
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561

วนัที่ 24 เมษายน 2560
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คณะกรรมการบริษทั

1.  นายสุวชิ ล า่ซ า
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

2.  นายชัยวุฒิ  จิตราคนี
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
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4.  นายเด่นดนัย  หุตะจูฑะ
ต าแหน่ง กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

คณะกรรมการบริษทั

3.  นางจิตติมา  สัจจวานิช  อนิทุจันทร์ยง
ต าแหน่ง     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



6.  นายดรงค์  หุตะจูฑะ
ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการสายงานพฒันาผลติภัณฑ์
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คณะกรรมการบริษทั

5.  นายศศิพงษ์  ป่ินแก้ว
ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารร่วม / กรรมการบริหาร 

/ กรรมการผู้จัดการสายงานวางแผนและควบคุม 
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คณะกรรมการบริษทั

8.  นายประเสริฐ   วรรณเจริญ
ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการสายงานปฏบัิติการและนิติกรรม

7.  นางสาวจีรยา  อดุมวงศ์ทรัพย์
ต าแหน่ง กรรมการ  / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน



การด าเนินการประชุม
1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไว้ ตามหนงัสือเชิญประชุม
โดยกรรมการจะช้ีแจงต่อท่ีประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

2.1 ส าหรับการโหวตในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีมี
หรือตามจ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุน้เท่ากบั 1 คะแนนเสียง

โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเวน้เสียแต่เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มการมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลหลกัทรัพย์
ใหก้บันกัลงทุนต่างชาติ

ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะแบบ ข ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้
ผูรั้บมอบจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวโ้ดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้
ดงัน้ี คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
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การด าเนินการประชุม
2.    สิทธิในการแสดงความเห็น (ต่อ)

2.2    เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรับกรณีต่อไปน้ี
- ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง
- ผูรั้บมอบฉนัทะ ทั้งท่ีไดรั้บการมอบฉนัทะแบบ ข และ ค ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะใหสิ้ทิิผ ผูรั้บ
มอบฉนัทะลงคะแนนแทนไดใ้นวาระท่ีระบุ

2.3    เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนใน
วาระต่างๆ แลว้ โดยมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน และออกเสียงใหต้รงตามท่ีผูม้อบ
ฉนัทะประสงค ์
2.4    ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือท าการอนุมติัในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สามารถสอบถามรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆได ้โดยในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะ
สอบถามกรุณายกมือ และแจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมทั้งช้ีแจงวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะ
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การด าเนินการประชุม
2.    สิทธิในการแสดงความเห็น (ต่อ)

2.5    ส าหรับในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบาร์โคด้ เพ่ือความ 
สะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุน้ทุกท่าน บริษทัจะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนน 
ไปทางเห็นดว้ย และส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะขออนุญาตเรียกเกบ็บตัรลงคะแนน กรณี 
ท่ีท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น
2.6    หากท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิด
ประชุม และประสงคท่ี์จะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อม
เซ็นช่ือใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกจากหอ้งประชุม ทางบริษทัจะท าการบนัทึกคะแนนของท่านเอง
2.7 ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีท่านประิานร้องขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัในแต่ละ
วาระ โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีไดรั้บสิทิิผ ใหล้งคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบุคะแนนไวล่้วงหนา้ 
ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 
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การด าเนินการประชุม
2.    สิทธิในการแสดงความเห็น (ต่อ)

2.8    ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประิานจะท าการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็น
การช้ีขาด
2.9 การประชุมคร้ังน้ี จะถือวา่บตัรลงคะแนนเป็นบตัรเสีย ตามกรณีต่อไปน้ี 
1. แกไ้ขทางเลือก แต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบั
2. ลงคะแนนโหวตมากกวา่ หน่ึงทางเลือก ยกเวน้กรณีรับมอบฉนัทะแบบคสัโตเด้ียน
3. ไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน
4. ส าหรับบตัรลงคะแนนท่ีส่งมา หากไม่ลงคะแนนเสียงและไม่ลงลายมือช่ือ จะถือวา่ท่าน 
ประสงคล์งคะแนนเห็นดว้ย
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วาระการประชุม

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือจนัทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงนิสด   

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิพิม่ทุนจดทะเบียนบริษทัและแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทั 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตจิดัสรรหุ้นเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561



วาระท่ี 1
ระเบยีบวาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560                       

❑ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 2
ระเบยีบวาระที ่2     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560                        

❑ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 3

ระเบยีบวาระที ่3     พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดงันี้

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เปลีย่นแปลง (%)

สินทรัพยร์วม (บาท) 969,589,215.49 526,286,479.08 84.04

หน้ีสินรวม (บาท) 444,563,302.02 294,576,003.59 50.92

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (บาท) 525,025,913.47 232,250,475.49 126.06

รายไดร้วม (บาท) 293,881,601.33 362,795,980.42 (19.00)

ก าไรสุทิิ (บาท) 40,884,290.98 90,978,891.32 (55.06)

อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.13 0.48 (72.92)
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วาระท่ี 3

❑ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ินัวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 4
ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล 

เป็นหุ้นปันผลและเงนิสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทิิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภท ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและการขยายิุรกิจของบริษทัรวมทั้งความจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การลงมติ
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วาระท่ี 4

❑ วตัถุประสงค์และเหตุผล 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ินัวาคม 2560 บริษทัมีก าไรสุทิิจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 40,884,290.98 บาท  บริษทัจึงเสนอ 
ขอใหจ้ดัสรรเงินก าไรสุทิิดงักล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกเป็นจ านวน 2,100,000 บาท เม่ือรวมกบัทุนส ารองสะสม ณ  

ปัจจุบนั 11,552,000 บาท(ก่อนจดัสรรก าไรสุทิิ)  บริษทัจะมีทุนส ารองรวมทั้งส้ิน 13,652,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 6.83 
ของทุนจดทะเบียน

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ินัวาคม 2560 บริษทัมีก าไรสุทิิจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 40,884,290.98 บาท บริษทัจึง
เสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ  านวนรวม 22,222,222.40 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัรา หุน้ละ 0.0555555556 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 54.35 ของก าไรสุทิิ โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็น หุน้ปันผลและเงินสด ดงัน้ี 

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)



วาระท่ี 4

❑ วตัถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ)

1.    จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจ านวน 40,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ จ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 20,000,000 บาท ในกรณีท่ีหุน้ 
สามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้นั้นเป็นเงินสด 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

2.    จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0055555556 บาท 
3.    ก  าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และใหก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทิิใน 

การรับเงินปันผล ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561
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วาระท่ี 4

❑ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมายเพิ่มอีกเป็นจ านวน 2,100,000 บาท
และใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นจ านวน 22,222,222.40 บาท คิดเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0555555556 บาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 54.35 ของก าไรสุทิิ โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็น
หุน้ปันผลและเงินสด ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทิิในการรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เงินปันผลก าหนดจ่ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561

ทั้งน้ี การใหสิ้ทิิดงักล่าวของบริษทัฯยงัไม่มีความแน่นอนเน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 5

ระเบียบวาระที่ 5     พจิารณาอนุมัตเิพิม่ทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 

❑ วตัถุประสงค์และเหตุผล 

จากการท่ีบริษทัจะจ่ายเงินปันผลโดยการจ่ายเป็นหุน้ปันผล บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 20,000,000 บาท
จากทุนจด ทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนิิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน
จดทะเบียน ดงัน้ี
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท (สองร้อยยีสิ่บลา้นบาทถว้น)

แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยส่ีสิบลา้นหุน้)
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์
โดยแบ่งออกเป็น
หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ (ส่ีร้อยส่ีสิบลา้นหุน้)
หุน้บุริมสิทิิ - หุน้
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วาระท่ี 5

❑ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติม หนงัสือ
บริคณห์สนิิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ตามวาระท่ี 4

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทิิ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 6
ระเบียบวาระที่ 6     พจิารณาอนุมัตจิัดสรรหุ้นเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

❑ วตัถุประสงค์และเหตุผล

บริษทัจ าเป็นตอ้งก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน โดยก าหนดใหจ้ดัสรรหุน้ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 10 หุน้เดิม 
ต่อ 1 หุน้ปันผล ทั้งน้ี ใหก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทิิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561
โดยในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทแทน 

❑ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 พิจารณาการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใน

อตัราส่วน 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 โดยในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้
ปันผลแลว้ บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทแทน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระท่ี 7

ระเบยีบวาระที ่7    พจิารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2561
❑ วตัถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 33 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปี 
ทุกคร้ังกรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้ ณ ปัจจุบนั 
คณะกรรมการ บริษทัมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดงันั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 คร้ังน้ี กรรมการท่ีตอ้งพน้

จากต าแหน่งตามวาระจ านวน  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง

1. นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ กรรมการ

2. นายดรงค ์หุตะจูฑะ กรรมการ

3. นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ กรรมการ
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ประวติักรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

ช่ือ/นามสกลุ :     นายเด่นดนยั  หุตะจูฑะ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม
• ปริญญาตรี (บญัชี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• Mini MBA  รุ่นท่ี 35 มหาวทิยาลยัิรรมศาสตร์ 
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 118/2015

ประสบการณ์การท างาน
2553 - ปัจจุบนั     กรรมการ / ประิานเจา้หนา้ท่ีบริหาร /ประิานกรรมการบริหาร /รักษากากรรมการ 

ผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด บริษทั ร่มโพิิผ  พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560) :     59.33 %
ประวตัิการเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง
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ประวติักรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

ช่ือ/นามสกลุ :     นายดรงค ์ หุตะจูฑะ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยิา  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ินบุรี
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 118/2015

ประสบการณ์การท างาน
2554 - ปัจจุบนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาผลิตภณัฑ์

บริษทั ร่มโพิิผ  พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560) :     3.85 %
ประวตัิการเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง
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ประวติักรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

ช่ือ/นามสกลุ : นายศศิพงษ ์ ป่ินแกว้

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสภาวชิาชีพบญัชี (Certified Public Accountants: CPA)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 114/2015

ประสบการณ์การท างาน
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประิานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ

สายงานวางแผนและควบคุม บริษทั ร่มโพิิผ  พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีโอเอส ออดิท จ ากดั

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560) :     3.85 %
ประวตัิการเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง
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วาระท่ี 7

❑ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมและผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัแลว้
โดยใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 8

ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

❑ วตัถุประสงค์และเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดวา่
“ขอ้ 17. กรรมการมีสิทิิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทน     

ในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงประกอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือใหมี้ผลตลอด
ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้นอกจากนั้นใหก้รรมการบริษทัไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ  
ตามระเบียบของบริษทั

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทิิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั”

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง (บาท) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

ประิานกรรมการ 20,000 15,000

ประิานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000

กรรมการ 15,000 12,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 12,000

ในการน้ีบริษทัมีความประสงคจ์ะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงัต่อไปน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ส าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ใหไ้ดรั้บค่าตอบเทนรายเดือนเพียงต าแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองต าแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากนั 
ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งท่ีมีอตัราสูงกวา่ และ (ข) ส าหรับ
เบ้ียประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัในวนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมเพียงต าแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีเบ้ียประชุมของทั้งสองต าแหน่งมีอตัรา
ท่ีเท่ากัน ให้ได้รับเบ้ียประชุมในต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีเบ้ียประชุมดังกล่าวมีอัตราท่ีไม่เท่ากัน ให้ได้รับเบ้ียประชุมในต าแหน่งท่ีมีอตัราสูงกว่า หากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมิไดมี้ข้ึนในวนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมของทั้งสองต าแหน่ง

ในส่วนของบ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจก าหนดและจดัสรร ใหส้อดคลอ้งกบัการเติบโตของรายได้ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผล
การปฏิบติังานของกรรมการแต่ละราย ทั้งน้ี โดยค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ทั้งส้ิน ใหอ้ยูภ่ายในวงเงิน 2,000,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าว ไปจนกวา่ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเปล่ียนแปลง 
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❑ ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทิิออกเสียงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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ระเบียบวาระที่ 9    พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561

รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่

1.  นายบรรจง  พิชญประสาิน์ 7147

2.  ดร. ศิรดา  จารุตกานนท์ 6995

3.  นางสาวเขมนนัท ์ ใจช้ืน 8260

4.  นายไกรสิทิิผ   ศิลปะมงคลกลุ 9429

❑ วตัถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตั้งบริษทั สยาม ทรูิ สอบบญัชี จ ากดั         
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 จ านวน 4 ท่านดงัน้ี

และก าหนดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอส าหรับปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,550,000 บาท 
Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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❑ ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สยาม ทรูิ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2561
ตามรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้

❑ มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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ระเบียบวาระที่ 10    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

วาระน้ีก าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสัย และ/หรือ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ (ถา้มี) 
จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและลงมติใดๆ ในวาระน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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