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การด าเนินการประชุม

1.    ขั้นตอนการประชุม

ในการประชมุจะมีการด าเนินการประชมุเรยีงตามวาระท่ีแจง้ไว้ ตามหนงัสือเชิญประชมุโดยกรรมการ

จะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในรายละเอียดของแตล่ะวาระ

2.    สิทธิในการแสดงความเหน็

2.1    ส าหรบัการโหวตในแตล่ะวาระ ทกุท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีมีหรอืตาม

จ านวนหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 คะแนนเสียงโดยในการโหวต จะไม่

สามารถแบง่คะแนนในการโหวตได้ ยกเวน้เสียแตเ่ป็นผูร้บัมอบ ฉนัทะท่ีไดร้บัแบบฟอรม์การมอบ

ฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ท่ีท าหนา้ท่ีดแูลหลกัทรพัย์ ใหก้บันกัลงทนุตา่งชาตสิ  าหรบัผูท่ี้ไดร้บั

มอบฉนัทะแบบ ข ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดท้ าการระบกุารลงคะแนนมาแลว้ผูร้บัมอบจะตอ้งลงคะแนน

ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบไุวโ้ดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงันี ้ คือ “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” 

หรือ “งดออกเสียง”

2.2    เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้ ส  าหรบักรณีตอ่ไปนี้

- ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้ท่ีไดร้บัการมอบฉนัทะแบบ ข และ ค ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะใหส้ทิธ์ิผูร้บั

มอบฉนัทะลงคะแนนแทนไดใ้นวาระท่ีระบุ
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การด าเนินการประชุม

สิทธิในการแสดงความเหน็ (ต่อ)

2.3     เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะไมพ่ิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้อบฉนัทะไดร้ะบกุารลงคะแนนในวาระตา่งๆ

แลว้ โดยมอบใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทนและออกเสียงใหต้รงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค์

2.4    ก่อนท่ีจะท าการเรยีกเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อท าการอนมุตัิในแตล่ะวาระ ท่านผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถ

สอบถามรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ไดโ้ดยในกรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการจะสอบถาม

กรุณายกมือ และแจง้ช่ือ นามสกลุ พรอ้มทัง้ชีแ้จงวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะ

2.5    ส าหรบัในการนบัคะแนน บรษัิทฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบารโ์คด้ เพื่อความ สะดวกและความ

รวดเรว็ของผูถื้อหุน้ทกุทา่น บรษัิทจะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนน ไปทางเห็นดว้ย และ

ส าหรบัการลงมตใินแตล่ะวาระ จะขออนญุาตเรยีกเก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ตอ้งการลงคะแนนเป็น “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านัน้
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การด าเนินการประชุม

สิทธิในการแสดงความเหน็ (ต่อ)

2.6    หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะออกจากท่ีประชมุก่อนปิดประชมุและประสงค์

ท่ีจะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาสง่บตัรลงคะแนนพรอ้มเซน็ช่ือใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกจากหอ้งประชมุ ทางบรษัิทจะท าการบนัทกึคะแนนของทา่นเอง

2.7    ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากท่ีท่านประธานรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิในแตล่ะวาระ โดยผล

การนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บัสิทธ์ิให้

ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบคุะแนนไวล้ว่งหนา้ผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ

2.8    ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานจะท าการโหวตเพิ่มอีกหนึง่เสียงเพื่อเป็นการชีข้าด

2.9     การประชมุครัง้นี ้ จะถือวา่บตัรลงคะแนนเป็นบตัรเสีย ตามกรณีตอ่ไปนี้

1. แกไ้ขทางเลือก แตไ่ม่ลงลายมือช่ือก ากบั

2. ลงคะแนนโหวตมากกวา่ หนึ่งทางเลือก ยกเวน้กรณีรบัมอบฉนัทะแบบคสัโตเดีย้น

3. ไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน

4. ส าหรบับตัรลงคะแนนที่สง่มา หากไมล่งคะแนนเสียงและไม่ลงลายมือช่ือ จะถือวา่ทา่น

ประสงคล์งคะแนนเห็นดว้ย
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วาระการประชุม

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563

วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563

วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตังิดการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากงบการเงินของบรษัิท 

มีผลขาดทนุสทุธิส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทนุจดทะเบียน

วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

วาระที่ 8  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

วาระที่ 9  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี)
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ประชมุ เมื่อวนัพธุที่ 29 เมษายน 2563
ซึง่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดมี้การบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งและไม่ปรากฎวา่มี
ผูถื้อหุน้คดัคา้นหรอืขอแกไ้ขแตอ่ย่างใด

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 รบัทราบ

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ
ของบริษัทประจ าปี สิน้สุด ณ

วันที ่31 ธันวาคม 2563

9

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง (%)

สินทรพัยร์วม (บาท) 1,386,768,618 1,151,811,550 20.40

หนีส้ินรวม (บาท) 679,109,866 392,303,979 73.11

สว่นของผูถื้อหุน้รวม (บาท) 707,658,752 759,507,571 (6.83)

รายไดร้วม (บาท) 88,983,744 1,294,215,268 (93.13)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (บาท) (48,202,831) 234,321,179 (120.57)

อตัราสว่นก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ 
(บาท/หุน้)

(0.07) 0.32 (121.88)

สรุปสาระส าคัญของงบการเงนิของบริษัทส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ได้ดังนี้



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ
ของบริษัทประจ าปี สิน้สุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ของบรษัิท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากเห็นวา่ถกูตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รองรบัทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน
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วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดการ
จัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย 
เน่ืองจากงบการเงนิของบริษัท มี
ผลขาดทนัสุทธิส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

และพจิารณางดการจ่ายเงนิปันผล

11

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล

ในปี 2563 บรษัิทมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้จ านวน 362,812,746.50 บาท และตอ้งมี
ทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 36,281,274.65 บาท ซึง่ปัจจบุนับรษัิทมีทนุส ารองสะสมทัง้สิน้ 
26,792,000 บาท โดยทนุส ารองดงักลา่วยงัไมค่รบตามท่ีกฎหมายระบไุว้

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีผลขาดทนุสทุธิจาการการด าเนินงาน
เป็นจ านวน 48,202,831 บาท ท าใหบ้รษัิทไมส่ามารถจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายได ้บรษัิทจงึ
เสนอขอใหง้ดการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย สง่ผลใหบ้รษัิทมีเงินทนุส ารองสะสมตาม
กฎหมายคงเดิม จ านวน 26,792,000 บาท ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 7.39 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้

ทัง้นีบ้รษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลและส ารองตา่งๆทกุประเภท ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษัิทและตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและการ
ขยายธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้ความจ าเป็นอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ในอนคต ดงันัน้ เม่ือค านงึถงึผล
ประกอบการ ความจ าเป็นตอ้งรกัษากระแสเงินสดไวเ้พื่อรองรบัการด าเนินงานของบรษัิท การลงทนุ 
และสถานการณต์า่งๆ จาการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจเกิดขึน้
ในอนาคตเห็นสมควรใหมี้การงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
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วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดการ
จัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย 
เน่ืองจากงบการเงนิของบริษัท มี
ผลขาดทนัสุทธิส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

และพจิารณางดการจ่ายเงนิปันผล

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิงดจดัสรรเงินทนุ
ส ารองตามกฎหมายและใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน



วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล

สืบเน่ืองจากการท่ีบรษัิทมีหุน้คงเหลือจากการจ่ายหุน้ปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562
จ านวน 87 หุน้ และบรษัิทไดท้ าการจ่ายปันผลส าหรบักรณีดงักลา่วเป็นเงินสดแลว้(อา้งถงึมติท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ท่ีมีมติใหจ้่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลท่ีอตัรา 10 หุน้เดมิ ตอ่ 1 หุน้ปันผล) บรษัิทจงึ
จ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนจ านวน 43.50 บาท จากทนุจดทะเบียน 362,812,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่ 362,812,746.50 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุน้) และตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้
4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน
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ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียน 362,812,746.50 บาท (สามรอ้ยหกสบิสองลา้นแปดแสนหนึ่งหม่ืน

สองพนัเจ็ดรอ้ยสี่สบิหกบาท หา้สบิสตางค)์

แบง่ออกเป็น 725,625,493 หุน้ (เจ็ดรอ้ยยี่สบิหา้ลา้นหกแสนสองหม่ืนหา้พนัสี่รอ้ย
เกา้สบิสามหุน้)

มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั 725,625,493 หุน้ (เจ็ดรอ้ยยี่สบิหา้ลา้นหกแสนสองหม่ืนหา้พนัสี่รอ้ย
เกา้สบิสามหุน้)

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจด
ทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจด

ทะเบียนของบรษัิทจ านวน 43.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 362,812,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่ 362,812,746.50 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุน้) และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้
4 ของบรษัิทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน รวมถงึการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดที่ได้
เสนอ ขา้งตน้

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้
วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจด
ทะเบยีนของบริษัทและแก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน



วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้16

และ ขอ้ 33 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งพน้จากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 
ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่น 1
ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงด าแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษัิทมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ทา่น ดงันัน้ ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นี ้กรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ มีทัง้สิน้ 3 ทา่นดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง

1. นายสุวชิ         ล ่าซ า กรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายเดน่ดนัย   หุตะจูฑะ กรรมการ

3. นายศศิพงษ ์   ป่ินแก้ว กรรมการ
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ชื่อ/นามสกุล : นายสุวชิ ล ่าซ า

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม
▪ ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) Abilene Christian University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา
▪ ปรญิญาตร ีสาขาบญัชีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์    
▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี  114/2015
▪ อบรมหลกัสตูร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance"

ประสบการณก์ารท างาน
2557 – ปัจจบุนั        - ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บรษัิท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน)
2539 – 31 มี.ค.2563   - Director agency transformation

บรษัิท  เอไอเอ  จ ากดั

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) :  0.13 %
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
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ชื่อ/นามสกุล : นายเด่นดนัย  หุตะจูฑะ

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม
▪ ปรญิญาตร ี(บญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
▪ Mini MBA  รุน่ที่ 35 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ที่ 118/2015

ประสบการณก์ารท างาน
2553 – ปัจจบุนั - กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร /ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท รม่โพธ์ิ   

พรอ็พเพอรต์ี ้จากดั (มหาชน) /รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) :  57.49 %
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
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ชื่อ/นามสกุล :    นายศศพิงษ ์ ป่ินแก้ว

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม
▪ ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
▪ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากสภาวิชาชีพบญัชี (Certified Public Accountants: CPA)
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 114/2015

ประสบการณก์ารท างาน
2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารรว่ม / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการสาย 

งานวางแผนและควบคมุ บรษัิท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน)
2544 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษัิท ซีโอเอส ออดิท จ ากดั
2563 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษัิท เพ็ท วาไรตี ้จ  ากดั
2563 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษัิท เดอะ บีช เฮา้ส ์จ ากดั

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) :   2.12 %
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้ นายสวุิช ล ่าซ  า, นาย
เดน่ดนยั หตุะจฑูะ และศศิพงษ ์ป่ินแกว้ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทแทนกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระบรษัิทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล)

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 17 ก าหนดวา่

“ขอ้ 17. กรรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั
หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัซิึง่ประกอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอื
วางเป็น หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนัน้ใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบ
ของบรษัิท

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท”
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ในการนีบ้ริษัทมคีวามประสงคจ์ะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง 
(บาท)

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท)

ประธานกรรมการ 20,000 15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000

กรรมการ 15,000 12,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 12,000

ส าหรบักรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ใหไ้ดร้บัค่าตอบเทนรายเดือนเพียงต าแหน่งเดียว โดยใน
กรณีท่ีค่าตอบแทนรายเดือนของทัง้สองต าแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากนั ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากัน ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งท่ีมี อตัราสูงกว่า และ (ข) 
ส าหรบัเบีย้ประชุม หากมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในวนัเดียวกนั ใหไ้ดร้บัเบี ้ยประชุม
เพียงต าแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีเบีย้ประชมุของทัง้สองต าแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากนั ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุในต าแหน่งใดต าแหน่ง
หนึ่ง แต่ในกรณีท่ีเบีย้ประชุมดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากัน ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมในต าแหน่งท่ี มีอตัราสงูกว่า หากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทมิไดมี้ขึน้ในวนัเดียวกนั ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุของทัง้สองต าแหน่ง

ในส่วนของบ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจก าหนดและจัดส รร ให้
สอดคลอ้งกับการเติบโตของรายได ้หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย ทั้งนี ้  โดย
คา่ตอบแทนประจ าปี 2564 ทัง้สิน้ ใหอ้ยู่ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนดังกล่าว ไป
จนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเปลี่ยนแปลง 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงักลา่วขา้งตน้

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564



วาระที ่8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอให้

แตง่ตัง้บรษัิท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2564
จ านวน 4 ทา่นดงันี ้

รายนามผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขที่

นายบรรจง พิชญประสาธน์ 7147

ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 6995

นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน้ 8260

นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ 9429
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส าหรบัปี 2564 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 1,400,000บาท

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน

วาระที ่8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564



วาระที่ 9 พจิารณาอืน่ๆ (ถ้าม)ี
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วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และ/หรอื เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดชี้แ้จงขอ้ซกัถาม
หรอืขอ้สงสยัตา่ง ๆ (ถา้มี) จะไมมี่การน าเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและลงมติใดๆ ใน
วาระนี้



Thank You
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• Email: info@rhombho.co.th
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