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คณะกรรมการบริษัท
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ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม / 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการสาย

งานวางแผนและควบคุม 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาผลิตภณัฑ์

กรรมการ  / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

บญัชีและการเงิน

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ

ผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการและนิติกรรม



การดาํเนินการประชมุ

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไว ้ตามหนงัสือเชิญประชุมโดยกรรมการจะช้ีแจงต่อท่ีประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

2.1 สาํหรับการโหวตในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุน้ท่ีมีหรือตามจาํนวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุน้

เท่ากบั 1 คะแนนเสียงโดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเวน้เสียแต่เป็นผูรั้บมอบ ฉนัทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มการมอบ

ฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลหลกัทรัพย์ ใหก้บันกัลงทุนต่างชาติสาํหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะแบบ ข ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดท้าํการระบุ

การลงคะแนนมาแลว้ผูรั้บมอบจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวโ้ดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงัน้ี คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”

หรือ “งดออกเสียง”
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การดาํเนินการประชมุ

สิทธิในการแสดงความเห็น (ต่อ)

2.2    เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะทาํการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้สาํหรับกรณีต่อไปน้ี

- ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง

- ผูรั้บมอบฉนัทะ ทั้งท่ีไดรั้บการมอบฉนัทะแบบ ข และ ค ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะใหสิ้ทธ์ิผูรั้บ มอบฉนัทะลงคะแนนแทนไดใ้นวาระท่ีระบุ

2.3    เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน            

และออกเสียงใหต้รงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค ์

2.4    ก่อนท่ีจะทาํการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือทาํการอนุมติัในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ 

ไดโ้ดยในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมทั้งช้ีแจงวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บ 

มอบฉนัทะ
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การดาํเนินการประชมุ

สิทธิในการแสดงความเห็น (ต่อ)

2.5    สาํหรับในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบาร์โคด้ เพ่ือความ สะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุน้ทุกท่าน บริษทัจะใชก้ารนบั 

คะแนนโดยเป็นการเทคะแนน ไปทางเห็นดว้ย และสาํหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะขออนุญาตเรียกเก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ตอ้งการลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น

2.6    หากท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงคท่ี์จะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความ

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมเซ็นช่ือใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกจากหอ้งประชุม ทางบริษทัจะทาํการบนัทึกคะแนนของท่านเอง

2.7    ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีท่านประธานร้องขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัในแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู ้

ถือหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บสิทธ์ิใหล้งคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบุคะแนนไวล่้วงหนา้ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 
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การดาํเนินการประชมุ

สิทธิในการแสดงความเห็น (ต่อ)

2.8    ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานจะทาํการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด

2.9     การประชุมคร้ังน้ี จะถือวา่บตัรลงคะแนนเป็นบตัรเสีย ตามกรณีต่อไปน้ี 

1. แกไ้ขทางเลือก แต่ไม่ลงลายมือช่ือกาํกบั

2. ลงคะแนนโหวตมากกวา่ หน่ึงทางเลือก ยกเวน้กรณีรับมอบฉนัทะแบบคสัโตเด้ียน

3. ไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน

4. สาํหรับบตัรลงคะแนนท่ีส่งมา หากไม่ลงคะแนนเสียงและไม่ลงลายมือช่ือ จะถือวา่ท่าน 

ประสงคล์งคะแนนเห็นดว้ย
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วาระการประชมุ

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และกาํไรสะสม     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (กาํไรสุทธิในอดีต) และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562

วาระท่ี 10 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562

วาระท่ี 11 พิจารณาอ่ืนๆ (ถา้มี)
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ประชุม             

เม่ือวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่ปรากฎวา่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือ           

ขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2562 รับทราบ

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

สรปุสาระสาํคญัของงบการเงินของบริษทั สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ได้ดงัน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

รายการ ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง (%)
สินทรัพยร์วม (บาท) 1,754,605,533 969,589,215 80.96

หน้ีสินรวม (บาท) 1,203,590,381 444,563,301 170.74

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (บาท) 551,015,152 525,025,914 4.95

รายไดร้วม (บาท) 311,733,798 293,881,601 6.08

กาํไรสุทธิ (บาท) 28,211,413 40,884,292 (31.00)

อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.06 0.12 (50.00)
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วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

เน่ืองจากเห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไปและผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล

เป็นหุ้นปันผลและเงินสด สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และกาํไรสะสม     

ยงัไม่ได้จดัสรร (กาํไรสทุธิในอดีต) และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

และสาํรองต่างๆ ทุกประเภท ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อยา่งไรกต็ามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บั

แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทั้งความจาํเป็นอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
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วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล

เป็นหุ้นปันผลและเงินสด สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และกาํไรสะสม     

ยงัไม่ได้จดัสรร (กาํไรสทุธิในอดีต) และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานเป็นจาํนวน 28,211,413 บาท บริษทัจึงเสนอ

ขอใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายเพ่ิมอีกเป็นจาํนวน 1,420,000 บาท เม่ือรวมกบัทุนสาํรองสะสม ณ

ปัจจุบนัจาํนวน 13,652,000 บาท (ก่อนจดัสรรกาํไรสุทธิ) บริษทัจะมีทุนสาํรองสะสมรวมทั้งส้ิน 15,072,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ

6.85 ของทุนจดทะเบียน

ในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานเป็นจาํนวน 28,211,413 บาทและกาํไร

สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (กาํไรสุทธิในอดีต) จาํนวน 124,955,396 บาท บริษทัจึงเสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน

122,221,955.56 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.277777778 บาท โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุน้

ปันผลและเงินสด ดงัน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล

เป็นหุ้นปันผลและเงินสด สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และกาํไรสะสม     

ยงัไม่ได้จดัสรร (กาํไรสทุธิในอดีต) และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล 

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 219,999,520 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลใน

อตัราหุน้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลรวมมูลค่าทั้งส้ิน 109,999,760 บาท ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ี

เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้นั้นเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ในอตัรหุน้ละ 0.25 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0277777778 บาท

3. กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 และใหก้าํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิในการ

รับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผล

เป็นหุ้นปันผลและเงินสด สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และกาํไรสะสม     

ยงัไม่ได้จดัสรร (กาํไรสทุธิในอดีต) และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมอีกเป็น

จาํนวน 1,420,000 บาท และใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และกาํไรสะสมยงั

ไม่ไดจ้ดัสรร (กาํไรสุทธิในอดีต) ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 122,221,955.56 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.277777778 บาท

โดยจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมโดยเป็นการจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิ

ในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 โดยเงินปันผลกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดขา้งตน้

ทั้งน้ี การใหสิ้ทธิดงักล่าวของบริษทัยงัไม่มีความแน่นอนเน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทัและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัมีหุน้คงเหลือจากการจ่ายหุน้ปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 จาํนวน 961 หุน้ และบริษทัไดท้าํ

การจ่ายปันผลสาํหรับกรณีดงักล่าวเป็นเงินสดแลว้ บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 480.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 219,999,519.50 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้) และตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทุนจดทะเบียน โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 219,999,519.50 บาท (สองร้อยสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยสิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์

แบ่งออกเป็น 439,999,039 หุน้ (ส่ีร้อยสามสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัสามสิบเกา้หุน้)

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั 439,999,039 หุน้ (ส่ีร้อยสามสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัสามสิบเกา้หุน้)

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทัและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 480.50 บาท

จากทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 219,999,519.50 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้) และแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอาํนาจ โดยมีรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ

ขา้งตน้

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทนุจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัจะจ่ายเงินปันผลโดยการจ่ายหุน้ปันผลจาํนวน 219,999,520 หุน้ รายละเอียดปราฎตามระเบียบวาระท่ี 4 บริษทั

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 109,999,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 219,999,519.50 เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน

329,999,279.50 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้) เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าว โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงมีรายละเอียด

ในการจดัสรรดงัต่อไปน้ี

 การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน (แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน)

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น
อตัราส่วน

(เดิม : ใหม่)

ราคาขายต่อหุ้น 

(บาท)

วนั เวลา จองซ้ือ

และชําระเงินค่าหุ้น
หมายเหตุ

ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ี

ปรากฎรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น 

(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุน้ปันผล

219,999,520
2 หุน้เดิม :
1 หุน้ปันผล

- - เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทนุจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

 การดาํเนินการของบริษทักรณีท่ีมีเศษของหุน้

ในกรณีท่ีการจ่ายหุน้ปันผลคาํนวณออกมาเป็นเศษของหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา

หุน้ละ 0.25 บาท

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 109,999,760 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน

จาํนวน 219,999,519.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 329,999,279.50 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้) เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล

ตามระเบียบวาระท่ี 4 โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิ

ในการรับหุน้ปันผล รวมถึงการมอบอาํนาจ โดยมีรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล

บริษทัจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามระเบียบ

วาระท่ี 6 โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 329,999,279.50 บาท (สามร้อยยีสิ่บเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัสองร้อยเจด็สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์

แบ่งออกเป็น 659,998,559 หุน้ (หกร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนแปดพนัหา้ร้อยหา้สิบเกา้หุน้)

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท    (หา้สิบสตางค)์

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั 659,998,559 หุน้      (หกร้อยหา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนแปดพนัหา้ร้อยหา้สิบเกา้หุน้)

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามระเบียบวาระท่ี 6 รวมถึงการมอบอาํนาจ โดยมีรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 33 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง

กรรมการจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมาการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั

ส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาดาํรงดาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด้

ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการจาํนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดงันั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 คร้ังน้ี กรรมการท่ี

จะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ มีทั้งส้ิน 3 ท่านดงัน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง

1. นายสุวชิ ลํ่าซาํ กรรมการ

2. นายชยัวฒิุ จิตราคนี กรรมการ

3. นางจิตติมา สัจจวานิช อินทุจนัทร์ยง กรรมการ
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ประวติักรรมการท่ีได้รบัเสนอช่ือเพ่ือรบัการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ช่ือ/นามสกลุ :     นายสุวชิ ลํา่ชํา

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม

 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Abilene Christian University  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาตรี สาขาบญัชีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์     

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  114/2015

 อบรมหลกัสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance"

ประสบการณ์การทาํงาน

2557 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

2539 – ปัจจุบนั Assistance Director agency transformation บริษทั  เอไอเอ  จาํกดั

จํานวนหุ้นทีถื่อในบริษทั (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) :  0.10 %

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง
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ประวติักรรมการท่ีได้รบัเสนอช่ือเพ่ือรบัการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ช่ือ/นามสกลุ :     นายชัยวุฒิ จิตราคนี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม

 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC/2014

 Advanced Audit Committee Program (ACP)  2016

 หลกัสูตร Chief of Financial Officer (CFO) รุ่นท่ี 3 สถาบนับญัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐศาสตร์สาธารณะ สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี 3 สถาบนัพระปกเกลา้

 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 16 สถาบนัพระปกเกลา้

 อบรมหลกัสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance”

 อบรมหลกัสูตร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company”

ประสบการณ์การทาํงาน

2557 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วไีออี จาํกดั

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส ที ซี อินโนเวชัน่ จาํกดั

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คสัตอมไมซ์เทคโนโลย ีจาํกดั

2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เสน้สาลี จาํกดั

2551 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารการเงิน บริษทั เรดอน  จาํกดั

2551 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารการเงิน บริษทั นีโอฟาร์ม จาํกดั

จาํนวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) :  0.10 %

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง
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ประวติักรรมการท่ีได้รบัเสนอช่ือเพ่ือรบัการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ช่ือ/นามสกลุ :     นางจิตติมา สัจจวานิช อนิทุจันทร์ยง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม

 เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 36

 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 114/2015

 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016

 อบรมหลกัสูตร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company”

ประสบการณ์การทาํงาน

2557 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)

2555 – 2557 ประธานอนุกรรมการไต่สวนขอ้เทจ็จริง กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระทาํการทุจริตในภาครัฐ สาํนกังานคณะกรรมการ 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. )

2554 – 2557 ผูช่้วยดาํเนินงานของสมาชิกวฒิุสภา

2553 - 2554 เลขานุการประธานวฒิุสภา

จํานวนหุ้นทีถื่อในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) :   0.10 %

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุวิช ลํ่าชาํ, นายชยัวฒิุ จิตราคนี และนางจิตติมา สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากองผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระบริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล)

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดวา่

“ขอ้ 17. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงประกอบดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด้ นอกจากนั้นใหก้รรมการบริษทัไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ

บริษทั

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในอนัท่ีจะ

ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั”

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562

 ในการน้ีบริษทัมีความประสงคจ์ะกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ดงัต่อไปน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง (บาท) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

ประธานกรรมการ 20,000 15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000

กรรมการ 15,000 12,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 12,000

สาํหรับกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ใหไ้ดรั้บค่าตอบเทนรายเดือนเพียงตาํแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองตาํแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากนั ให้ไดรั้บค่าตอบแทนราย

เดือนในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในตาํแหน่งท่ีมีอตัราสูงกว่า และ (ข) สาํหรับเบ้ียประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัในวนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมเพียงตาํแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีเบ้ียประชุมของทั้งสองตาํแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ี

เบ้ียประชุมดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บเบ้ียประชุมในตาํแหน่งท่ีมีอตัราสูงกวา่ หากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมิไดมี้ข้ึนในวนัเดียวกนั ให้ไดรั้บเบ้ียประชุมของทั้งสอง

ตาํแหน่ง

ในส่วนของบาํเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจกาํหนดและจดัสรร ให้สอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายได้ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของ

กรรมการแต่ละราย ทั้งน้ี โดยค่าตอบแทนประจาํปี 2562 ทั้งส้ิน ใหอ้ยูภ่ายในวงเงิน 2,500,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าว ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเปล่ียนแปลง 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562

ดงักล่าวขา้งตน้

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 10 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพิ้จารณาและเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตั้งบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจาํปี 2562 จาํนวน 4 ท่านดงัน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่

นายบรรจง พิชญประสาธน์ 7147

ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 6995

นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน 8260

นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ 9429
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วาระท่ี 10 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2562 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี

เป็นจาํนวน 1,550,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระน้ี

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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วาระท่ี 11 พิจารณาอ่ืนๆ (ถ้ามี)

วาระน้ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสัย และ/หรือ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ (ถา้มี) จะไม่มีการ

นาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและลงมติใดๆ ในวาระน้ี

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)
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THANK YOU
WWW.RHOMBHO.CO.TH

Email: info@rhombho.co.th

Phone: +66 2 907 8843-4
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