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 วนัที ่12 เมษายน 2565 

ท่ี BL.AGM001/2565    

เร่ือง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2565 

เรียน  ทา่นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2564  
  2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56/1) รปูแบบ QR Code 
  3. ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ประกอบระเบยีบวาระที ่6 
  4. ประวตัยิอ่และประสบการณ์ท างานของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ   

5. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และ แบบ ข 
  6. แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุ 
   

ดว้ย ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่
24 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ เลขท่ี 96 หมู่ท่ี 4 ซอยแจ้งวฒันะ-ปากเกรด็ 17 ต าบลปากเกรด็ 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรีุ 11120 เพือ่ทราบและพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564 และทางบรษิทั ได้จดัท า
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 แลว้เสรจ็ โดยมไิดม้ผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมขอแกไ้ขภายใน
30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี้        
ไดแ้นบรายงานการประชมุ มาพรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุครัง้นี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ไดบ้นัทกึ
ถูกตอ้งครบถว้น จงึเหน็สมควรเสนอใหผู้ป้ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2564 
 
การลงมต ิ
 การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2564 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

คณะกรรมการได้จดัท ารายงานประจ าปีของบรษิทั ส าหรบัผลการด าเนินกจิการ ประจ าปี 2564 และ
เหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ประจ าปี 2564 ซึง่ไดแ้นบแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56/1) ในรปูแบบของ QR Code จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินกจิการ
ประจ าปี 2564 และเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ประจ าปี 2564 
การลงมต ิ

เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย ส าหรบัรอบ
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตแล้ว 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัขอ้ 51 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัจดัท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ทีผ่า่นมาเพือ่น ามาเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิบรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ีและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมรีายละเอยีดปรากฏในส่วนที่ 8 งบแสดงฐานะการเงนิและ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรวม ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56/1) สามารถ 
download ไดจ้าก QR Code ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 อนัมสีาระส าคญัสรปุไดด้งันี้ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

1. สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท)                  1,401.20                   1,435.02 

2. หนี้สนิรวม (ลา้นบาท)                    248.92                     302.59 

3. สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท)                  1,152.28                   1,132.44 

4. มลูคา่หุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ (ลา้นบาท)                    400.00                      400.00  

5. รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (ลา้นบาท)                    526.12                      178.54 

6. ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ(ลา้นบาท)                      17.58                      (19.06) 

7. ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ (บาท/หุน้)                      0.044                       (0.060) 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ 
และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านการ
ตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จาก บรษิทั ส านักงานอวีาย จ ากดั และไดร้บัเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในปี 2564 ทีผ่า่นมา 
 
การลงมต ิ
 การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 

115 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 และขอ้ 46 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาการจดัสรร
ก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี โดยที่มาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ขอ้ 48 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) 
ระหว่างรอบปี 2563 แต่เนื่องจากบรษิทัยงัคงมโีครงการพฒันาธุรกจิต่อเนื่องอกีหลายโครงการในปี 2565-2566 
บรษิัทฯ จึงจ าเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องไว้ส าหรบัการด าเนินงานปี 2565 จึงเห็นควรให้มกีารพจิารณางด
จ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี  2564 อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง
เพิม่เตมิครบถว้น เพือ่ปฏบิตัติามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายแลว้  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณางดจ่ายเงนิปัน
ผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 และท าการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  

 
การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 
และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 54 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงนิ
คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯทกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเห็นชอบผู้สอบบญัชขีองบรษิทั ที่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2564 มาแล้ว โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และ
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ประสบการณ์ และพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีภ่าระความรบัผดิชอบ จงึไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2565 โดยพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิา่สอบบญัชดีงันี้ 
 

1) อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 
 
 

 
 

ทัง้นี้ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ไมม่คีวามสมัพนัธ ์หรอื ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้ แต่ประการใด 

2) อนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 1,890,000 บาท (หนึ่งลา้นแปดแสนเกา้
หมืน่บาทถว้น)  
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

 
 
 
 

*บรษิทัย่อยไดแ้ก่ บรษิทั บลิท ์ฮารท์ จ ากดั และ บรษิทั บลิท ์แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4377 และหรอื
นางสาวสาธดิา รตันานุรกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4753 และหรอืนางสาวศริวิรรณ นิตย์ด ารง 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5906 ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2565 โดยก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 1,890,000 บาท 

อนึ่ง คณะกรรมการ มคีวามเห็นว่า ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นบรษิัทที่มี
ชื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ค าแนะน าในการเขา้จดทะเบยีนกบั
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือ หมายเลขผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 
1 นางสาว กมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ หรอื 4377 
2 นางสาว สาธดิา รตันานุรกัษ์ หรอื 4753 
3 นางสาว ศริวิรรณ นิตยด์ ารง 5906 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ   
- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 600,000 600,000 
- ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 730,000 730,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย*   
- สอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 60,000 60,000 
- ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 500,000 500,000 
รวม 1,890,000 1,890,000 
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ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ  
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ระบุว่า “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1ใน 3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1ใน 3)  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที ่
สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนาน
ทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนี้อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอกีก็
ได”้ 

ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มกีรรมการของบรษิทัทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ทา่น คอื 

(1) นางกาญจนา ปิยสาธติ (2) นายถริชยั จารวุนากลุ (3) นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอชื่อกรรมการทีต่้อง

ออกตามวาระล าดบัที ่(1) และ ที ่(2) กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง และเสนอชือ่ นายวลิาศ ปิลกศริ ิเขา้ด ารงต าแหน่ง
แทน นายอมร จุฬาลกัษณานุกลู ซึง่ไดล้าออก เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและแต่งตัง้ต่อไป  
 ขอ้มลูเกีย่วกบั ประวตัยิอ่และประสบการณ์ท างาน ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ขา้งตน้นัน้ ปรากฏตาม
เอกสารประวตัยิอ่และประสบการณ์โดยสงัเขป (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ซึง่ไดแ้นบมาพรอ้มกนันี้ เพือ่เสนอทา่นผูถ้อื
หุน้ประกอบการพจิารณา 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ไดพ้จิารณาคณุสมบตักิรรมการทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้ง
ของกรรมการ ตามกลยทุธ์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
และไดพ้จิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรือ่งของประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่เหน็สมควรตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้  
(1) นางกาญจนา ปิยสาธติ (2) นายถริชยั จารวุนากลุ ทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิและเป็น
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ นายวลิาศ ปิลกศริ ิเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนนายอมร จุฬาลกัษณานุกูล ซึ่งได้ลาออก โดยรายชื่อคณะกรรมการและต าแหน่งที่เสนอใหท้ี่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มดีงันี้  
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นางกาญจนา ปิยสาธติ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน  
(เสนอเพือ่แต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 

2 นายถริชยั จารวุนากลุ กรรมการ 
(เสนอเพือ่แต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 

3 นายวลิาศ ปิลกศริ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
(เสนอเพือ่แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทน นายอมร จุฬา
ลกัษณานุกลู ซึง่ไดล้าออก) 
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การลงมต ิ
การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เทา่กนัเกนิจ านวนทีพ่งึมใีนครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี้เพือ่การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในการเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี้ บรษิทัฯ เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยแนบประวตัขิองผูถู้กเสนอชือ่เป็น
กรรมการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย4) และจะเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565
และค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 30 ระบุว่า บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทน ใหส้ดุแลว้แต่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ก าหนด กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง
กไ็ด ้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถงึระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของกรรมการ และไดน้ าเสนอความเหน็ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัว่าควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2565 และคา่บ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2564 ดงันี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน กรรมการบรษิทัจะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืน(สงูสดุเพยีงต าแหน่ง
เดยีว) โดยมรีายละเอยีดคา่ตอบแทนรายเดอืน แตกต่างกนัไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้  

 ประธานกรรมการ   เดอืนละ 14,000 บาท 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดอืนละ 14,000 บาท 
 กรรมการตรวจสอบ   เดอืนละ 12,000 บาท/คน 
 กรรมการ    เดอืนละ 10,000 บาท/คน 

2) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ซึง่หมายรวมถงึคณะกรรมการแต่ละชดุทีเ่ขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี้ 

 ประธานกรรมการ  ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 12,000 บาท/ครัง้ 
 กรรมการ   ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 

หมายเหต ุส าหรบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชมุ 
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3) บ าเหน็จกรรมการ  -ไมม่-ี 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด
ยอ่ยประจ าปี 2565 และคา่บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเสนอ 

 
การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมติั การเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงแรม 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เนื่องด้วยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ได้เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการบรหิารของบรษิทัเสนอว่า 
ขณะนี้บรษิทัมโีครงการเพื่อการลงทุน สรา้งอาคารเพื่อการลงทุนเป็นทีพ่กัโรงแรมเพื่อขยายการประกอบธุรกจิ
ในดา้นอสงัหารมิทรพัย ์และมคีวามคบืหน้าของโครงการกอ่สรา้งทีน่่าจะเปิดด าเนินการไดใ้นกลางปี 2565 

ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมการประกอบธุรกจิ เช่นเดยีวกบับรษิทัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ชัน้น ารายอื่นๆ   จงึมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่เตมิวตัถุประสงค์
ของบรษิทั เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิโรงแรมดงักล่าวนัน้ โดย ใหท้ าการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ หนังสอื
บรคิณหส์นธซิึง่ระบุวตัถุประสงคข์องบรษิทั จากเดมิ 38 ขอ้ เป็น 39 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดทีเ่พิม่เตมิ ดงันี้ 

หนังสือบริคณหส์นธิและวตัถปุระสงคฉ์บบัปัจจบุนั หนังสือบริคณหส์นธิและวตัถปุระสงคท่ี์เสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3.  
“วตัถุประสงค์ของบรษิัท มจี านวน 38 ขอ้ รายละเอยีด
ปรากฏตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ” .... 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3.  
“วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี านวน 39 ขอ้ รายละเอยีดปรากฏตาม
แบบ บมจ.002 ทีแ่นบ” .... 
 
ขอ้ 39. ประกอบกจิการโรงแรม ภตัตาคาร จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม  ให้บริการที่ประชุมวิชาการหรือสันทนาการ ที่          
ฉายภาพยนตร์หรือมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ เล่นกฬีา 
และกจิการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการโรงแรม 
 

 
ทัง้นี้  มอบอ านาจให้ เลขานุการบริษัทและ/หรอืผู้รบัมอบอ านาจช่วง  มีอ านาจในการจดทะเบียน

เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละวตัถุประสงคข์องบรษิทั ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และใหม้ี
อ านาจด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนเพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบยีนที่
เกีย่วขอ้งเสรจ็สมบรูณ์  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ทีค่ณะกรรมการบรหิารของบรษิทัเสนอแลว้ เหน็ชอบ

ใหเ้สนอต่อประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 โดย
เพิม่เตมิวตัถุประสงค์ เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิโรงแรม ตามทีเ่สนอมา โดยมอบอ านาจให ้เลขานุการบรษิทั
และ/หรือผู้รบัมอบอ านาจช่วง  มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติม
วตัถุประสงค์ของบรษิทั ขอ้ 39 ตามเสนอนัน้ ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และใหม้อี านาจ
ด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนเพือ่ใหก้ารด าเนินการจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้ง
เสรจ็สมบรูณ์ต่อไป 

 
การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการย้ายท่ีตัง้จดทะเบียนของ บริษทั บิลท์ แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 

เนื่องด้วยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ได้เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการบรหิารของบรษิทัเสนอว่า  
บรษิทั บลิท์ แลนด์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื ประสงค์จะยา้ยทีต่ัง้จดทะเบยีนบรษิทั ไปยงั อาคาร
ส านักงานแห่งใหม่ที่ได้ท าการก่อสรา้งขึน้ ทีต่ ัง้อยู่ ณ เลขที ่98 หมู่ที ่2 อาคารบเีวริค์ ชัน้ 5 ต าบลคลองเกลอื 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อย้ายที่ตัง้           
จดทะเบยีนของ บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน)  ไปยงัอาคารส านักงานแห่งใหมด่งักล่าว ทัง้นี้ มอบอ านาจให ้
เลขานุการบรษิทัและ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจชว่ง  มอี านาจในการจดทะเบยีนแกไ้ขทีต่ัง้ของบรษิทั ต่อ กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ         
นายทะเบยีน และเพือ่ใหก้ารด าเนินการจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็สมบรูณ์ 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ทีค่ณะกรรมการบรหิารของบรษิทัเสนอแลว้ เหน็ชอบ
ใหเ้สนอต่อประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่ ัง้ของบรษิทั ไปยงัทีต่ ัง้
ส านกังานแหง่ใหม ่ดงักล่าว โดยมอบอ านาจให ้เลขานุการบรษิทัและ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจชว่ง  มอี านาจในการ
จดทะเบยีนแกไ้ขทีต่ัง้ของบรษิทั ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และใหม้อี านาจด าเนินการต่างๆ 
ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน และเพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จ
สมบรูณ์ต่อไป 

 
การลงมต ิ

การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 อนึ่ง ตามทีม่ปีระกาศจงัหวดันนทบุร ีฉบบัที ่470/2565 ลงวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2565 ซึง่การรวมกลุ่ม
ของบุคคลตามปกติในการประชุม ได้รบัยกเว้นให้สามารถจดัได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกนัโรค เนื่องดว้ยภาวะการระบาดของโรค COVID-19 โดยทางภาครฐัมนีโยบายใหล้ดการรวมตวั
ของผูค้นและใหม้มีาตรการเพื่อสุขอนามยั การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายในครัง้นี้ จงึต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามประกาศของทางราชการ และมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว เช่น มาตรการ
ป้องกนัโรคส่วนบุคคล ใหร้กัษาระยะห่าง ตรวจวดัอุณหภูม ิเป็นต้น บรษิทั จงึขอความร่วมมอืในการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีท่่านผูถ้อืหุน้จะเขา้ร่วมประชมุ ดว้ยตนเอง หรอื โดยมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุม โดยท่าน
สามารถ มอบฉันทะให้บุคคลใดๆ มาเขา้ร่วมประชุมแทน หรอืมอบฉันทะให้กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทั ซึ่งมรีายนามและประวตัโิดยสงัเขปทีแ่นบ(ตาม สิง่ทีส่่งมาด้วย 4) เขา้ร่วมประชุมแทน  
ดว้ยหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก หรอื ข อย่างใดอย่างหนึ่ง (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) ทัง้นี้ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้กรุณาส่ง
หนังสอืมอบฉันทะทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดแลว้ มายงับรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 1 วนั เพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐาน 
 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้รว่มประชมุตามก าหนดวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดยสามารถ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานทีป่ระชุม ตาม แผนทีท่ีแ่นบ(สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6) ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬกิา 
ถงึ เวลา 13.00 นาฬิกา และบรษิทั จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ทางเว็บไซด์
ของบรษิทั ภายในวนัที ่12 พฤษภาคม 2565 
   
 
 

     ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
     (นายสกาย ตนัตพินัธร) 
         เลขานุการบรษิทั  

โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 


