
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
    
    
    
    

การประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่การประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่การประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่การประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่44446666    
วนัที ่วนัที ่วนัที ่วนัที ่22226666    กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2562562562561111    เวลา เวลา เวลา เวลา 11111111....00 00 00 00 นนนน....    

    
    
    
    

ณ หองรอยลั จบูิลี ่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็   ณ หองรอยลั จบูิลี ่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็   ณ หองรอยลั จบูิลี ่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็   ณ หองรอยลั จบูิลี ่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็       

เมอืงทองธาน ีถนนแจงวัฒนะ ตาํบลบานใหม เมอืงทองธาน ีถนนแจงวัฒนะ ตาํบลบานใหม เมอืงทองธาน ีถนนแจงวัฒนะ ตาํบลบานใหม เมอืงทองธาน ีถนนแจงวัฒนะ ตาํบลบานใหม     

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุีอาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุีอาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุีอาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

บริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครั งที 45 
วนัที 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. 

 
 
 
 
 
 

ณ ห้องรอยลั จบิูลี บอลรมู อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพค็    
เมืองทองธานี ถนนแจ้งวฒันะ ตาํบลบา้นใหม่  

อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรีุ 



       วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 46 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 46 
ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนน
แจงวัฒนะ ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 1111      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 45 45 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 27 27 27 
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2562562562560000 
 
วัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในคราวตอไปดวย บริษัท
ไดดําเนินการจัดทําและนําสงใหหนวยงานดังกลาวภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว พรอมท้ังไดเปดเผยรายงานการ
ประชุมบนเว็บไซดของบริษัทดวยแลว 
 
ความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุม
ฉบับดังกลาว ซึ่งบริษัทไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีดวยแลว (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
การลงมติการลงมติการลงมติการลงมติ   วาระน้ีตองผานมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาวาวาวาระที่ ระที่ ระที่ ระที่ 2222   รับทราบรายงานและผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่รับทราบรายงานและผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่รับทราบรายงานและผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่รับทราบรายงานและผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2561256125612561 
 
วัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซึ่งเกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมาไว
ในรายงานประจําปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอท่ี 34 (1) ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการ
บริษัทแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมาใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ 
 
ความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
การลงมติการลงมติการลงมติการลงมติ   วาระน้ีเปนเรื่องท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 3333   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 31 31 31 
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2561 2561 2561 2561 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรบัทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรบัทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรบัทราบรายงานของผูสอบบัญชี 
 
วัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทซ่ึง
กําหนดให ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงเพ่ือใหผูถือหุนได
รับทราบรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
 
ความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป
ตามเอกสารแนบในรูปแบบแผนซีดี (เอกสารอ่ืนๆ) 
 
การลงมติการลงมติการลงมติการลงมต ิ  วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 4444   พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธสิาํหรบัปจากการดาํเนนิธรุกจิเปนทนุสาํรองตามกฎหมาย พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธสิาํหรบัปจากการดาํเนนิธรุกจิเปนทนุสาํรองตามกฎหมาย พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธสิาํหรบัปจากการดาํเนนิธรุกจิเปนทนุสาํรองตามกฎหมาย พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธสิาํหรบัปจากการดาํเนนิธรุกจิเปนทนุสาํรองตามกฎหมาย 
และการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ และการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ และการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ และการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 31 31 31 มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2561256125612561    
    
วัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามความเหมาะสมโดยไมเกินรอยละ 50 
ของกําไรสุทธิหลังภาษีและสํารองตามกฎหมาย รวมถึงเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด และขอบังคับขอ 39 
ซึ่งกําหนดใหบริษัทจัดสรรกําไรสวนหน่ึงไวเพ่ือเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวา
จะครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา  
   (1) ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
   (2) ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.09 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 (Record 
Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 
 
การลงมติการลงมติการลงมติการลงมต ิ  วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 5555   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
วัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ซ่ึงกําหนดให
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกและอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ โดยทุกๆ ป 
กรรมการบริษัทตองออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด สําหรับในปน้ีกรรมการท่ีตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระมีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
   1. นายบุรินทร วงศสงวน  กรรมการ 
   2. นายซุยฮัง  กาญจนพาสน กรรมการบริหาร 
   3. นายปญญา บุญญาภิวัฒน กรรมการอิสระ 
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ความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นควรใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
แตงตั้งกรรมการท้ัง 3 ทาน ไดแก 1. นายบุรินทร วงศสงวน 2. นายซุยฮัง กาญจนพาสน และ 3. นายปญญา บุญญาภิวัฒน 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 
 
   ประวัติโดยยอของกรรมการดังกลาวปรากฎในเอกสารแนบทาย (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 
การลงมติการลงมติการลงมติการลงมติ   วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 6666   พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ บัญชีสิ้นสุดวันที่ บัญชีสิ้นสุดวันที่ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 31 31 31 มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2562256225622562 
 
วัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภาระหนาท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว จึงเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานใน
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ในอัตรารวมท้ังสิ้นไมเกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดลานหกแสนสองหมื่นสาม
พันบาทถวน) และเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูมีอํานาจจัดสรรเงินจํานวนดังกลาวใหแกกรรมการเปนรายบุคคลตามท่ี
เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการแตละทานเปนเกณฑ (เอกสารแนบหมายเลข 5) 
 
การลงมติการลงมติการลงมติการลงมติ   วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 7777   พิจารณาแพิจารณาแพิจารณาแพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสอบบัญชีสอบบัญชีสอบบัญชี    สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 31 31 31 31 มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2562256225622562 
 
วัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผลวัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
แตงตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีในจํานวนเงินไมเกิน 7,645,000 (เจ็ดลานหกแสนสี่หมื่นหาพันบาท)  
ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
 
ความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไดรับคํารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแลว เห็น
ควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ นางสาว
กรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5113 จากบริษัท  กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
โดยใหผุสอบบัญชีดังกลาวมีอํานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท รวมท้ังงบการเงินรวม 
และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทานอ่ืนของบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนได โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในการตวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน 
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7,645,000 บาท (เจ็ดลานหกแสนสี่หมื่นหาพันบาท) โดยคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัทเปนเงิน 1,540,000 บาท (หน่ึงลานหา
แสนสี่หมื่นบาท) (เอกสารแนบทายหมายเลข 6) 
 
การลงมติการลงมติการลงมติการลงมติ    วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 8888   พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ ((((ถามีถามีถามีถามี)))) 
 
   ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กําหนดใหผูถือหุนสามารถเสนอ
วาระอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได โดยการเสนอวาระดังกลาว จะตองเสนอโดยผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
 
 อน่ึง บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูช่ือถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 46 ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
(Record Date)  
 
 บริษัทขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวดังกลาวขางตน สําหรับทานผูถือ
หุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเองในครั้งน้ี กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับรถ มาเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีไดแนบมาน้ี  ท้ังน้ี บริษัทได
จัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเปนการมอบฉันทะแบบท่ัวไป และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สําหรับผูถือหุนท่ีเปน
ชาวตางชาติ และไดแตงตั้งผูดูแลและรับฝากหุนในประเทศไทยเทาน้ัน (Custodian) โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม
ดังกลาวไดท่ีเวปไซดของบริษัท www.bangkokland.co.th 
 
 ในการน้ี ทานผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให นายอนันต กาญจนพาสน ประธานกรรมการบริษัท หรือ นาย
ประสาน ฮกชุน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับมอบฉันทะของทาน เพ่ือเขารวมประชุมและลงมติแทนทานได 
โดยกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะและระบุรายช่ือรวมถึงรายละเอียดท่ีจําเปน (เอกสารแนบทายหมายเลข 8) ท้ังน้ี 
หนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามครบถวนและปดอากรแสตมปถูกตองดังกลาว จะตองสงมอบใหแกประธานในท่ีประชุม และ/
หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากประธานฯ กอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
 
 เพ่ือใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 46 น้ี เปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ขอให
ทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือท่ีระบุช่ือผูถือหุนซ่ึงพิมพบารโคดไวแลว พรอมหลักฐานแสดงตนใน
การเขารวมประชุม มาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดวย  
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
               (นายอนันต กาญจนพาสน) 
          ประธานกรรมการ 
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               (นายอนันต กาญจนพาสน) 



สารบญัเอกสารแนบหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่สารบญัเอกสารแนบหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่สารบญัเอกสารแนบหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่สารบญัเอกสารแนบหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่46464646    
    
                                                                            หนาหนาหนาหนา 
เอกสารแนบหมายเลข 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี     
   27 กรกฎาคม 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1) 
 
เอกสารแนบหมายเลข 2 นโยบายการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปนผล 
   ของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 4) 
 
เอกสารแนบหมายเลข 3 รายละเอียดของกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ และเสนอให 
   เลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระหน่ึง  (เอกสารประกอบการ 
   พิจารณาในวาระท่ี 5) 
 
เอกสารแนบหมายเลข 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 
 
เอกสารแนบหมายเลข 5 คาตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 
 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการ 
   แตงตั้งผูสอบบัญชี  พรอมรายละเอียดของผูสอบบัญชีท่ีไดรับการแตงตั้ง 
   รวมถึงคาสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (เอกสารประกอบ 
   การพิจารณาในวาระท่ี 7) 
 
เอกสารแนบหมายเลข 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
เอกสารแนบหมายเลข 8 ประวัติโดยยอของกรรมการท่ีเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
   นายอนันต กาญจนพาสน  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
   นายประสาน ฮกชุน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เอกสารแนบหมายเลข 9 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและ 
   การประชุมผูถือหุน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 
   ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 46 
 
เอกสารแนบหมายเลข 10 คําช้ีแจงเก่ียวกับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารท่ีตองนํามา 
   แสดงในวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 46  
   การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญ 
   ผูถือหุน ครั้งท่ี 46 
 
เอกสารแนบหมายเลข 11 แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม (หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร 
   อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด 
   จังหวัดนนทบุรี)  
 
เอกสารอ่ืนๆ   รายงานประจําป พรอมงบแสดงฐานะการเงิน งบบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   และรายงานของผูสอบบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ในรูปแบบแผนซีดี 
   (เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือทราบในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3)   
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 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1111                                        เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 1111 
 

บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) ) ) ) ((((““““บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั””””))))    
รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่45454545    

หองหองหองหองรอยลั จบูลิี ่บอลรมู อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็ รอยลั จบูลิี ่บอลรมู อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็ รอยลั จบูลิี ่บอลรมู อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็ รอยลั จบูลิี ่บอลรมู อาคารชาเลนเจอร อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีเมอืงทองธาน ีเมอืงทองธาน ีเมอืงทองธาน ี    
ถนนถนนถนนถนนแจงวฒันะ ตาํบลบานใหม อาํเภอปากเกรด็ จงัแจงวฒันะ ตาํบลบานใหม อาํเภอปากเกรด็ จงัแจงวฒันะ ตาํบลบานใหม อาํเภอปากเกรด็ จงัแจงวฒันะ ตาํบลบานใหม อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุีหวดันนทบรุีหวดันนทบรุีหวดันนทบรุี    

เมือ่วนัที่ เมือ่วนัที่ เมือ่วนัที่ เมือ่วนัที่ 27272727    กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2560256025602560    
                                

 
    เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 นายอนันต กาญจนพาสน ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯประธานฯประธานฯประธานฯ”) นายประเวชน  
เอ่ียมสมุทร เปนเลขานุการในท่ีประชุม (“เลขานุการฯเลขานุการฯเลขานุการฯเลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงตอท่ีประชุมวา ในขณะน้ีมีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเอง 519 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 510 ราย รวมท้ังสิ้น 1,029 ราย นับจํานวนหุนได 8,440,268,567 หุน 
คิดเปนรอยละ 45.387 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทจํานวน 18,596,218,240 หุน (หลังจากหักหุนท่ี
บริษัทซื้อคืน) ครบเปนองคประชุม อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเขารวม
ประชุมเพ่ิมเติม รวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง 769 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 664 ราย รวมท้ังสิ้นเปน 
1,433 ราย นับจํานวนหุนได 8,867,177,731 หุน คิดเปนรอยละ 47.6827 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของ
บริษัทจํานวน 18,596,218,240 หุน (หลังจากหักหุนท่ีบริษัทซื้อคืน)  
 
 เลขานุการฯ แนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีเขารวมประชุมดังน้ี 

1. นายอนันต กาญจนพาสน   ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายซุยฮัง กาญจนพาสน   กรรมการบริหาร 
3. นายซุยพาง กาญจนพาสน   กรรมการบริหาร 
4. นายบุรินทร วงศสงวน   กรรมการ 
5. นายปญญา บุญญาภิวัฒน กรรมการอิสระ 
6. นายประสาน ฮกชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายศิริวัฒน   ลิขิตนุรักษ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
8. นายศุภวัฒน สายเช้ือ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
9. นายจํารัส หงไพศาล ผูจัดการฝายบัญชีและบริหาร 
10. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีของบริษัท 
11. นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 
12. บริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ผูทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถือหุนและ

ตรวจนับคะแนนเสียง 
 
 เลขานุการฯ ช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังน้ี  
 
 การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุน 1 หุนเปน 1 เสียง ดังน้ัน ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนท่ีถืออยูหรือ
รับมอบฉันทะมา โดยผู ถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน อยางไร 
ก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ ผูถือหุนทุกรายสามารถ
ลงคะแนนไดโดยไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ เพ่ือมิใหเปนการเสียเวลาของผูถือหุน เลขานุการฯ จะสอบถามในทุกๆ 
วาระวาจะมีผูถือหุนรายใดประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถามีผูถือหุนรายใดประสงคจะคัดคานหรืองดออก
เสียง เลขานุการฯ จะขอใหผูถือหุนท่ีประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงยกมือข้ึน และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได
แจกใหในขณะท่ีลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในชองท่ีผูถือหุนตองการในบัตรลงคะแนน และ
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ยกมือข้ึนอีกครั้งเพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระน้ันๆ วา
ผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามท่ีเสนอ แตสําหรับผูถือหุนท่ีไมคัดคานหรือไมงดออกเสียงจะถือวาผูถือหุนอนุมัติตาม
วาระท่ีเสนอและไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและ/หรืองดออกเสียง
น้ัน หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แลวแตกรณี) เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนใน
แตละวาระ  
 

ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระ ใหผูถือหุนท้ังท่ีประสงคจะลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็น
ดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนท้ังหมดมานับ
คะแนน  
 
 นอกจากน้ี สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบหรือคัดคาน
หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจาก
หนังสือมอบฉันทะ ท้ังน้ี เลขานุการฯ จะเปนผูแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผลคะแนน
เสียงท่ีนับไดจะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเขาประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต
ละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขารวมประชุมลาสุดในวาระน้ันๆ   

 
  จากน้ัน เลขานุการฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงมติของท่ีประชุมผูถือหุนครั้งน้ี ซ่ึงจะประกอบดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปน้ี วาระท่ี 1 วาระท่ี  3 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 7 จะตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  วาระท่ี 2 เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมตองลงมติ วาระท่ี 5 
เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระ ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมครั้งน้ี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอบังคับขอ 15 ของบริษัท และวาระท่ี 6 
เรื่องอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนท่ีมาประชุม สําหรับวาระท่ี 8 เปนวาระการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีมีคําถามสามารถสอบถาม
ไดในวาระน้ี 
 

 ในการน้ี  เลขานุการฯ ไดขอใหผูถือหุนท่ีประสงคจะซักถามหรือเสนอขอคิดเห็นใดๆ ในท่ีประชุมแจงช่ือและ
นามสกุลเพ่ือเปนขอมูลใหกับบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุม 

 
เมื่อเลขานุการฯ ช้ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยแลว ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 1111        พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 44 44 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 29 29 29 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2559255925592559    
   
 ประธานฯ ขอใหเลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ  
 
  เลขานุการฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 44 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2559 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี และบริษัทไดเผยแพรรายงานการ
ประชุมดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท พรอมท้ังจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว 
   
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 44 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 8,679,159,929 เสียง 
(คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 
เสียง (คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 
1 เสยีง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง) 
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วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 2222        รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ที ่ที ่ที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2562562562560000
                        
 ประธานฯ ขอใหเลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดของวาระน้ีใหท่ีประชุมทราบ 
 

เลขานุการฯ แจงตอท่ีประชุมวารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2560 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป
ของบริษัทหนา 9 ถึงหนา 12 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว  
 

นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร ผูถือหุน แสดงความช่ืนชมทีมผูบริหารและขอสนับสนุนแนวนโยบายการรวมทุนของ
บริษัทเพ่ือสรางรถไฟฟาสวนตอขยายเขาเมืองทองธานี และแจงให บริษัทระมัดระวังเรื่องการสะกดคําผิดในรายงาน
ประจําปและรายงานการประชุมของบริษัท ประธานฯ รับไวพิจารณา   
 
 ผูถือหุน เสนอตอท่ีประชุมวา บริษัทควรมีจอถายทอดภาพของคณะกรรมการบนเวทีเพ่ือใหผูถือหุนท่ัวท้ังหอง
ประชุมรับชม และแสดงความช่ืนชมตอสถานท่ีจัดประชุมรวมถึงการตอนรับผูถือหุนของบริษัท ประธานฯ กลาวขอบคุณ
และรับไวพิจารณา 
 
 นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) จํานวนคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัท และ (2) ความคืบหนาของการสรางพระพุทธรูปกลางทะเลสาบ นายจํารัส หงไพศาล ผูจัดการฝายบัญชีและบริหาร 
ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 4 ของบริษัทคงเหลือจํานวน 6,930,267,873 หนวย ประธานฯ 
ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา บริษัทอยูระหวางพิจารณาความเหมาะสมของทัศนียภาพในสรางพระพุทธรูป  
 

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผูถือหุน แสดงความช่ืนชมตอผลการดําเนินงานของบริษัทและวิสัยทัศนท่ีกวางไกลของ
ประธานฯ จากน้ัน ไดใหความเห็นและสอบถามตอท่ีประชุม ดังน้ี (1) โครงการรถไฟฟาสวนตอขยายจะเสริมความความแขง
แกรงใหกับบริษัท (2) การสรางพระพุทธรูปจะดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขาเมืองทองธานีมากข้ึน และ (3) การขยายธุรกิจไปยัง
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพสูงกวาภาคอ่ืนๆ โดยเขาลงทุนกอนผูประกอบการรายอ่ืนจะสรางรายได
และกําไรใหกับบริษัท และ (4) ความคืบหนาของการซื้อหุนคืน ประธานฯ กลาวขอบคุณและช้ีแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทยัง
ไมมีแผนการขยายธุรกิจ เน่ืองจากบริษัทมุงพัฒนาเมืองทองธานีใหครบวงจรและสมบูรณแบบ โดยการพัฒนาท่ีดินท่ีถืออยูใน
ปจจุบันใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน และสรางรายไดใหกับบริษัท อาทิ โครงการพัฒนาอาคารเพ่ือใหใชประโยชนไดหลากหลาย 
(MixedUse Building) เปนตน นายจํารัส หงไพศาล ผูจัดการฝายบัญชีและบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา ปจจุบันบริษัทไดซ้ือ
หุนคืนมาจํานวนท้ังสิ้น 2,066,246,471 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 
    
 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
    
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 3333    พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 31 31 31 31 มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2560 2560 2560 2560 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรบัทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรบัทราบรายงานของผูสอบบัญชี    
 
ประธานฯ ขอใหเลขานุการฯ ช้ีแจงถึงรายละเอียดของเรื่องท่ีตองพิจารณาในวาระท่ี 3 ใหท่ีประชุมทราบ 
 
เลขานุการฯ ขอให ท่ีประ ชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเ งินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งไดผานการ
สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว รายละเอียดปรากฏในหนา 39 ถึงหนา 89 
ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี โดยเลขานุการฯ ไดสรุปงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหท่ีประชุมทราบดังน้ี 
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 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเปนดังน้ี 
  สินทรัพยรวม 65,773,235,483 บาท 
  หน้ีสินรวม 9,367,495,533 บาท 
  รายไดรวม 6,565,418,409 บาท 
  กําไรสุทธิ 2,347,884,627 บาท 
 
 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทเปนดังน้ี 
  สินทรัพยรวม 41,981,392,212 บาท 
  หน้ีสินรวม 15,822,168,193 บาท  
  รายไดรวม 3,100,540,355 บาท 
  กําไรสุทธิ 2,858,065,408 บาท  

 
จากน้ัน เลขานุการฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงไดผานการสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว  
   
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอทุก
ประการ (ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 8,820,074,460 เสียง (คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 28,029,801 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง)        
    
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 4444        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ

การจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด    วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 31313131    มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2560 2560 2560 2560     
 
 ประธานฯ ขอใหเลขานุการฯ ช้ีแจงถึงรายละเอียดของเรื่องท่ีตองพิจารณาในวาระท่ี 4 ใหท่ีประชุมทราบ 
 
 เลขานุการฯ ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวาท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งท่ี 2/2560 ไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุม
ผูถือหุนใหพิจารณาเรื่องดังตอไปน้ี 

(1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายและตามขอบังคับบริษัท สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2560 เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 142,903,270  บาท และ 

(2) พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ใหกับผูถือหุนของบริษัทใน
อัตรา 0.08 บาทตอหน่ึงหุนสามัญ รวมเปนจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้น 1,487,697,459.20  บาท  
โดยกําหนดใหวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล 
(Record Date)  และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 15 สงิหาคม 2560 
 

ท้ังน้ี รายละเอียดการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

 
นายฮั้งใช อัคควัสสกุล ตัวแทนจากชมรมผูถือหุนไทยภายใตสมาคมผูถือหุนไทย สอบถามท่ีประชุมถึง ความเปนไป

ไดท่ีบริษัทจะกําหนดวันใหสิทธิในการรับเงินปนผลภายหลังจากวันประชุมผูถือหุนซ่ึงมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลเพ่ือ
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หลีกเลี่ยงปญหากรณีท่ีมติดังกลาวไมไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม ประธานฯ ขอรับไวพิจารณาและแจง บริษัทจะตอง
พิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของหลายๆ ดานประกอบกัน 

นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน เสนอใหบริษัทพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล ประธานฯ รับไวพิจารณา
และช้ีแจงเพ่ิมเติมวา การจายปนผลระหวางกาลตองผานการพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 
นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร ผูถือหุน แสดงความช่ืนชมถึงอัตราการเพ่ิมข้ึนของการจายเงินปนผล และขอสนับสนุน

ใหบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลระหวางกาล ประธานฯ กลาวขอบคุณ 
 
นายประทีป วัชรโชคเกษม ผูถือหุน ใหความเห็นวา บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงจึงสามารถจายเงินปนผล

ระหวางกาลได ประธานฯ กลาวขอบคุณ  
 
จากน้ัน เลขานุการฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปน 

ทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2560 ดังกลาวขางตน 
  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนิน
ธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามท่ี
เสนอทุกประการ (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 8,864,547,611 เสียง (คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 13,001 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 
เสียง)    

 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 5555    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงออกจากตําแหนงออกจากตําแหนงออกจากตําแหนงตามวาระ ตามวาระ ตามวาระ ตามวาระ  
 
 ประธานฯ ขอใหเลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง
ตามวาระใหท่ีประชุมทราบ 
 

เลขานุการฯ แจงตอท่ีประชุมวาตามกฎหมายประกอบกับขอบังคับของบริษัทกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุด
จะเปนผูออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยในการประชุมครั้งน้ีมีกรรมการท่ีจะตองออก
ตามวาระท้ังหมด 3 ทาน ไดแก    

(1) นายอนันต กาญจนพาสน  ประธานกรรมการ  
(2) นายประสาน ฮกชุน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายศิริวัฒน ลิขิตนุรักษ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2560 ไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งกรรมการซ่ึงออกจาก

ตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ประวัติโดยยอของกรรมการท้ัง 3 
ทานดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี 

 
จากน้ัน เลขานุการฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทานกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยเลขานุการฯ ไดขอผูถือหุนทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
เปนรายบุคคล  
  
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการท้ัง 3 ทานตามรายนามขางตนกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึงตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

(1) นายอนันต กาญจนพาสน (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 8,836,958,811 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.6713 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 29,141,300 เสียง (คิดเปน
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รอยละ 0.3286 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 124,701 
เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง) 

(2) นายประสาน ฮกชุน (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 8,859,545,111 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9453 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 4,840,000 เสียง  
(คิดเปนรอยละ 0.0546 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 
1,839,701 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง) 

(3) นายศิริวัฒน ลิขิตนุรักษ (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 8,859,545,111 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9453 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 4,840,000 เสียง (คิดเปน
รอยละ 0.0546 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 
1,839,701 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง) 

 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 6666        พจิารณาอนมุตักิารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัการดาํเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ พจิารณาอนมุตักิารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัการดาํเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ พจิารณาอนมุตักิารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัการดาํเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ พจิารณาอนมุตักิารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัการดาํเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 31 31 31 31 มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2561256125612561 
 
 ประธานฯ ขอใหเลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการ
ดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ใหท่ีประชุมทราบ 
 
 เลขานุการฯ ไดช้ีแจงรายละเอียดตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2560 ไดมีมติใหเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2561 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจจัดสรรจํานวนเงินดังกลาวใหแกกรรมการเปนรายบุคคล
ตามท่ีเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเปนเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน ท้ังน้ี 
รายละเอียดการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2561 ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 
 

นายบาซาน คูมา ดูกา (Mr. Basant Kumar Dugar) ผูถือหุน เสนอตอท่ีประชุมสรุปไดวา (1) บริษัทควรคํานึงถึง
อัตราเงินเฟอรายป (ถามี) เพ่ือประกอบการพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ และ (2) คาตอบแทนกรรมการควร
สัมพันธกับผลกําไรของบริษัท เพ่ือเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประธานฯ รับไวพิจารณา 
 

จากน้ัน เลขานุการฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานใน
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และการมอบอํานาจดังกลาวขางตน 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 
2561 และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอทุกประการ (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 8,866,230,529 เสียง (คิดเปนรอย
ละ 99.9982 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.00 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม) งดออกเสียงจํานวน    153,901    เสียง (คิดเปนรอยละ 0.0017 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง)    
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 7777        พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 31 31 31 

มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2561256125612561    
 
 ประธานฯ ขอใหเลขานุการฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ใหท่ีประชุมทราบ 
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 เลขานุการฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมจะตองพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูสอบบัญชีดังกลาว โดย
เสนอใหแตงตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113  แหงบริษัท กรินทร 
ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยใหผูสอบบัญชีมี
อํานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีท่ีผูสอบบัญชี
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนของ
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2561 รวมท้ังการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอย  รวม
ท้ังสิ้นเปนเงิน 7,365,000 บาท โดยคาสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเปนเงิน 1,540,000 บาท   
 

จากน้ัน เลขานุการฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ดังกลาวขางตน 

 
ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 
2561 ตามท่ีเสนอทุกประการ (ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 8,826,285,120 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.5491 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 39,970,200 เสียง (คิดเปนรอย
ละ 0.4508 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 450,501 เสียง 
และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง) 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 8888        พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ ((((ถามีถามีถามีถามี))))    
    

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน สอบถามถึง (1) นโยบายของบริษัทในการบริหารจัดการกระแสเงินสด และ 
(2) ความคืบหนาของโครงการสวนนํ้าขนาดใหญและโรงแรม และ (3) แผนการโอนทรัพยสินเขากองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย อิมแพ็ค โกรท (“IMPACT GROWTH REITIMPACT GROWTH REITIMPACT GROWTH REITIMPACT GROWTH REIT”) เพ่ิมเติม ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา (1) กระแสเงินสด
ของบริษัทจะนํามาเปนเงินทุนในการพัฒนาเมืองทองธานี (2) โครงการตางๆ อยูระหวางการพิจารณา และ (3) ปจจุบัน
บริษัทยังไมมีแผนการโอนทรัพยสินเขา IMPACT GROWTH REIT เพ่ิมเติม 
 
 นายบาซาน คูมา ดูกา (Mr. Basant Kumar Dugar) ผูถือหุน สอบถามถึง ความเปนไปไดท่ีบริษัทจะจัดประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปใหเร็วข้ึน และเสนอใหบริษัทใชผูสอบบัญชีท่ีอาวุโสท่ีสุดใน 3 รายท่ีเสนอช่ือตอท่ีประชุม ประธานฯ 
รับทราบ 
 
 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุน สอบถามถึง (1) กําลังซื้อของนักศึกษา และผลจากการมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู
ในเมืองทองธานี (2) สมาธิของนักศึกษาในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยูในเมืองทองธานี และ (3) จํานวนนักศึกษา
และภาควิชาท่ีเปดสอนของมหาวิทยาลัย ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทไมอาจทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกของ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดเขารวมประชุม และ
กลาวปดประชุม 
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           เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 
 

     ........................................................... 
         (นายอนันต กาญจนพาสน) 

         ประธานในท่ีประชุม/กรรมการ 
 
 
 

      ........................................................... 
           (นายซุยฮัง กาญจนพาสน) 

                       กรรมการ 
 
 
 

        ........................................................... 
              (นายประเวชน เอ่ียมสมุทร) 

                                  เลขานุการในท่ีประชุม    
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           เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

     ........................................................... 
         (นายอนันต กาญจนพาสน) 

         ประธานในท่ีประชุม/กรรมการ 

      ........................................................... 
           (นายซุยฮัง กาญจนพาสน) 

                       กรรมการ 

        ........................................................... 
              (นายประเวชน เอ่ียมสมุทร) 

                                  เลขานุการในท่ีประชุม                                   เลขานุการในท่ีประชุม                                     เลขานุการในท่ีประชุม 



                                    เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 2222 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4444    
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ    
การจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ การจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ การจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ การจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 31 31 31 มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2561256125612561 
 
ทุนสํารองตามกฎหมายทุนสํารองตามกฎหมายทุนสํารองตามกฎหมายทุนสํารองตามกฎหมาย    
    
นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
 
 มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 39 บัญญัติวาบริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตติิติ    
 
 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 บันทึกผลกําไรสุทธิเปน 2,032,463,803.00 บาท (สองพันสามสิบสองลานสี่
แสนหกหมื่นสามพันแปดรอยสามบาท)  
 
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ซึ่งเปนจํานวนเงิน 101,623,190.20 บาท (หน่ึงรอยหน่ึงลานหกแสนสองหมื่นสามพันหน่ึงรอยเกาสิบบาทยี่สิบสตางค) ควร
ท่ีจะโอนเขาบัญชีทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2561 ไดพิจารณาและเห็นควรใหโอนเงินจํานวนดังกลาวเชาบัญชีทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัท และให
เสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
 
เงินปนผลเงินปนผลเงินปนผลเงินปนผล    
    
นโยบายเงินปนผลของบริษัทนโยบายเงินปนผลของบริษัทนโยบายเงินปนผลของบริษัทนโยบายเงินปนผลของบริษัท 
 
 บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังภาษีและสํารองตามกฎหมาย ในการอนุมัติ
ใหจายเงินปนผล คณะกรรมการบริษัทจะตองพิจารณาการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ฐานะการเงิน สภาพคลอง 
โครงการธุรกิจในอนาคต และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 
 
 บริษัทยอยของบริษัทไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ข้ึนอยูกับอัตรารอยละของกําไรสุทธิหลังหักภาษี 
การจายเงินปนผลจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทยอยแตละบริษัท โดยพิจารณาเปนกรณีๆ ไป และจะนําเอาผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง โครงการธุรกิจในอนาคต และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารมารวมพิจารณา
การจายเงินปนผลดวยเชนกัน 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 2222 
    

เงินปนผลที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปนผลที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปนผลที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปนผลที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 บันทึกกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 
5,400,057,078.00 บาท (หาพันสี่รอยลานหาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดบาท) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 
เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ไดพิจารณาในเรื่องการจายเงินปนผล และเห็นสมควรใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของ
บริษัทในอัตรา 0.09 บาท (เกาสตางค) ตอหน่ึงหุนสามัญ รวมเปนจํานวนเงินปนผลท่ีตองจายท้ังสิ้น 1,620,626,924.07 
บาท (หน่ึงพันหกรอยยี่สิบบานหกแสนสองหมื่นหกพันเการอยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 79.74 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
 ท้ังน้ี เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 4 (BLANDW4) สิ้นอายุลงเมื่อวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2561 มีใบสําคัญแสดงสิทธิ BLANDW4 คงเหลืออยูอีกเปนจํานวน 6,930,102,090 หนวย หากผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BLANDW4 มาใชสิทธิแปลงสภาพในครั้งสุดทายนี้เต็มจํานวน เงินปนผลท่ีบริษัทตองจายตามท่ีกลาวในวรรค
ขางตน จะเพ่ิมข้ึนเปน 2,244,336,112.17 บาท (สองพันสองรอยสี่สิบสี่ลานสามแสนสามหมื่นหกพันหน่ึงรอยสิบสองลาน
บาทสิบเจ็ดสตางค) 
 
 กําหนดใหวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการยังไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
 
 

ตารางเปรยีบเทยีบการจายเงนิปนผลในระหวางปการเงนิสิน้สดุ ตารางเปรยีบเทยีบการจายเงนิปนผลในระหวางปการเงนิสิน้สดุ ตารางเปรยีบเทยีบการจายเงนิปนผลในระหวางปการเงนิสิน้สดุ ตารางเปรยีบเทยีบการจายเงนิปนผลในระหวางปการเงนิสิน้สดุ 2559 2559 2559 2559     2561256125612561 
  
รายละเอียดเก่ียวกับการจายเงินปนผล ป 2561 ป 2560 ป 2559 
 
เงินปนผลท้ังสิ้น (บาท) 
 
เงินปนผลตอหน่ึงหุนสามัญ (บาท) 
 
อัตราสวนเงินปนผล* 
    กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
    กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม  
 
จํานวนหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

 
1,620,626,924.07 

 
0.09 

 
 

   รอยละ 79.74 
       รอยละ 131.66 

 
18,006,965,823** 

 
1,487,697,459.20 

 
0.08 

 
 

รอยละ 52.05 
    รอยละ 80.48 
    

18,596,218,240 

 
1,365,521,731.77 

 
0.07 

 
 

รอยละ 87.73        
รอยละ 39.66 

 
19,507,453,311 

 
 
*  คํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 2560 และ 2561  
** คํานวณจากจํานวนทุนชําระแลวหักดวยจํานวนหุนซื้อคืน ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
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                                เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 3333 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่5555    
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระ 
 

ประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหม    
    

    
นายบรุนิทร วงศสงวนนายบรุนิทร วงศสงวนนายบรุนิทร วงศสงวนนายบรุนิทร วงศสงวน 
กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ 
 
อายุอายุอายุอาย ุ      82 ป 
 
คณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษา    ปริญญาตรสีถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      มหาวิทยาลยัวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนั    กรรมการ     บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ     บริษัท บางกอกแอรพอรท อินดัสทรี จํากัด 
 
จาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทั            ไมมี (ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561) 
    
จาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัจาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัจาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัจาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทั 24 ป 6 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2536) 
 
การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป 25602560256025602561256125612561 
การประชุมผูถือหุน    รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง เขารวมประชุม 5 ครั้ง  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17



    เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 3333 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่5555    
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระ 
 

ประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหม    
    

    
นายนายนายนายซยุฮงั กาญจนพาสนซยุฮงั กาญจนพาสนซยุฮงั กาญจนพาสนซยุฮงั กาญจนพาสน 
กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการบรหิารบรหิารบรหิารบรหิาร 
 
อายุอายุอายุอายุ                        45 ป 
 
คณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษา    ปริญญาตรเีคมี (บริหาร)  
      อิมพีเรียล คอลเลจ ออฟ ไซน แอนด เทคโนโลยี  
      ลอนดอน สหราชอาณาจักร 
 
ตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนั    กรรมการบริหาร บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค แมเนจเมนท จํากัด 
      กรรมการ บริษัท บางกอกแอรพอรท อินดัสทรี จํากัด 
      กรรมการ บริษัท สินพรชัย จํากัด 
      กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด เอเจนซี่ จํากัด 
      กรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด 
      กรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอรวิสเซส แอนด แมเนจเมนท จํากัด 
 
จาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทั   15,100,010 หุน (ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561)  
      คิดเปนรอยละ 0.081 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท 
    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทั 16 ป 11 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 27 กรกฎาคม 2544) 
    
การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป 25602560256025602561256125612561 
การประชุมผูถือหุน    รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมท้ังสิ้น 27 ครั้ง เขารวมประชุม 27 ครั้ง 
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    เอกสารแนบหมายเลขเอกสารแนบหมายเลขเอกสารแนบหมายเลขเอกสารแนบหมายเลข    3333 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่5555    
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระ 
 
 

ประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหมประวตัโิดยยอของกรรมการทีต่องออกจากตาํแหนงตามวาระและเสนอใหแตงตัง้ใหม    
    

นายนายนายนายปญญา บญุญาภวิฒันปญญา บญุญาภวิฒันปญญา บญุญาภวิฒันปญญา บญุญาภวิฒัน    
กรรมกากรรมกากรรมกากรรมการอสิระรอสิระรอสิระรอสิระ 
 
อายุอายุอายุอาย ุ      55 ป 
 
คณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษา     วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
      มหาวิทยาลยัเท็กซัสแอ็ดอาลิงตัน(University of Texas at Arlington) 
       ดุษฎีบัณฑติสาขาจติวิทยาทางการจัดการ 
      มหาวิทยาลยัเท็กซัสแอ็ดอาลิงตัน(University of Texas at Arlington) 
 
หลกัสตูรการอบรมหลกัสตูรการอบรมหลกัสตูรการอบรมหลกัสตูรการอบรม     หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุน 94/2550 (DCP 94/2007) 
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
       หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ (สจว.) รุนท่ี 109 
      สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  
       หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวยิทยาฝายอํานวยการ (สจว.)  
      ระดับนโยบาย รุนท่ี 4 สถาบันจติวิทยาความมั่นคง 
       หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงข้ันสูง รุนท่ี 5 
      สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถมภ(สวปอ.มส.) 
       หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 19 
       หลักสูตร Global Business Leaders รุนท่ี 1 
       หลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ รุนท่ี 7 
      สถาบันพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
       
ตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนัตาํแหนงในปจจบุนั     กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) 
       ประธานกรรมการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 
       ท่ีปรึกษาโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาการนําระบบกักเก็บพลังงาน 
      มาใชงานกับระบบพลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน 
       ท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
      กระทรวง ยุติธรรม 
       
จาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัจาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัจาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทัจาํนวนปทีด่าํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิทั 7 ป 8 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 19 ตุลาคม 2553) 
  
จาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทั            ไมมี (ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561) 
 
การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป การเขารวมประชมุในระหวางป 25602560256025602561256125612561  
การประชุมผูถือหุน    รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 4444    
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่5555    
    
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระ    
 

นยิามกรรมการอสิระของบรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั นยิามกรรมการอสิระของบรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั นยิามกรรมการอสิระของบรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั นยิามกรรมการอสิระของบรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน)))) 
 

 กรรมการอิสระจะตองมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท แตตองไมนอยกวา
สามคน และตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 
1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึง (1) ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 
 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกคา พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินประจํา หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแต
จะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 
 
3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา   
คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
 
4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใชวิจารญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 
  
 ความสัมพันธทางุรกิจ หมายรวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชา หรือ
ใหเชา อสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ การใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือ
ใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงมีมูลคาของการทํา
รายการเกินกวา 20 ลานบาท หรือเกินกวา 3% ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยใหนับรวมมูลคารายการท่ีเกิดข้ึนระหวาง 
1 ปกอนวันท่ีมีการทํารายการครั้งน้ีดวย 
 
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 
 
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการ
อิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 
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                                    เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 4444 
 
 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซ่ึงเปน
ผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 
8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียว 
กันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 
9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 5555    
    
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่6666    
พจิารณาอนมุตัิพจิารณาอนมุตัิพจิารณาอนมุตัิพจิารณาอนมุตัิการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่การจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่การจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่การจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2562256225622562    
    

คาตอบแทนกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่คาตอบแทนกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่คาตอบแทนกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่คาตอบแทนกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2561256125612561    
 
 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 45 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้นไมเกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดลานหกแสนสองหมื่น
สามพันบาท) บริษัทคาดวาจะสามารถจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทานไดในไตรมาสท่ี 3 ของป พ.ศ.2561 
 

การเสนอคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่การเสนอคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่การเสนอคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่การเสนอคาตอบแทนใหแกกรรมการสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2562256225622562 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งท่ี 46 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ เก่ียวกับการอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการดังตอไปน้ี 
  
 (1) อนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดลานหกแสนสองหมื่น
สามพันบาท) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
 (2) อนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเปนผูมีอํานาจ
จัดสรรเงินจํานวนดังกลาวใหแกกรรมการเปนรายบุคคลตามท่ีเห็นสมควร 
 

ตารางรายละเอยีดเกีย่วกบัการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการตารางรายละเอยีดเกีย่วกบัการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการตารางรายละเอยีดเกีย่วกบัการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการตารางรายละเอยีดเกีย่วกบัการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ    
 

คาตอบแทนจายใหแก จํานวนกรรมการ  
(คน) 

คาตอบแทนตอทาน 
สําหรับป 2562* 

(บาท) 

คาตอบแทนรวม 
ป 2562* 
(บาท) 

คาตอบแทนรวม 
ป 2561 
(บาท) 

 
คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 
 

 
8 
 
 
1 
2 

 
907,500.00 

 
 

181,500.00 
90,750.00 

 
7,260,000.00 

 
 

181,500.00 
181,500.00 

 
7,260,000.00** 

 
 

181,500.00 
181,500.00 

คาตอบแทนรวมท้ังสิ้น   7,623,000.00 7,623,000.00 
 
* เปนรายการท่ีเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 46 น้ี 
** เปนคาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท 8 ทานในปการเงินสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 6666    
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่7777    
พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2562256225622562 
 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ    
    
 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ใหความเห็นวา สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีได
อยางเหมาะสมครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาวอีกวาระหน่ึง รวมถึงเสนอคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 เปนจํานวนรวม
ท้ังสิ้นไมเกิน 7,645,000.00 บาท (เจ็ดลานหกแสนสี่หมื่นหาพันบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้นไมเกิน 7,365,000.00 บาท) โดยคาสอบบัญชีน้ีเปนคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวม และงบสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงคาสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเปนจํานวนเงิน 1,540,000.00 บาท(หน่ึงลาน
หาแสนสี่หมื่นบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 1,540,000.00 บาท) 
 

การเสนอแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัช ีตอทีป่การเสนอแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัช ีตอทีป่การเสนอแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัช ีตอทีป่การเสนอแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัช ีตอทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ ระชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ ระชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ ระชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ 46464646 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรจสอบแลว พิจารณาเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 46 ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ดังน้ี 
 
 (1) แตงตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 ของบริษัท กรินทร ออดิท 
จํากัด ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 
  ผูสอบบัญชีดังกลาวท้ังหมดไมไดถือหุนของบริษัท และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนอ่ืนใด
กับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 
   ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวท้ังหมดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด มี
อํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีทานอ่ืนของบริษัท เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนได 
 
 (2) กําหนดคาสอบบัญชีจํานวนรวมท้ังสิ้นไมเกิน 7,645,000.00 บาท โดยคาสอบบัญชีน้ีเปนคาสอบบัญชีสําหรับงบ
การเงินรวม และงบสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงคาสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเปนจํานวนเงิน 
1,540,000.00 บาท(หน่ึงลานหาแสนสี่หมื่นบาท)  
 

ตารางเปรยีบเทยีบคาสอบบญัชใีนระยะเวลา ตารางเปรยีบเทยีบคาสอบบญัชใีนระยะเวลา ตารางเปรยีบเทยีบคาสอบบญัชใีนระยะเวลา ตารางเปรยีบเทยีบคาสอบบญัชใีนระยะเวลา 3 3 3 3 ปตอเนือ่งกันปตอเนือ่งกันปตอเนือ่งกันปตอเนือ่งกัน 
 

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
31 มีนาคม 

บริษัทและบริษัทยอย 
(บาท) 

เฉพาะบริษัท 
(บาท) 

2560 
2561 
2562 

6,585,000.00 
ไมเกิน  7,365,000.00 
ไมเกิน  7,645,000.00 

1,400,000.00 
1,540,000.00 
1,540,000.00 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 6666 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่7777    
พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2562256225622562 
 

ประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชี    
    
    
ชื่อชื่อชื่อชื่อสกลุสกลุสกลุสกลุ    นายเจษฎา หังสพฤกษ 
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 
 
อายุอายุอายุอาย ุ    52 ป 
 
คณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษา   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงาน    
    

ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    สถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงาน    ตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุ    
2548 – ปจจุบัน 

 
2546 – ปจจุบัน 

 
2558 – ปจจุบัน 

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
 
บริษัท โรงพยาบาล มหาชัย จํากัด (มหาชน) 
 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) 

ผูกอตั้งและกรรมการ 
 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

    
    

จาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทั  ไมมี  
 
ประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมาย        ไมม ี
 
รายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอ        บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
    138 อาคารบุญมิตร ช้ัน 6 หองบี 1 
    ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ เขตบางรกั 
    กรุงเทพฯ 10500  
    โทร. 026352484 ถึง 6  โทรสาร. 026342668 
    Email:  audit@karinaudit.co.th 
    Website:  www.karinaudit.co.th 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 6666 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่7777    
พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2562256225622562 
 

ประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชี    
    
    
ชื่อชื่อชื่อชื่อสกลุสกลุสกลุสกลุ    นางสาวกรรณิการ วิภาณรุัตน 
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 
 
อายุอายุอายุอายุ                42 ป 
 
คณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษา   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงาน    
        

ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    สถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงาน    ตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุ    
2548 – ปจจุบัน 
 
2546 – 2547 
 
2541 – 2545 

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
 
Grant Thornton 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรรมการผูจดัการ 
 
ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส 
 
ผูชวยผูสอบบัญชี 

    
    

จาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทั  ไมมี  
 
ประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมาย        ไมม ี
 
รายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอ        บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
    138 อาคารบุญมิตร ช้ัน 6 หองบี 1 
    ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ เขตบางรกั 
    กรุงเทพฯ 10500  
    โทร. 026352484 ถึง 6  โทรสาร. 026342668 
    Email:  audit@karinaudit.co.th 
    Website:  www.karinaudit.co.th 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 6666 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่7777    
พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 31 31 31 มนีาคม มนีาคม มนีาคม มนีาคม 2562256225622562 
 

ประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชีประวตัผิูสอบบญัชี    
    
    
ชื่อชื่อชื่อชื่อสกลุสกลุสกลุสกลุ    นายจิโรจ ศิริโรโรจน 
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
 
อายุอายุอายุอาย ุ    52 ป 
 
คณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษาคณุวฒุกิารศกึษา   บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
    บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงานประสบการณทาํงาน    
        

ระยะเวลระยะเวลระยะเวลระยะเวลาาาา    สถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงาน    ตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุตาํแหนงลาสดุ    
2552 – ปจจุบัน 
 
2536 – 2552 
 
2531 – 2536 

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
 
บริษัท รอแยลเฮาส จํากัด  
 
บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด 

ผูชวยกรรมการ 
 
ท่ีปรึกษาดานบัญชีและภาษีอากร 
 
ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส 

    
    
จาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทัจาํนวนหุนทีถ่อืในบรษิทั  ไมมี  
 
ประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมายประวตักิารทาํผดิกฎหมาย        ไมม ี
 
รายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอรายละเอยีดในการตดิตอ        บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 
    138 อาคารบุญมิตร ช้ัน 6 หองบี 1 
    ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ เขตบางรกั 
    กรุงเทพฯ 10500  
    โทร. 026352484 ถึง 6  โทรสาร. 026342668 
    Email:  audit@karinaudit.co.th 
    Website:  www.karinaudit.co.th 
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            เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 7777    
        ปดอากรแสตมป 20 บาท  

แบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ขแบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ขแบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ขแบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข....    
Proxy Proxy Proxy Proxy ((((Form BForm BForm BForm B.).).).)    

    
เลขทะเบยีนผูถอืหุนเลขทะเบยีนผูถอืหุนเลขทะเบยีนผูถอืหุนเลขทะเบยีนผูถอืหุน........................................................................................................................................................................................................        เขียนท่ี................................................................................................ 
Shareholders register no.    Written at 
                วันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ............................... 
      Date            Month                            Year 
 
(1) ขาพเจา.......................................................................อายุ...............ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................... 
             I/We                                                        Age           year       I.D.Card No. 
อยูบานเลขท่ี …………......................... ถนน................................................................ ตําบล/แขวง…..…………........................................
Residing at                       Road                           SubDistrict                                         
อําเภอ/เขต…................................................... จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย.............................................. 
District                    Province          Postal Code 
 
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) 
    being a shareholder of Bangkok Land Public Company Limited    
    
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม.............................................. หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...........................................เสียง ดังน้ี 
holding the total amount                                         shares   and having the right to vote equal to                 votes as follows 
 
หุนสามัญ ................................................................. หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ......................................................เสียง
ordinary share                                           shares    and having the right to vote equal to                                   votes 
 
หุนบุริมสิทธิ .............................................................. หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................................เสียง 
preference share                                     shares     and having the right to vote equal to                                 votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให  

       Hereby appoint 
 (1)...................................................................... อายุ.............ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. 

                                                                         age       years          I.D.Card No. 
 อยูบานเลขท่ี................................ ถนน.............................................................. ตําบล/แขวง................................................................ 
 Residing at                  Road                              SubDistrict 
 อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย …...................................หรือ 
         District                                                Province                                               Postal Code                                   or 

 (2)...................................................................... อายุ.............ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. 
                                                                         age       years          I.D.Card No. 

 อยูบานเลขท่ี................................ ถนน.............................................................. ตําบล/แขวง................................................................ 
 Residing at                  Road                              SubDistrict 
 อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย …...................................หรือ 
         District                                                Province                                               Postal Code                                   or 

 (3) นายอนันต  กาญจนพาสน อายุ  77  ป บัตรประจาํตัวประชาชนเลขท่ี 3101300343528  อยูบานเลขท่ี 28  
ซอยสุขใจ แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนประธานกรรมการของบริษัท  หรือ 

                      Mr. Anant  Kanjanapas  Age 77 years I.D. Card No. 3101300343528  Residing at  28 Soi Sukjai, 
Kwaeng Phra Khanong, Khet Khlong Toei, Bangkok  who is the Chairman of the Company   or 

                       นายประสาน ฮกชุน  อายุ 62 ป  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี 3102001545642 อยูบานเลขท่ี 36/283 ซอย
สายไหม 23 ถนนสายไหม  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท   

                         Mr. Prasan Hokchoon Age 62 years  I.D. Card No. 3102001545642  Residing at  36/283 Soi Saimai 23, 
Saimai Road, Kwaeng Saimai, Khet Saimai, Bangkok  who is the Chairman of the Audit Committee of the Company 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
46 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 11.00 น. ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ 
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
anyone of the above as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders No.46 to be 
held on 26 July 2018 at 11.00 a.m. at Royal Jubilee Ballroom, IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, 
Chaengwattana Road, Tambon Bannmai, Amphur Pakkred, Nonthaburi Province or any adjournment at any date,  
time and place thereof.  
 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
  
  วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 45 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
                 Agenda 1   To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 45 held on 27 July 2017 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสีย 
        Approve        Disapprove                      Abstain 

  
  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
             Agenda  2 Subject To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended 31 March 2018 

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2561 และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 
      Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of 
the Company for the fiscal year ended 31 March 2018, and acknowledge the Report of the Auditor 

            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                             (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
         เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                  Approve        Disapprove                      Abstain   
 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปจากการดําเนินธุรกิจเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจาย 
เงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561  
     Agenda 4 To consider and approve the appropriation of annual net profit from business operation to legal 
reserve and the payment of dividend for the year ended 31 March 2018    

 
             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                   Approve        Disapprove                      Abstain  
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  วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 
        Agenda 5 To consider the election of directors in place of those directors whose term will expire by rotation 
 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
    การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
              Vote for all the nominated candidates as a whole. 
     เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
            Approve        Disapprove                      Abstain 
   
    การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
             Vote for an individual nominee. 
 
    1. ชื่อกรรมการ  นายบุรินทร วงศสงวน 
        Director’s name Mr.Burin Wongsanguan  
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
             Approve       Disapprove        Abstain  
 
    2. ชื่อกรรมการ  นายซุยฮัง กาญจนพาสน 
        Director’s name Mr.Sui Hung Kanjanapas  
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
             Approve       Disapprove        Abstain 
 
    3. ชื่อกรรมการ  นายปญญา บุญญาภิวัฒน 
        Director’s name Mr.Panya Boonyapiwat  
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
             Approve       Disapprove        Abstain 
  
 
  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
       Agenda 6 To consider and approve the payment of directors’ remuneration for the year ending 31 
March 2019 
 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                  Approve       Disapprove                    Abstain  
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  วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2562 
      Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and fixing of remuneration of 
the Company’s auditors for the year ending 31 March 2019 
 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                   Approve        Disapprove                      Abstain  
 
       วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถามี) 
    Agenda 8 To consider other matters (if any)  
     
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                   Approve        Disapprove                      Abstain  
          
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี   ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
น้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid 
and not my voting as a shareholder. 
 
(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is 
any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may consider appropriate in all respects. 
 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ   
ฉันทะ  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in 
the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 
 
    ลงช่ือ/Signed ...............................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor 
            ( .......................................................... ) 
 
 
    ลงช่ือ/Signed ...............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
            ( .......................................................... ) 
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หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
       2. วาระเลือกต้ังกรรมการ สามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุ
เพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
Remarks:Remarks:Remarks:Remarks:  1. The shareholders appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and 
vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes. 
  2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual 
nominee can be  appointed.  
  3. In case there is any further agenda apart from those specified above brought into 
consideration in the Meeting, the proxy holder can use the Supplementary Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ขใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ขใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ขใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข....    
SupplementaSupplementaSupplementaSupplementary Proxy Form B.ry Proxy Form B.ry Proxy Form B.ry Proxy Form B.    

    
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 46 ใน
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ หองรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ 
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น      
 The appointment of proxy by the shareholder of Bangkok Land Public Company Limited at the Annual 
General Meeting of Shareholders No. 46 to be held on 26 July 2018 at 11.00 a.m. at Royal Jubilee Ballroom, 
IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, Chaengwattana Road, Tambon Bannmai, Amphur Pakkred, Nonthaburi 
Province or any adjournment at any date, time and place thereof.  
    
 วาระท่ี............ เรื่อง ................................................................................................................................    
     Agenda Item    Subject 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                   Approve       Disapprove                    Abstain  
     
 วาระท่ี............ เรื่อง ................................................................................................................................    
     Agenda Item    Subject 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                   Approve       Disapprove                    Abstain  
 
 วาระท่ี............ เรื่อง ................................................................................................................................    
     Agenda Item    Subject 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                   Approve       Disapprove                    Abstain  
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะน้ีถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all 
respects. 
 
 
    ลงช่ือ/Signed ...............................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor 
            ( .......................................................... ) 
 
 
    ลงช่ือ/Signed ...............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
            ( .......................................................... ) 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 8 8 8 8     
    

ขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุนขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุนขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุนขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุน    
    
    
นายอนนัต  กาญจนพาสนนายอนันต  กาญจนพาสนนายอนนัต  กาญจนพาสนนายอนันต  กาญจนพาสน    
ปปปประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารระธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารระธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารระธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
อายุอายุอายุอายุ     77 ป 
        
สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ     ไทย 
 
ที่อยูที่อยูที่อยูที่อยู     28  ซอยสุขใจ  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
    
จํานวนหุนที่ถือจํานวนหุนที่ถือจํานวนหุนที่ถือจํานวนหุนที่ถือในบริษัทในบริษัทในบริษัทในบรษิัท   4,565,442,260 หุน (ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561)  
     คิดเปนรอยละ 24.55 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท 
    
คุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษา  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
     อุดมศึกษา ZUOZ COLLEGE, SWITZERLAND 
     ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    
ตําแหนงในปจจุบันตําแหนงในปจจุบันตําแหนงในปจจุบันตําแหนงในปจจุบัน  
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกแอรพอรท อินดัสทรี จํากัด 
ประธานกรรมการ    บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท จํากัด  
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท สินพรชัย จํากัด 
ประธานกรรมการ    บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด 
ประธานกรรมการ    บริษัท เมืองทอง เซอรวิสเซส แอนด แมเนจเมนท จํากัด 
ประธานกรรมการ    บริษัท บางกอกแลนด เอเจนซี่ จํากัด 
    
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมกาจํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมกาจํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมกาจํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทรของบริษัทรของบริษัทรของบริษัท  24 ป 8 เดือน(ตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2536) 
 
การเขารวมประชุมในการเขารวมประชุมในการเขารวมประชุมในการเขารวมประชุมในระหวางระหวางระหวางระหวางป ป ป ป 25252525666600002222561561561561 
การประชุมผูถือหุน    รวมท้ังสิ้น 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร  รวมท้ังสิ้น 27 ครั้ง  เขารวมประชุม 27 ครั้ง 
    
กิกกิิกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดจการอื่นที่อาจทําใหเกิดจการอื่นที่อาจทําใหเกิดจการอื่นที่อาจทําใหเกิด            ไมมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชความขัดแยงทางผลประโยชความขัดแยงทางผลประโยชความขัดแยงทางผลประโยชนนนนตอบริษัทตอบริษัทตอบริษัทตอบริษัท 
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                                                    เอกสารแนบเอกสารแนบเอกสารแนบเอกสารแนบหหหหมายลข มายลข มายลข มายลข 8 8 8 8     
    

ขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุนขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุนขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุนขอมลูเกีย่วกบักรรมการทีเ่ปนผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุน    
    

นายประสาน ฮกชุนนายประสาน ฮกชุนนายประสาน ฮกชุนนายประสาน ฮกชุน    
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
    
อายุอายุอายุอายุ   62 ป 
 
สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ   ไทย 
    
ที่อยูที่อยูที่อยูที่อยู   36/283 ซอยสายไหม 23 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 
    
จํานวนหุนที่ถือจํานวนหุนที่ถือจํานวนหุนที่ถือจํานวนหุนที่ถือ   ไมมี  (ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561)     
    
คุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
   ประกาศนียบัตร โครงการฝกอบรมตามหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  
   อุดมศึกษา 
    
ประวัติการทํางานและตําแหนงในปจจุบันประวัติการทํางานและตําแหนงในปจจุบันประวัติการทํางานและตําแหนงในปจจุบันประวัติการทํางานและตําแหนงในปจจุบัน    
2559  ปจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน)    
2556 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท แอล พี แลนด แอนดเฮาสซิ่ง ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
2544 – ปจจุบัน  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
2543   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เซมิคอนดั้กเตอรเว็นเจอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
   (มหาชน) 
2541 – 2542  ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท อัลฟาเทค อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
2533 – 2540  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ไมโคร โพลิส คอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
2528  2532  ผูจัดการฝายบัญชีและเงินเดือน บริษัท เนช่ันแนล เซมิคอนดั้กเตอร (กรุงเทพฯ) จํากัด 
2523  2527  ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส กรุงเทพ 
     
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการจํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการจํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการจํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทของบริษัทของบริษัทของบริษัท   
2 ป 6 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2559) 
    
การเขารวมประชมุในการเขารวมประชมุในการเขารวมประชมุในการเขารวมประชมุในระหวางระหวางระหวางระหวางป ป ป ป 25252525606060602562562562561111  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง  เขารวมประชุม 6 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
    
กิกกิิกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดจการอื่นที่อาจทําใหเกิดจการอื่นที่อาจทําใหเกิดจการอื่นที่อาจทําใหเกิด            ไมมี 
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 9999 
 
ขอบงัคบัของ บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั ขอบงัคบัของ บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั ขอบงัคบัของ บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั ขอบงัคบัของ บรษิทั บางกอกแลนด จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
((((เฉพาะสวนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการและการประชมุผูถอืหุนเฉพาะสวนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการและการประชมุผูถอืหุนเฉพาะสวนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการและการประชมุผูถอืหุนเฉพาะสวนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการและการประชมุผูถอืหุน))))    

    
หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่4 4 4 4 คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ 

 
ขอ ขอ ขอ ขอ 15151515.... กรรมการน้ันใหเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑ  และวิธีการดังตอไปน้ี 
 (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมากโดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียง
เทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
 (2) ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทีละคน 
 (3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการ ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงไดเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 
ขอ ขอ ขอ ขอ 16161616.... ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ 
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1:3 
        
ขอ ขอ ขอ ขอ 20202020.... ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน 
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ 
จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่5 5 5 5 การประชมุผูถอืหุนการประชมุผูถอืหุนการประชมุผูถอืหุนการประชมุผูถอืหุน 
 
ขอ ขอ ขอ ขอ 29.29.29.29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท 
 
 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุน
ท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ ขอ ขอ ขอ 30.30.30.30. ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร ใหระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนาย
ทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 
 สถานท่ีจะใชเปนท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ สํานักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกลเคียง หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
ขอ ขอ ขอ ขอ 31.31.31.31. ในระหวางยี่สิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศให
ผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง ไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน  
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ขอ ขอ ขอ ขอ 32.32.32.32. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน และ
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 
 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 
ขอ ขอ ขอ ขอ 33333.3.3.3. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
 
 (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
 (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
  (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 
การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน
กัน 
  (ง) การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 
  (จ) การเพ่ิมทุน ลดทุน 
  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
  (ช) การออกหุนกู 

 
ขอ ขอ ขอ ขอ 34.34.34.34. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
 
 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทท่ีคณะกรรมการของ
บริษัทไดจัดการไปในรอบปท่ีผานมา 
 
 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การอนุมัติการจายเงินปนผล 
 
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 (5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 
 
 (6) กิจการอ่ืน ๆ 
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ....ศศศศ....2535 2535 2535 2535 ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 71717171 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการท้ังชุดพรอมกันในคราวเดียว แต
ใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาท่ีจําเปนจนกวาคณะกรรมการ
ชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 
 
  ความในวรรคหน่ึง มิใหใชบังคับกรณีท่ีบริษัทมีขอบังคับกําหนดวิธีเลือกกรรมการแตกตางไปจากท่ี
กําหนดไวในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเชนน้ัน ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ี
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 
 
  กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบรษัิทน้ัน ถาขอบังคับมิได
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจาก
ตําแหนง 
 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตราน้ี อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 90909090 หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของ
บริษัท 
 
  ในกรณีท่ีขอบังคับของบริษัทไมไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามมติของท่ี
ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 98989898 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
 
  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 101101101101 ในการเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ี
จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสง
ใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย 
 
  สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือ
จังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 102102102102    ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน แตจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน
เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ในการน้ีใหนํามาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคหา และมาตรา 34 มาใช
บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด 
 
  การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหน่ึงในสวนท่ีถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึงน้ัน มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบริษัท
ไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 103103103103 เวนแตพระราชบัญญัติน้ีจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
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  ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน
รองขอตามมาตรา 100 การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ
ตามมาตรา 100 ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
    
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 104104104104 ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม        
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 105105105105 ประธานในท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ
ประชุม ในการน้ีตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุม
จะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 
  เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 
 
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถือ
หุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณีและจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะ
ประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วันเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือ
หุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม  ท้ังน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวัน ก อ น วั น
ประชุมดวย 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 107107107107 เวนแตพระราชบัญญตัินี้จะบัญญตัไิวเปนอยางอ่ืน มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนน
เสียงดังตอไปน้ี 
 
  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา
มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงแปนเสียงช้ีขาด 
 
  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
   (ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
   (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบรษัิทท้ังหมดหรือ
บางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจดัการธุรกิจของบรษัิท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค
จะแบงกําไรขาดทุน 
 
  (3) ในกรณีท่ีบริษัทมีขอบังคับกําหนดไววา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในเรื่องใดตองประกอบดวย
คะแนนเสยีงเกินจํานวนท่ีกําหนดไวใน (1) หรือ (2) ก็ใหเปนไปตามน้ัน 
  
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 108108108108 ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาไดมีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบังคับของ
บริษัท หรือบทบัญญัติแหงประราชบัญญัติน้ี ผูถือหุนไมนอยกวาหาคนหรือผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงใน
หาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติใรการประชุมครั้งน้ันก็ได แตตองรองขอตอศาล
ภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมลงมติ 
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  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมผูถือหุนตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทแจงไปยังผูถือหุน
ภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 112112112112 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีจัดทําตามวรรคหน่ึง หรือจัดทําข้ึนในระหวางรอบปบัญชีเพ่ือนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ันใหเสร็จ
กอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 115115115115 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีท่ีบริษัทยังคงมียอด
ขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 
 
  เงินปนผลน้ันใหแบงจายตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใน
เรื่องหุมบุริมสิทธิ โดยการจายเงินปนผลจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  
  
  เมื่อขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปน
ครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเชนน้ันและเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป 
 
  การจายเงินปนผลน้ันใหกระทําภายในหน่ึงเดือนนับแตวีนท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ
แลวแตกรณี ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนกับใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนงสือพิมพดวย 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 116116116116 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแต
บริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวาน้ัน 
 
มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา 120120120120 ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทุกป 
ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 
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เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข เอกสารแนบหมายเลข 10101010 
 
 คาํชี้แจงเกีย่วกบั การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน คาํชี้แจงเกีย่วกบั การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน คาํชี้แจงเกีย่วกบั การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน คาํชี้แจงเกีย่วกบั การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และเอกสารทีต่องนาํมาแสดงสทิธใินการเขารวมประชมุและเอกสารทีต่องนาํมาแสดงสทิธใินการเขารวมประชมุและเอกสารทีต่องนาํมาแสดงสทิธใินการเขารวมประชมุและเอกสารทีต่องนาํมาแสดงสทิธใินการเขารวมประชมุในในในในการการการการ
ประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่ประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่ประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่ประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่46464646 
 
การมอบฉนัทะการมอบฉนัทะการมอบฉนัทะการมอบฉนัทะ 
 
 บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ( เอกสารแนบหมายเลข 7 )  ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ สําหรับการมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนในกรณีท่ีผูถือ
หุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ซ่ึงสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือประธานกรรมการของบริษัท หรือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามท่ีบริษัทไดเสนอช่ือไว ( เอกสารแนบหมายเลข 8 ) ผูถือหุนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
 ในการน้ี บริษัทยังไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีงายและไมซับซอน 
และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับใชในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุนสามารถพิมพหนังสือมอบฉันทะท้ังสองแบบ
ดังกลาวไดจากเว็บไซดของบริษัท www.bangkokland.co.th 
    
การลงทะเบียนการลงทะเบียนการลงทะเบียนการลงทะเบียน 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน ประมาณ 09.00 นาฬิกา ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค    เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงบริษัทไดแนบแผนท่ี
สถานท่ีจัดการประชุมดังกลาวมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีดวยแลว ( เอกสารแนบหมายเลข 11 ) 
    
เอกสารแสดงสทิธเิขารวมประชมุในวนัประชมุเอกสารแสดงสทิธเิขารวมประชมุในวนัประชมุเอกสารแสดงสทิธเิขารวมประชมุในวนัประชมุเอกสารแสดงสทิธเิขารวมประชมุในวนัประชมุสามญัสามญัสามญัสามญัผูถอืหุนผูถอืหุนผูถอืหุนผูถอืหุน 
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีท่ีจุดลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณี) 
    1111....    ผูถอืหุนเปนบคุคลธรรมดาผูถอืหุนเปนบคุคลธรรมดาผูถอืหุนเปนบคุคลธรรมดาผูถอืหุนเปนบคุคลธรรมดา 
        1111....1111    กรณมีาประชมุดวยตนเองกรณมีาประชมุดวยตนเองกรณมีาประชมุดวยตนเองกรณมีาประชมุดวยตนเอง 
   1.1.1 ใบลงทะเบียนท่ีมีบารโคด ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
   1.1.2 เอกสารซ่ึงปรากฏรูปถายของผูถือหุนท่ีสวนราชการออกใหและยังไมหมดอายุ เชน 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
        1111....2222    กรณมีอบฉนัทะกรณมีอบฉนัทะกรณมีอบฉนัทะกรณมีอบฉนัทะ 
   1.2.1 ใบลงทะเบียนท่ีมีบารโคด ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
   1.2.2 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ
ฉันทะและผูรับมอบฉันทะ  
   1.2.3 สําเนาภาพถายเอกสารของผูถือหุนท่ีสวนราชการออกให โดยมีรายละเอียดตามขอ 
1.1.2 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
   1.2.4 เอกสารของผูรับมอบฉันทะท่ีสวนราชการออกให โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1.2 
ขางตน 
 
    2222....    ผูถอืหุนทีเ่ปนนติบิคุคลผูถอืหุนทีเ่ปนนติบิคุคลผูถอืหุนทีเ่ปนนติบิคุคลผูถอืหุนทีเ่ปนนติบิคุคล 
        2222....1111    กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองกรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองกรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองกรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 
   2.1.1 ใบลงทะเบียนท่ีมีบารโคด ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
   2.1.2 เอกสารของผูแทนท่ีสวนราชการออกให โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1.2 ขางตน 
   2.1.3 ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล พรอมท้ังประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวา ผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
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  2222....2222    กรณผีูถอืหุนมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเขาประชมุกรณผีูถอืหุนมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเขาประชมุกรณผีูถอืหุนมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเขาประชมุกรณผีูถอืหุนมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเขาประชมุ 
   2.2.1 ใบลงทะเบียนท่ีมีบารโคด ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
   2.2.2 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ
ฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
   2.2.3 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลพรอมท้ังประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
   2.2.4 เอกสารของผูรับมอบฉันทะท่ีสวนราชการออกให โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1.2 
ขางตน    
 
    3333....    ผูถอืหุนซึง่มไิดมสีญัชาตไิทย ผูถอืหุนซึง่มไิดมสีญัชาตไิทย ผูถอืหุนซึง่มไิดมสีญัชาตไิทย ผูถอืหุนซึง่มไิดมสีญัชาตไิทย หรอืเปนนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตางประเทศหรอืเปนนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตางประเทศหรอืเปนนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตางประเทศหรอืเปนนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตางประเทศ    
  ใหนําความในขอ 1. และ ขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุม ซึ่งมไิดมี
สัญชาตไิทยหรือซึ่งเปนนิต ิ บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ท้ังน้ี ภายใตขอบังคับดังตอไปน้ี 
  3.1 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ันอาจจะเปนเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของประเทศท่ี
นิติบุคคลน้ันตั้งอยูหรือโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ท้ังน้ี จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ ช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบคุคล และเง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 
  3.2 เอกสารท่ีมไิดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกัน
ดวย และใหผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล พรอมท้ังประทับตราสําคัญ (ถามี) 
 
 4444....    ผูถอืหุนทีเ่ปนผูลงทนุตางประผูถอืหุนทีเ่ปนผูลงทนุตางประผูถอืหุนทีเ่ปนผูลงทนุตางประผูถอืหุนทีเ่ปนผูลงทนุตางประเทศ และแตงตัง้ใหคสัโตเดยีน เทศ และแตงตัง้ใหคสัโตเดยีน เทศ และแตงตัง้ใหคสัโตเดยีน เทศ และแตงตัง้ใหคสัโตเดยีน (Custodian)(Custodian)(Custodian)(Custodian)    ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากในประเทศไทยเปนผูรบัฝากในประเทศไทยเปนผูรบัฝากในประเทศไทยเปนผูรบัฝาก
และดแูลหุนและดแูลหุนและดแูลหุนและดแูลหุน 
  4.1 ใบลงทะเบียนท่ีมีบารโคด ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
  4.2 เอกสารตามรายละเอียด ขอ 3.1 และ 3.2 ขางตน 
  4.3 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียนเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  4.4 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบกิจการคัสโตเดียน 
 
 5555....    ผูถอืหุนถึงแกกรรมผูถอืหุนถึงแกกรรมผูถอืหุนถึงแกกรรมผูถอืหุนถึงแกกรรม 
  ผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน ใหนําคําสั่งศาล
แตงตั้งใหเปนผูจดัการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพ่ิมเตมิดวย 
 
 6666....    ผูถอืหุนเปนผูเยาวผูถอืหุนเปนผูเยาวผูถอืหุนเปนผูเยาวผูถอืหุนเปนผูเยาว 
  บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย เขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวม
ประชุมแทน ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว และสําเนาทะเบียนบาน หรือสตูิบัตรของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาว
มาแสดงเพ่ิมเตมิดวย 
 
 7777....    ผูถอืหุนเปนผูไรความสามารถหรอืผูเสมอืนไรความสามารถผูถอืหุนเปนผูไรความสามารถหรอืผูเสมอืนไรความสามารถผูถอืหุนเปนผูไรความสามารถหรอืผูเสมอืนไรความสามารถผูถอืหุนเปนผูไรความสามารถหรอืผูเสมอืนไรความสามารถ 
  ผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน ใหนําคําสัง่
ศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
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 การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัผูถอืหุน ครัง้ที่ 46464646 
 
การออกเสยีงลงคะแนนการออกเสยีงลงคะแนนการออกเสยีงลงคะแนนการออกเสยีงลงคะแนน 
 
 1. ประธานในท่ีประชุมขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
 2. ผูถือหุนท่ีประสงคจะออกเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหทําเครื่องหมายลงในชองไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงและแสดงตน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับบัตรลงคะแนนเพ่ือตรวจนับคะแนนเสียง ดวย
ระบบบารโคด 
 3. ผูถือหุนท่ีเห็นดวย หรือไมทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือวาอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอ
ตอท่ีประชุม ไมตองสงบัตรลงคะแนนเสียงใหเจาหนาท่ี โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 
 
การนับคะแนนเสียงการนับคะแนนเสียงการนบัคะแนนเสียงการนบัคะแนนเสียง 
  
 1. ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ เวนแตกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงตางหากจากในฐานเปนผูถือหุน 
 2. บริษัทใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง 
 3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม เฉพาะผู
ถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวย และ งดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท้ังท่ีมาประชุมดวย
ตนเองและมอบฉันทะท่ีบริษัทบันทึกไวแลว 
 4. การแจงผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดย
ในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด กรณีผูถือหุนกลับกอนการปดประชุม ใหแจงเจาหนาท่ีหนาหองประชุม
เพ่ือหักคะแนนออกจากระบบ 
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แผนทีสถานทีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที 46 
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