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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565 
บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

เมื่อวนัที ่28 เมษำยน 2565 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 
………………………………………………………....................................……...........................................................................................................……………………… 
 

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. นำยอชติศกัดิ ์ บรรจงโพธิก์ลำง กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
6. นำยถริชยั    จำรุวนำกุล กรรมกำรบรษิทั/ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
7. นำยวฑิรูย ์ อภวิำทธนะพงศ ์ กรรมกำรบรษิทั/รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 

1. นำยเจนยุทธ    ทองใบใหญ่ กรรมกำรบรษิทั/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ผูร้ว่มการประชุม 

1. นำยสกำย    ตนัตพินัธร เลขำนุกำรบรษิทั/ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 
 
ก่อนเริ่มกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทรำบว่ำ  กำรประชุมครัง้นี้อยู่ในสถำนกำรณ์         

กำรระบำดของโรคโควดิ – 19 จงึมกีำรถ่ำยทอดกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อควำมสะดวก และใคร่ขอควำมร่วมมอื
จำกผู้เขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ปฏิบตัิตนตำมมำตรกำร Social Distancing เว้นระยะห่ำง และสวมหน้ำกำกอนำมยั
ตลอดกำรประชุม 

โดยกำรประชุมในครัง้นี้ ประธำนกรรมกำรบรษิทั ไดพ้จิำรณำแลว้อนุญำตตำมขอ้เสนอของ นำยวฑิรูย ์อภวิำทธนะ
พงศ ์กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร  ในกำรท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนขอ้มลู และวธิกีำรลงคะแนน และนบัคะแนน ของผู้
ถอืหุน้ในครัง้นี้ ร่วมกบั นำยสกำย ตนัตพินัธร เลขำนุกำรบรษิทั ผูท้ ำหน้ำทีใ่นกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชุมต่อไป  

จำกนัน้ นำยวิฑูรย์ อภิวำทธนะพงศ์ และเลขำนุกำรบริษัท ได้ร่วมกันแนะน ำคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
ผูเ้กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มกนัน้ีไดช้ีแ้จงวธิปีฏบิตัใินกำรลงคะแนน ดงันี้ 

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

(2)  ในกำรรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน ำคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละระเบยีบวำระ หกั
ออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงหรอืมสีทิธอิอกเสยีงแลว้แต่กรณีตำมมติ ทีก่ฎหมำย
ก ำหนด สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่ำเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวำระนัน้ๆ ทัง้นี้ ยกเวน้ ส ำหรบั
ผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. ใหเ้ขำ้รว่มประชุม ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจำกบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตำม
รำยละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(3) หำกผูถ้อืหุน้มคี ำถำมสำมำรถสอบถำมไดใ้นระเบยีบวำระ โดยใหแ้จง้ชื่อ หมำยเลขหุน้ของตน จำกนัน้ใหส้อบถำม
ประเดน็ต่ำงๆได ้

 
หลงัจำกนัน้.. 
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หลงัจำกนัน้ เลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมทรำบว่ำ บรษิทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ล้วเสรจ็ 
ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมโดยบรษิทัจะจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่นำยทะเบยีนและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หำกผูถ้อืหุน้เหน็ว่ำมรีำยงำนกำรประชุมในวำระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สำมำรถแจง้ขอใหบ้รษิทัฯ 
แก้ไขได้ภำยใน 30 วนั โดยในวนันี้มผีูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่ำน และมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุม 13 ท่ำน 
รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 23 ท่ำน นับเป็นจ ำนวนหุน้ได ้372,203,335 หุ้น (บรษิัทมผีูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 39 ท่ำน เป็นหุน้สำมญัที่ 
จดทะเบยีนไว ้400,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 35  

 
เร่ิมประชมุเวลา 13.15 น. 

นำยสมชำย ศริสิมฤทยั ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนทีป่ระชุม (“ประธำนฯ”) กล่ำวตอ้นรบั และขอบคุณ
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรคไวรสัโคโรนำ 2019 
เป็นผลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้บำงสว่นทีส่่งหนงัสอืมอบฉันทะ ใหบ้รษิทัฯ ล่วงหน้ำเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถ้อืหุน้
ประจ ำปี 2565 แบะมกีำรถ่ำยทอดผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย  

ประธำนฯ จงึขอเปิดประชุมใหญ่สำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2565 โดยให้ผู้ด ำเนินกำรประชุมและเลขำนุกำรบรษิทั
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุมดงันี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 ประธำนฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ทีไ่ดป้ระชุมเมื่อวนัที ่
29 เมษำยน 2564 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 แลว้เสรจ็และเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชุมทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่11 พฤษภำคม 2564 รำยละเอยีดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
ทรำบล่วงหน้ำแลว้ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำ  
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ดว้ยไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดคดัคำ้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุม
ภำยใน 30 วนัหลงัจำกได้เผยแพร่ทำงเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ หรอืเสนอเป็นอย่ำงอื่น จงึถือว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว
ถูกตอ้งครบถว้น 

จำกนัน้ประธำนฯ จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถำม หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ประธำนฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อ
วนัท่ี 29 เมษายน 2564 ตามท่ีเสนอ  
โดยในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335 หุน้ กำรพจิำรณำวำระ
นี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ และออก
เสยีงลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  
 

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
372,203,335  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
 
 

ระเบยีบวำระที ่2.. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัทราบรายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2564 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรได้จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินกจิกำร

ประจ ำปี 2564 และเหตุกำรณ์ส ำคญัทีเ่กดิขึน้ประจ ำปี 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
(รวมที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) มำตรำ 113 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 40 ซึ่งก ำหนดให้บรษิัทฯ น ำเสนอให้ที่ประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรในรอบปีทีผ่่ำน โดยมรีำยละเอยีดสรุป คอื 

ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 1,446,823,443 บำท ลดลดจำกปีก่อน 62,385,097 บำท และมหีนี้สนิรวม
ลดลงจำกปีก่อน  71,389,816 บำท เหลือหนี้สินรวม  317,485,406 บำท โดยมีสินทรัพย์และหนี้สินเฉพำะกิจกำร 
1,435,024,956 บำท และ 302,586,473 บำท ตำมล ำดบั โดยในปีทีผ่่ำนมำมรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนรวม 207,550,028 บำท 
ซึ่งเป็นรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร 190,627,895 บำท ขำดทุนสุทธิเฉพำะกจิกำร 19,061,247 บำท คดิเป็น
ขำดทุนต่อหุน้ของเฉพำะกจิกำร 0.060 บำท โดยเมื่อรวมกบับรษิทัย่อย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มผีลขำดทุนสทุธ ิ30,975,049 บำท 
คดิเป็นขำดทุนต่อหุน้ของงบรวม 0.098 บำท รำยละเอยีดดงักล่ำวปรำกฏตำมรำยละเอยีดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 และ 3 
ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำแลว้ จำกนัน้ประธำนฯ จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อื
หุน้ซกัถำมในระเบยีบวำระนี้ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อรบัทรำบ 
 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรบัรอบบญัชี ส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 
 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) มำตรำ 112 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 51 ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัจดัท ำงบดุล และบญัชกี ำไรขำดทุน 
ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำ เพื่อน ำมำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ บรษิทัฯไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โดยไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต และผ่ำนกำรเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ โดยมรีำยละเอยีดปรำกฏตำมงบกำรเงนิของบรษิทัฯ เอกสำรแนบ 3 
ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำแลว้  
 จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ว่ำมขีอ้ซกัถำมเพิม่เตมิหรอืไม่ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้
รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ส าหรบัรอบ

บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีเสนอมา  
 โดยในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335 หุน้ กำรพจิำรณำวำระ

นี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 
 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 

เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
372,203,335  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
 

ระเบยีบวำระที ่4.. 



 

4-10 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจา่ยปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เดิมบริษัทฯได้จดัสรรก ำไรสุทธิ เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นเงิน จ ำนวน 

40,000,000.00 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 400,000,000.00 บำท ซึง่ครบแลว้  
โดยในปี 2564 ผลประกอบกำรสุทธเิฉพำะกจิกำรของบรษิัทฯ ขำดทุน 19,061,247 บำท และเนื่องจำกบรษิัทฯ  

อยู่ระหว่ำงกำรลงทุนหลำยโครงกำรในปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 บริษัทฯ จึงจ ำเป็นต้องรกัษำสภำพคล่องไว้ส ำหรบักำร
ด ำเนินงำนในปี 2565 จึงเห็นควรให้มีกำรพิจำรณำและอนุมตัิงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัปี 2564 ซึ่งรำยละเอียดดงักล่ำว
ปรำกฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้ 

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

2564 ตามท่ีเสนอมา  
โดยในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335 หุน้ กำรพจิำรณำวำระ
นี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้ 
 

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
372,203,335  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) มำตรำ 120 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 54 ซึง่ก ำหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนด
จ ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี โดยในกำรแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชรีำยเดมิ อกีกไ็ด ้ 

ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดพ้จิำรณำคดัเลอืก ผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 2564 
โดยพจิำรณำจำกควำมเป็นอสิระ คุณสมบตั ิทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ และพจิำรณำค่ำตอบแทนผูส้อบ
บญัชใีหเ้หมำะสมกบัภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ โดยเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำก 
บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ ำปี 2565 โดยพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละอนุมตัคิ่ำสอบบญัชดีงันี้ 
 

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.อนุมตัคิ่ำตอบแทน.. 
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2. อนุมตัคิ่ำตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงนิ 1,890,000.-บำท (หนึ่งลำ้นแปดแสนเกำ้หมื่น
บำทถว้น) (เท่ำกบัปี 2564) รำยละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ   
- สอบทำนงบกำรเงนิ 3 ไตรมำส 600,000 600,000 

- ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 730,000 730,000 
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 ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิม่เติม ปรำกฏว่ำไม่มผีู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิม่เติม ประธำนฯ    
จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัแต่งตัง้บริษทัส านักงานอีวายจ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย โดยมี นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4377 หรอื 
นางสาวสาธิดา รตันานุรกัษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4753 หรอื นางสาวศิริวรรณ นิตยด์ ารง 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5906 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
1,890,000 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
โดยในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335 หุน้ กำรพจิำรณำวำระนี้
ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มำประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนน มดีงันี้ 
 

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
372,203,335  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวำระที ่6.. 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 
ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ระบุว่ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำร

จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกใหเ้ป็นสำมสว่นไม่ไดก้ใ็ห้
ออกโดยจ ำนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำม (1/3) 

กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ ให้จบัสลำกว่ำผู้ใดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง โดยกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
นี้อำจไดร้บัเลอืกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีกไ็ด ้

 
ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 มกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำนดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นำงกำญจนำ  ปิยสำธติ กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
2 นำยถริชยั  จำรุวนำกุล กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนกำรเงนิและบญัช ี
3 นำยอมร  จุฬำลกัษณำนุกลู กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรบรษิทั ไม่รวมกรรมกำรผู้มสี่วนได้เสยี ซึ่งครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้

ประจ ำปี 2565 ได้พิจำรณำคุณสมบตัิกรรมกำรที่เหมำะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำร     
ตำมกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และไดพ้จิำรณำควำม
เป็นอสิระของกรรมกำรอสิระในเรื่องของประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่เหน็ชอบตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิำรณำแต่งตัง้  (1) นำงกำญจนำ  ปิยสำธติ  (2) นำยถริชยั  จำรุวนำกุล 
กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเดมิและเป็นกรรมกำรต่ออกีวำระหนึ่ง และ (3) นำยวลิำศ ปิลกศริ ิเป็นกรรมกำร
และด ำรงต ำแหน่งแทนนำยอมร จุฬำลกัษณำนุกูลที่ลำออก เนื่องจำกเป็นผู้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์      
ซึง่รำยละเอยีดปรำกฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้ จงึเสนอต่อทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัลิงคะแนนเสยีงเป็นรำยบุคคล  

 
จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ ซกัถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ 

จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ำจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้

บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมคีะแนน เสยีง
เท่ำกนัเกนิจ ำนวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ทัง้นี้ เพื่อกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรครัง้นี้ บรษิทัฯ เปิดโอกำส
ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธ ิในกำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำลงคะแนนเสยีงเป็น
รำยบุคคล       
 
 
 

มตทิีป่ระชมุ.. 
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มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 จ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่ (1) นางกาญจนา  ปิยสาธิต (2) นายถิรชยั  จารุวนากลุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเดิมและเป็น
กรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง และ (3) นายวิลาศ ปิลกศิริ เป็นกรรมการและด ารงต าแหน่ง
แทนนายอมร จฬุาลกัษณานุกลูท่ีลาออก  
 
โดยในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335 หุน้ กำรพจิำรณำวำระนี้
ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออก 
เสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  
 

ชื่อกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ/ 
ประเภทกรรมกำร 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

นางกาญจนา  ปิยสาธิต 
กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

372,203,335 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

นายถิรชยั  จารวุนากลุ 
กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำย
งำนกำรเงนิและบญัช ี

372,203,335 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

นายวิลาศ ปิลกศิริ  
กรรมกำร / กรรมกำรอสิระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

372,203,335 
(100%) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 และค่าบ าเหน็จ

กรรมการประจ าปี 2564       
ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 30 ระบุว่ำ บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนใหส้ดุ

แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด กรรมกำรมสีทิธไิด้รบัค่ำตอบแทนจำกบรษิัทในรูปของเงนิรำงวลั เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ 
โบนัส หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตำมขอ้บงัคบัหรอืตำมที่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้จะพจิำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวน
แน่นอนหรอืวำงหลกัเกณฑแ์ละจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่ำจะมกีำรเปลีย่นแปลงกไ็ด้ 

คณะกรรมกำรบรษิัทเหน็ชอบ ตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ที่ได้พจิำรณำ     
ถงึควำมเหมำะสมของอตัรำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อย โดยค ำนึงถงึระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร โดยมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทน
กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 และ ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2564 ดงันี้ 

 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจ าปี 2565  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)ค่ำเบีย้ประชมุ.. 
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(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจ าปี 2565  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 คณะกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯไม่มสีทิธไิดร้บั คำ่ตอบแทนกรรมกำรรำยเดอืนประจ ำปี 2565
 และ ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรประจ ำปี 2565 

 

(3) บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 โดยบรษิทัฯ งด จ่ำย 
บ ำเหน็จใหก้รรมกำรทุกท่ำนในปี 2564   

จำกนัน้ ประธำนฯไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิ 
ประธำนฯ จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 และ 

งดค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอมา  
โดยในวำระนี้ มผีู้ถือหุ้นมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335  หุ้น กำรพจิำรณำ
วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุ้นที่มำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ) โดยผลกำรลงคะแนนมี
ดงันี้ 
 

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
372,203,335  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมติั การเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักิจการโรงแรม  

ประธำนฯ มอบหมำยให้ผู้ด ำเนินกำรประชุมน ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ด้วยบริษัทฯ มีกำรขยำยธุรกิจโดยพฒันำ
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เป็นทีพ่กัโรงแรม ตำมแผนกำรลงทุนของบรษิทัฯ โดยมคีวำมคบืหน้ำของโครงกำร
ซึง่จะเปิดด ำเนินกำรไดใ้นปลำยปี 2565 

เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับบริษัทผู้พัฒนำอสงัหำริมทรัพย์ชัน้น ำรำยอื่นๆ 
คณะกรรมกำรบรษิัทมมีติควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื่อพจิำรณำ
อนุมตัิกำรเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบรษิัท ให้ครอบคลุมกำรประกอบธุรกจิโรงแรม โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำ
อนุมตั ิใหท้ ำกำรจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ หนังสอืบรคิณหส์นธซิึง่ระบุวตัถุประสงคข์องบรษิทัจำกเดมิ 38 ขอ้เป็น 39 ขอ้ 
โดยมรีำยละเอยีดทีเ่พิม่เตมิ ดงันี้ 

 
 
 
 
 

หนงัสอืบรคิณห.์. 
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หนังสือบริคณหส์นธิและวตัถปุระสงคฉ์บบัปัจจบุนั หนังสือบริคณหส์นธิและวตัถปุระสงคท่ี์เสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. 
“วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี ำนวน 38 ขอ้ รำยละเอยีด
ตำมปรำฏตำมแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ”.... 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. 
“วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี ำนวน 39 ขอ้ รำยละเอยีดตำมปรำฏ
ตำมแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ” .... 
ขอ้ 39.ประกอบกจิกำรโรงแรม ภตัตำคำร จ ำหน่ำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม ให้บริกำรที่ประชุมวิชำกำรหรือสนัทนำกำร ที่ฉำย
ภำพยนต์หรือมหรสพอื่น สถำนพกัตำกอำกำศ เล่นกีฬำ และ
กจิกำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำรโรงแรม 

 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมติัให้ท าการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ซ่ึงระบุ

วตัถปุระสงค์ของบริษัท จากเดิม 38 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์้อ 39” ประกอบ
กิจการโรงแรม ภตัตาคาร จ าหน่ายอาหารและเครือ่งด่ืม ให้บริการท่ีประชุมวิชาการหรอืสนัทนาการ 
ท่ีฉายภาพยนต์หรือมหรสพอ่ืน สถานพกัตากอากาศ เล่นกีฬา และกิจการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบั
กิจการโรงแรม โดยมอบอ านาจให้เลขานุการบริษทั และ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจช่วง มีอ านาจในจด
ทะเบียนเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิและวตัถปุระสงคข์องบริษทั ตามท่ีเสนอมา 
โดยในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335 หุน้ กำรพจิำรณำวำระ
นี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออก 
เสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
372,203,335  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมติั การย้ายท่ีตัง้จดทะเบียนของ บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

ประธำนฯ มอบหมำยใหผู้้ด ำเนินกำรประชุมน ำเสนอต่อทีป่ระชุมว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตเิหน็ชอบตำมควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร ให้น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ กำรย้ำยที่ตัง้จ ดทะเบียนของ        
บรษิทั บลิท ์แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) ไปยงั อำคำรส ำนักงำนแห่งใหม่ทีไ่ดก้่อสรำ้งขึน้ ณ เลขที ่98 หมู่ที ่2 อำคำรบเีวริค์ ชัน้ 5 
ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุรี ทัง้นี้มอบอ ำนำจให้ เลขำนุกำรบรษิัท และ/หรอืผู้รบัมอบอ ำนำจช่วง       
มอี ำนำจในกำรจดทะเบยีนแกไ้ขทีต่ัง้บรษิทั ต่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ และใหม้อี ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ทีจ่ ำเป็นเพื่อเป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน และเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็สมบรูณ์ 

จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเพิม่เตมิ ปรำฏว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดสอบถำมเพิม่เตมิประธำนฯ 
จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระนี้ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัยา้ยท่ีตัง้จดทะเบียนของ บริษทั บิลท ์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) ไปยงั

อาคารส านักงานแห่งใหม่ดงักล่าว ทัง้น้ี มอบอ านาจให้เลขานุการบริษทั และ/หรอืผูร้บัมอบ
อ านาจช่วง มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ตามท่ีเสนอมา 
โดยในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 372,203,335 หุน้ กำรพจิำรณำวำระ
นี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออก 
เสยีงลงคะแนน  โดยผลกำรลงคะแนนมดีงันี้  

จ ำนวนเสยีง.. 



 

10-10 
 

 จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม 
เหน็ดว้ย(เสยีง) ไม่เหน็ดว้ย(เสยีง) งดออกเสยีง(เสยีง) บตัรเสยี(เสยีง) 
372,203,335  

(100%) 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ  

ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ไดก้ ำหนดไวว้ำ่    
ผูถ้อืหุน้จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพื่อพจิำรณำในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด และเมื่อไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ในระเบยีบวำระที ่8 แลว้ ประธำนฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุม
ว่ำไดป้ระชมุครบทุกระเบยีบวำระแลว้ จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม และเสนอควำมคดิเหน็เรื่องอื่นๆ ซึง่มไิด้
บรรจุไวใ้นระเบยีบวำระกำรประชุม 

 
เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขำ้พจิำรณำอกี ประธำนฯ จงึกล่ำวปิดประชมุและ

ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลำมำร่วมประชุม 
 
ปิดการประชุม   เวลา 14.00 น. 
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