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วันที่ 12 เมษายน 2565
ที่

BL.AGM001/2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2565
เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56/1) รูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ประกอบระเบียบวาระที่ 6
4. ประวัตยิ อ่ และประสบการณ์ทางานของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข
6. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม
ด้วย ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครัง้ ที่ 1/2565 เมือ่ วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั ฯ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตาบลปากเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพือ่ ทราบและพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และทางบริษทั ได้จดั ทา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 แล้วเสร็จ โดยมิได้มผี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมขอแก้ไขภายใน
30 วัน หลังจากเผยแพร่ร ายงานการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่ว ัน ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี้
ได้แนบรายงานการประชุม มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ได้บนั ทึก
ถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผปู้ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2564 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2564
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นกิ จการ ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการได้จดั ทารายงานประจาปี ของบริษทั สาหรับผลการดาเนินกิจการ ประจาปี 2564 และ
เหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ประจาปี 2564 ซึง่ ได้แนบแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56/1) ในรูปแบบของ QR Code จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินกิจการ
ประจาปี 2564 และเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ประจาปี 2564
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นวาระเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
ระเบียบวาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น และงบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับรอบ
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รบั
อนุญาตแล้ว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 51 ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั จัดทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ทีผ่ า่ นมาเพือ่ นามาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินของบริษทั ฯ
สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีร ายละเอีย ดปรากฏในส่ว นที่ 8 งบแสดงฐานะการเงิน และ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56/1) สามารถ
download ได้จาก QR Code ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 อันมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
รายการ
ปี 2564
ปี 2563
1. สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

1,401.20

1,435.02

248.92

302.59

1,152.28

1,132.44

4. มูลค่าหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้ว (ล้านบาท)

400.00

400.00

5. รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)

526.12

178.54

6. กาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)

17.58

(19.06)

7. กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

0.044

(0.060)

2. หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
3. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (ล้านบาท)
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน
และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่ ่านการ
ตรวจสอบ โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต จาก บริษทั สานักงานอีวาย จากัด และได้รบั เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในปี 2564 ทีผ่ า่ นมา
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4 พิ จารณางดจ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2564
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา
115 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 40 และข้อ 46 ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการจัดสรร
กาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยที่มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับ
บริษทั ฯ ข้อ 48 กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบีย น บริษัทฯ มีทุน จดทะเบีย นเป็ น จ านวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้า นบาท)
ระหว่างรอบปี 2563 แต่เนื่องจากบริษทั ยังคงมีโครงการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องอีกหลายโครงการในปี 2565-2566
บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องรักษาสภาพคล่ องไว้ส าหรับ การดาเนิน งานปี 2565 จึงเห็นควรให้มกี ารพิจารณางด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนส ารอง
เพิม่ เติมครบถ้วน เพือ่ ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณางดจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 และทาการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 120
และข้อบังคับบริษทั ข้อ 54 ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษทั ที่ได้ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 มาแล้ ว โดยพิจ ารณาจากความเป็ นอิส ระ คุ ณ สมบัติ ทัก ษะความรู้ค วามสามารถ และ
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ประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าทีภ่ าระความรับผิดชอบ จึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 โดยพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีดงั นี้
1) อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

รายชื่อ
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หรือ
นางสาว สาธิดา รัตนานุรกั ษ์ หรือ
นางสาว ศิรวิ รรณ นิตย์ดารง

หมายเลขผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4377
4753
5906

ทัง้ นี้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ แต่ประการใด

2) อนุ มตั คิ ่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้า
หมืน่ บาทถ้วน)
ตารางเปรียบเที ยบค่าสอบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
- ตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย*
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
- ตรวจสอบงบการเงินประจาปี
รวม

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

600,000
730,000

600,000
730,000

60,000
500,000
1,890,000

60,000
500,000
1,890,000

*บริษทั ย่อยได้แก่ บริษทั บิลท์ ฮาร์ท จากัด และ บริษทั บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือ
นางสาวสาธิดา รัตนานุ รกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 5906 ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 1,890,000 บาท
อนึ่ง คณะกรรมการ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษัท ที่ม ี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้คาแนะนาในการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็ นอย่างดี
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึง่ ในสาม (1ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้
ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1ใน 3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที ่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่ งนาน
ทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระนี้ อาจได้รบั เลือกให้เข้ามารับตาแหน่ งอีกก็
ได้”
ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการของบริษทั ทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน คือ
(1) นางกาญจนา ปิ ยสาธิต (2) นายถิรชัย จารุวนากุล (3) นายอมร จุฬาลักษณานุกลู
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการทีต่ ้อง
ออกตามวาระลาดับที่ (1) และ ที่ (2) กลับเข้าดารงตาแหน่ ง และเสนอชือ่ นายวิลาศ ปิ ลกศิร ิ เข้าดารงตาแหน่ ง
แทน นายอมร จุฬาลักษณานุกลู ซึง่ ได้ลาออก เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและแต่งตัง้ ต่อไป
ข้อมูลเกีย่ วกับ ประวัตยิ อ่ และประสบการณ์ทางาน ของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ ข้างต้นนัน้ ปรากฏตาม
เอกสารประวัตยิ อ่ และประสบการณ์โดยสังเขป (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3) ซึง่ ได้แนบมาพร้อมกันนี้ เพือ่ เสนอท่านผูถ้ อื
หุน้ ประกอบการพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ได้พจิ ารณาคุณสมบัตกิ รรมการทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง
ของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนเพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระในเรือ่ งของประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ เห็นสมควรตาม
ความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน เสนอให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้น พิจ ารณาแต่งตัง้
(1) นางกาญจนา ปิ ยสาธิต (2) นายถิรชัย จารุวนากุล ทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเดิมและเป็ น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายวิลาศ ปิ ลกศิร ิ เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการแทนนายอมร จุฬาลักษณานุ กูล ซึ่งได้ลาออก โดยรายชื่อคณะกรรมการและตาแหน่ งที่เสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 มีดงั นี้
ลาดับที่

รายชื่อกรรมการ

1

นางกาญจนา ปิ ยสาธิต

2

นายถิรชัย จารุวนากุล

3

นายวิลาศ ปิ ลกศิร ิ

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(เสนอเพือ่ แต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
กรรมการ
(เสนอเพือ่ แต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(เสนอเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทน นายอมร จุฬา
ลักษณานุกลู ซึง่ ได้ลาออก)
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การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนทีพ่ งึ มีในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี้เพือ่ การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ในการเลือกตัง้ กรรมการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยแนบประวัตขิ องผูถ้ ูกเสนอชือ่ เป็ น
กรรมการ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย4) และจะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
ระเบียบวาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
และค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 ระบุว่า บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน ให้สดุ แล้วแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ กาหนด กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไปหรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
ก็ได้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ได้พ ิจ ารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่า ตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยคานึงถึงระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นาเสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ว่าควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 และค่าบาเหน็จกรรมการ
ประจาปี 2564 ดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน กรรมการบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน(สูงสุดเพียงตาแหน่ง
เดียว) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน แตกต่างกันไปตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
 ประธานกรรมการ
เดือนละ 14,000 บาท
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 14,000 บาท
 กรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 12,000 บาท/คน
 กรรมการ
เดือนละ 10,000 บาท/คน
2) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ซึง่ หมายรวมถึงคณะกรรมการแต่ละชุดทีเ่ ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 ประธานกรรมการ
ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม จานวน 12,000 บาท/ครัง้
 กรรมการ
ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม จานวน 10,000 บาท/ครัง้
หมายเหตุ สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
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3) บาเหน็จกรรมการ
-ไม่ม-ี
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุด
ย่อยประจาปี 2565 และค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8 พิ จารณาและอนุมตั ิ การเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิ จการโรงแรม
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการบริหารของบริษทั เสนอว่า
ขณะนี้บริษทั มีโครงการเพื่อการลงทุน สร้างอาคารเพื่อการลงทุนเป็ นทีพ่ กั โรงแรมเพื่อขยายการประกอบธุรกิจ
ในด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทีน่ ่าจะเปิ ดดาเนินการได้ในกลางปี 2565
ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์
ชัน้ นารายอื่นๆ จึงมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษทั เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวนัน้ โดย ให้ทาการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติม หนังสือ
บริคณห์สนธิซง่ึ ระบุวตั ถุประสงค์ของบริษทั จากเดิม 38 ข้อ เป็ น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พิม่ เติม ดังนี้
หนังสือบริ คณห์สนธิ และวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบนั
หนังสือบริ คณห์สนธิ และวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 38 ข้อ รายละเอียด “วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 39 ข้อ รายละเอียดปรากฏตาม
ปรากฏตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ” ....
แบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ” ....
ข้อ 39. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร จาหน่ ายอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ให้ บ ริ ก ารที่ ป ระชุ ม วิ ช าการหรื อ สัน ทนาการ ที่
ฉายภาพยนตร์หรือ มหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ เล่นกีฬา
และกิจการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการโรงแรม

ทัง้ นี้ มอบอานาจให้ เลขานุ การบริษัทและ/หรือผู้รบั มอบอานาจช่ว ง มีอานาจในการจดทะเบียน
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้ม ี
อานาจดาเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยนเพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียน ที่
เกีย่ วข้องเสร็จสมบูรณ์
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็น ทีค่ ณะกรรมการบริหารของบริษทั เสนอแล้ว เห็นชอบ
ให้เสนอต่อประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดย
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามทีเ่ สนอมา โดยมอบอานาจให้ เลขานุ การบริษทั
และ/หรือผู้ร บั มอบอานาจช่ว ง มีอานาจในการจดทะเบีย นแก้ไขหนังสือบริคณห์ส นธิ ข้อ 3 โดยเพิ่ม เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ 39 ตามเสนอนัน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มอี านาจ
ดาเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยนเพือ่ ให้การดาเนินการจดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้อง
เสร็จสมบูรณ์ต่อไป
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9 พิ จารณาและอนุมตั ิ การย้ายที่ ตงั ้ จดทะเบียนของ บริ ษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการบริหารของบริษทั เสนอว่า
บริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ ประสงค์จะย้ายทีต่ งั ้ จดทะเบียนบริษทั ไปยัง อาคาร
สานักงานแห่งใหม่ท่ไี ด้ทาการก่อสร้างขึน้ ทีต่ งั ้ อยู่ ณ เลขที่ 98 หมู่ท่ี 2 อาคารบีเวิรค์ ชัน้ 5 ตาบลคลองเกลือ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
คณะกรรมการบริษัท จึง มีม ติเ ห็น ชอบให้น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เพื่อ ย้า ยที่ต ัง้
จดทะเบียนของ บริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ไปยังอาคารสานักงานแห่งใหม่ดงั กล่าว ทัง้ นี้ มอบอานาจให้
เลขานุการบริษทั และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจช่วง มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขทีต่ งั ้ ของบริษทั ต่อ กรมพัฒนา
ธุ ร กิจ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ และให้ม ีอ านาจด าเนิ น การต่ า งๆ ที่จ าเป็ นเพื่อ ให้เ ป็ นไปตามค าสัง่ ของ
นายทะเบียน และเพือ่ ให้การดาเนินการจดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็น ทีค่ ณะกรรมการบริหารของบริษทั เสนอแล้ว เห็นชอบ
ให้เสนอต่อประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ งั ้ ของบริษทั ไปยังทีต่ งั ้
สานักงานแห่งใหม่ ดังกล่าว โดยมอบอานาจให้ เลขานุการบริษทั และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจช่วง มีอานาจในการ
จดทะเบียนแก้ไขทีต่ งั ้ ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มอี านาจดาเนินการต่างๆ
ที่จ าเป็ น เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ย น และเพื่อให้การด าเนิน การจดทะเบีย นที่เ กี่ย วข้องเสร็จ
สมบูรณ์ต่อไป
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน

9

ระเบียบวาระที่ 10 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามทีม่ ปี ระกาศจังหวัด นนทบุร ี ฉบับที่ 470/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ การรวมกลุ่ม
ของบุคคลตามปกติในการประชุม ได้รบั ยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุ ญาต แต่ต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันโรค เนื่องด้วยภาวะการระบาดของโรค COVID-19 โดยทางภาครัฐมีนโยบายให้ลดการรวมตัว
ของผูค้ นและให้มมี าตรการเพื่อสุขอนามัย การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายในครัง้ นี้ จึงต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามประกาศของทางราชการ และมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เช่น มาตรการ
ป้ องกันโรคส่วนบุคคล ให้รกั ษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูม ิ เป็ นต้น บริษทั จึงขอความร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ จะเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง หรือ โดยมอบฉันทะให้เข้าประชุม โดยท่าน
สามารถ มอบฉันทะให้บุคคลใดๆ มาเข้า ร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิส ระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ซึ่งมีรายนามและประวัตโิ ดยสังเขปทีแ่ นบ(ตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทน
ด้วยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ ข อย่างใดอย่างหนึ่ง (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5) ทัง้ นี้ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ กรุณาส่ง
หนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดแล้ว มายังบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ร่วมประชุมตามกาหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น โดยสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานทีป่ ระชุม ตาม แผนทีท่ แ่ี นบ(สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6) ตัง้ แต่เวลา 12.00 นาฬิกา
ถึง เวลา 13.00 นาฬิกา และบริษทั จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ทางเว็บไซด์
ของบริษทั ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกาย ตันติพนั ธร)
เลขานุการบริษทั
โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั บิลท์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

