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1.    ขั้นตอนการประชุม

ในการประชมุจะมีการด าเนินการประชมุเรยีงตามวาระท่ีแจง้ไว้ ตามหนงัสือเชิญประชมุโดยกรรมการ

จะชีแ้จงตอ่ที่ประชมุในรายละเอียดของแตล่ะวาระ

2.    สิทธิในการแสดงความเหน็

2.1    ส าหรบัการโหวตในแตล่ะวาระ ทกุทา่นสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ที่มีหรอืตาม

จ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุน้ เทา่กบั 1 คะแนนเสียงโดยในการโหวต จะไม่

สามารถแบง่คะแนนในการโหวตได้ ยกเวน้เสียแตเ่ป็นผูร้บัมอบ ฉนัทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์การมอบ

ฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ท  าหนา้ที่ดแูลหลกัทรพัย์ ใหก้บันกัลงทนุตา่งชาติส  าหรบัผูท้ี่ไดร้บั

มอบฉนัทะแบบ ข ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดท้ าการระบกุารลงคะแนนมาแลว้ผูร้บัมอบจะตอ้งลงคะแนน

ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบไุวโ้ดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงันี ้ คือ “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” 

หรือ “งดออกเสียง”

2.2 เน่ืองจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให้

กบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ
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สิทธิในการแสดงความเหน็ (ต่อ)

2.3     ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ตา่ง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแตล่ะ
วาระภายในเวลาที่ก  าหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้นงึวา่ 
ยืนยนัการลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แตห่ากวาระได้
ถกูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรอืเปลี่ยนการลงคะแนนได้

ส  าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผ่านอปุกรณมื์อถือหรอื Tablet ขอใหท้า่นสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงั
โปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนที่เมน ูE-Voting

2.4    เมื่อทา่นลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้า่นกลบัมายงัหนา้ตา่ง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อ
รบัชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ 

2.5 ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท้ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ี่ลงคะแนน
ลว่งหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 
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วธีิการถามค าถาม

ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุที่ก  าลงัพิจารณาได้
กรณีที่ทา่นผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงันี ้
1.  ใหท้า่นไปที่เมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ
2.  กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ
กรณีที่ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้
1.  ใหท้า่นไปที่เมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) 
2.  เมื่อพิธีกรขานช่ือของทา่น เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ทา่นจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมค์

ในอปุกรณข์องทา่น กรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์
ค าถามของทา่นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผูด้  าเนินรายการจะไดท้ าการอา่นค าถามใหก้บัที่ประชมุแทนทา่น

ในการถามค าถามแตล่ะครัง้ทัง้ผ่านการพิมพข์อ้ความ หรอืผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุแจง้ช่ือ-นามสกลุ 
พรอ้มระบวุา่ทา่นมาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริม่ถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชมุใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น
บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสง่ค าถามในแตล่ะวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ สอบถามเขา้มาภายใน 2 นาที ทางบรษัิท
จะด าเนินการประชมุตอ่ หากผูถื้อหุน้มีค  าถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้มาผ่านช่องทาง Chat เจา้หนา้ที่จะท าการอา่น
ค าถามของทา่นในภายหลงั 
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วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564

วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564

วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากงบการเงินของบรษัิท 

มีผลขาดทนุสทุธิส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และพิจารณางดการจา่ยเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี)
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ประชมุ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 ซึง่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ไดมี้การบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งและไม่ปรากฎวา่มีผูถื้อหุน้
คดัคา้นหรอืขอแกไ้ขแตอ่ย่างใด

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนนโดยไมน่บัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน



วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รบัทราบ

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทประจ าปี 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564
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สรุปสาระส าคัญของงบการเงนิของบริษัทส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี้

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง (%)

สินทรัพยร์วม (บาท) 1,478,449,063 1,386,768,618 6.61

หนีสิ้นรวม (บาท) 884,859,828 679,109,866 30.30

ส่วนของผู้ถอืหุน้รวม (บาท) 593,589,235 707,658,752 (16.12)

รายได้รวม (บาท) 76,039,239 92,786,294 (18.05)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท) (114,069,517) (48,202,831) 136.65

อัตราส่วนก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
(บาท/หุน้)

(0.16) (0.07) 128.57
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิท
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากเห็นวา่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการ
บญัชีที่รองรบัทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน



วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดการจัดสรรเงนิทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากงบการเงนิของบริษัท มผีลขาดทุนสุทธิ
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 และพจิารณางดการจ่ายเงนิปันผล
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล

ในปี 2564 บรษัิทมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้จ านวน 362,812,746.50 บาท และตอ้งมี
ทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 36,281,274.65 บาท ซึง่ปัจจบุนับรษัิทมีทนุส ารองสะสมทัง้สิน้ 
26,792,000 บาท โดยเงินทนุส ารองดงักลา่วยงัไมค่รบตามท่ีกฎหมายระบไุว้

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีผลขาดทนุสทุธิจาการการด าเนินงาน
เป็นจ านวน 114,069,517 บาท ท าใหบ้รษัิทไมส่ามารถจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายได้ บรษัิท
จงึเสนอขอใหง้ดการจดัสรรเงินทนุส 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 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิงดจดัสรรเงินทนุ
ส ารองตามกฎหมายและใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

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 2565 ครัง้นี ้กรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ มีทัง้สิน้ 3 ทา่นดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง

1. นายวโิรจน ์     หุตะจูฑะ กรรมการ

2.นางจิตตมิา      สัจจวานิช อนิทุจันทรย์ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

3. นายชัยวุฒ ิ     จติราคนี      กรรมการ/กรรมการอิสระ
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายวโิรจน ์     หุตะจูฑะ

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม
▪ ปรญิญาโท (MS MATHS – Master of Science Mathematics) มหาวิทยาลยัมินดาเนาประเทศฟิลปิปินส์
▪ ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 118/2015

ประสบการณก์ารท างาน
2550 – ปัจจบุนั        - กรรมการบรษัิท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน)
2543 – ปัจจบุนั        - กรรมการบรษัิท สาม ธนัวา จ ากดั

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) :  1.35 %
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นางจติตมิา สัจจวานิช อินทุจันทรย์ง

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม
▪ เนตบิณัฑิตไทย สมยัท่ี 36
▪ ปรญิญาตร ีสาขานิติศาสตรม์หาวิทยาลยัรามคาแหง
▪ ปรญิญาตร ีสาขาศลิปศาสตรม์หาวิทยาลยัศลิปากร
▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 114/2015
▪ หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016
▪ อบรมหลกัสตูร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company”

ประสบการณก์ารท างาน
2557 – ปัจจบุนั  - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บรษัิท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั (มหาชน)
2555 – 2557 - ประธานอนกุรรมการไตส่วนขอ้เท็จจรงิ กรณีเจา้หนา้ท่ีของรฐักระทาการทจุรติในภาครฐั

ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั ( ป.ป.ท. )
2554 – 2557 - ผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวฒุิสภา
2553 – 2554 - เลขานกุารประธานวฒุิสภา

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) :  0.10 %
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล : นายชัยวุฒ ิจติราคนี

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม
▪ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
▪ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC/2014
▪ Advanced Audit Committee Program (ACP)  2016
▪ หลกัสูตร Chief of Financial Officer (CFO) รุ่นท่ี 3 สถาบนับญัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
▪ หลกัสูตรการบริหารเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี 3 สถาบนัพระปกเกลา้
▪ หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 16 สถาบนัพระปกเกลา้
▪ อบรมหลกัสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance”
▪ อบรมหลกัสูตร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company”

ประสบการณก์ารท างาน
2557 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วไีออี จ ากดั
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส ที ซี อินโนเวชัน่ จ ากดั
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คสัตอมไมซ์เทคโนโลย ีจ ากดั
2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เส้นสาลี จ ากดั

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) :  0.10 %
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ นายวิโรจน ์หตุะจฑูะ, 
นางจิตติมา สจัจวานิช อินทจุนัทรย์ง และนายชยัวฒิุ จิตราคนี เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระบรษัิทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล)
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565

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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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565

ในการนีบ้ริษัทมคีวามประสงคจ์ะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 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) ใหไ้ดร้บัคา่ตอบเทนรายเดือนเพียงต าแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีคา่ตอบแทน
รายเดือนของทัง้สองต าแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากนั ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวมี
อตัราท่ีไม่เท่ากัน ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งท่ีมีอตัราสงูกว่า และ (ข) ส าหรบัเบีย้ประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทในวนัเดียวกนั ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุเพียงต าแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีเบีย้ประชมุของทั้งสองต าแหน่งมีอตัรา
ท่ีเท่ากนั ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง แตใ่นกรณีท่ีเบีย้ประชมุดงักลา่วมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุในต าแหน่งท่ีมี
อตัราสงูกวา่ หากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทมิไดมี้ขึน้ในวนัเดียวกนั ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุของทัง้สองต าแหน่ง

ในส่วนของบ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจก าหนดและจดัสรร ใหส้อดคลอ้งกับการ
เติบโตของรายได ้หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละราย ทัง้นี ้โดยค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ทัง้สิน้ ใหอ้ยู่
ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนดงักลา่ว ไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเปลี่ยนแปลง 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดงักลา่วขา้งตน้

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอให้

แตง่ตัง้บรษัิท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565
จ านวน 3 ทา่นดงันี ้

รายนามผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขที่

นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน้ 8260

ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 6995

นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ 9429
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ส าหรบัปี 2565 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 1,400,000บาท

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในวาระนี้

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565
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วาระที่ 8 พจิารณาอืน่ๆ (ถ้าม)ี

วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และ/หรอื เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดชี้แ้จงขอ้ซกัถามหรอื
ขอ้สงสยัตา่ง ๆ (ถา้มี) จะไมมี่การน าเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและลงมติใดๆ ในวาระนี ้
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• WWW.RHOMBHO.CO.TH

• Email: 
info@rhombho.co.th

• Phone: 02-103 6444


