรมกำรบรษิทั/ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

304,793,337 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

นายอชิตศกัด์ิ  บรรจงโพธ์ิกลาง 
กรรมกำรบรษิทั/ กำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

304,793,337 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

นายสพุฒัน์  กรชาลกลุ 
กรรมกำรอสิระ /  
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

304,793,337 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2563              

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 30 ระบุว่ำ บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนใหสุ้ด
แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด กรรมกำรมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนจำกบรษิัทในรูปของเงนิรำงวลั เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ 
โบนัส หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตำมขอ้บงัคบัหรอืตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวน
แน่นอนหรอืวำงหลกัเกณฑแ์ละจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่ำจะมกีำรเปลีย่นแปลงกไ็ด้ 

คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นชอบ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ที่ได้พิจำรณำ    
ถงึควำมเหมำะสมของอตัรำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดยอ่ย โดยค ำนึงถงึระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร โดยมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทน
กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2564 และ ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2563 ดงันี้ 

 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจ าปี 2564  กรรมกำรบรษิทัจะไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดอืน  
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 2564  ซึง่หมำยควำมรวมถงึ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ในแต่
ละชุดทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำ และ
ก ำหนดค่ำตอบแทน มรีำยละเอยีดค่ำเบีย้ประชุม ดงันี้ 

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

 

ทัง้นี้  คณะกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯไม่มีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือนประจ ำปี 2563
 และ ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรประจ ำปี 2563  

 

(3) บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 โดยบรษิทัฯ งด จ่ำย 
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำนในปี 2563   

จำกนัน้ ประธำนฯได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม 
ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 และ 

งดค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอมา  
โดยในวำระนี้ มผีู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 304,793,337  หุ้น กำรพจิำรณำ
วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ
หุน้ทีม่ำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ) โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้ 

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
304,793,337  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี



 

8-14 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ  
ประธำนฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ    

ผูถ้อืหุน้จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพื่อพจิำรณำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด และเมื่อไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ในระเบยีบวำระที ่8 แลว้ ประธำนฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุม
ว่ำไดป้ระชุมครบทุกระเบยีบวำระแลว้ จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุ้นซกัถำม และเสนอควำมคดิเหน็เรื่องอื่นๆ ซึ่งมไิด้
บรรจุไวใ้นระเบยีบวำระกำรประชุม 

 
เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นซกัถำมเพิม่เติม และไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขำ้พจิำรณำอกี ประธำนฯ จงึกล่ำวปิดประชุมและ

ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลำมำร่วมประชุม 
 

ปิดการประชุม   เวลา 13.30 น. 
 
 
 

-นำยชยัรตัน์  ธรรมพรี-    -นำยสมชำย  ศริสิมฤทยั- 
             (นำยชยัรตัน์ ธรรมพรี)     (นำยสมชำย  ศริสิมฤทยั) 

รองประธำนกรรมกำร        ประธำนกรรมกำร 
/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

 
 
บนัทกึรำยงำนกำรประชุมโดย 
  
 
 (นำยสกำย   ตนัตพินัธร) 
     เลขำนุกำรบรษิทัฯ 


