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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 

บรษิัท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 

ณ หอ้งประชมุของบรษิัท เลขท่ี 53 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1.  นายสวุิช ล ่าซ า ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ 

2.  นายชยัวฒุิ จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ  /  ก ร รมการอิ ส ระ  / ประธาน

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3.  นางจิตติมา สจัจวานิช อินทจุนัทรย์ง 

 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

จดัสรรและก าหนดค่าตอบแทน 

4.  นางสาวจีรยา อดุมวงศท์รพัย ์ กรรมการ 

กรรมกำรทีไ่ม่ได้เข้ำร่วมประชุม  

1.  นายวิโรจน ์หตุะจฑูะ 

2.  นายเด่นดนยั หตุะจฑูะ 

3.  นายดรงค ์หตุะจฑูะ 

4.  นายประเสรฐิ วรรณเจรญิ 

5.  นายศศิพงษ์  ป่ินแกว้ 

ทีป่รึกษำกฎหมำยทีเ่ข้ำร่วมประชุม จาก บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 

1.  นางสาววิลาสินี  วิสทุธิผล ทนายความที่ปรกึษา 

 
เร่ิมกำรประชุมเวลำ 9.00 น. 

นายสวุิช ล ่าซ า ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธำนฯ”) ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกร

ชีแ้จงรายละเอียดอื่น ๆ ต่อที่ประชมุ โดยพิธีกรไดแ้ถลงว่า ขณะนีเ้วลา 9.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 5 ราย 

นับรวมจ านวนหุ้นได้ 6,859,505 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิน้ 52 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 

502,720,481 หุน้ รวมเป็น 57 ราย 509,579,986 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.23 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทร่มโพธ์ิ 
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พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) จ านวน 725,625,493 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมแลว้ จึงกล่าวขอให้

ประธานฯ ในท่ีประชมุกล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรชีแ้จงระเบียบการประชมุ หลกัเกณฑ์

การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ต่อที่ประชุม และใหเ้ป็นผูด้  าเนินการประชุมส าหรบัรายละเอียดแต่ละ

วาระ โดยพิธีกรไดแ้ถลงว่า เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโควิด-19 บริษัทติดตามสถานการณก์าร

ระบาดของโรคไวรสัโควิด-19 อย่างใกลช้ิด และมีความห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้จดั

ประชมุตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมควบคมุโรค ดงัต่อไปนี ้

1) บริษัทไดแ้นะน าผูถื้อหุน้พิจารณาการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเขา้ประชุมแทนการเขา้

รว่มประชมุดว้ยตนเอง เพื่อลดจ านวนผูเ้ขา้ประชมุ 

2) บรษิัทจะท าการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้บรเิวณอาคารท่ีประชมุ ก่อน-หลงั การประชมุ 

3) บรษิัทไดจ้ดัตัง้จดุคดักรองเพื่อตรวจวดัไข ้บรเิวณทางเขา้บรษิัทและหอ้งประชมุ 

4) บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความเส่ียงจากการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19  

5) บรษิัทไดจ้ดัเตรียมหนา้กากอนามยั 1 ชิน้ต่อผูเ้ขา้รว่มประชมุ 1 ท่าน 

6) บรษิัทไดจ้ดัเตรียมเจลแอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมือไวบ้รเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ  

7) บรษิัทไดจ้ดัที่นั่ง โดยเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1.5 เมตรต่อที่นั่ง เพื่อลดความแออดั 

ทัง้นี ้ในระหว่างการประชุม บริษัทไดข้อความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านใหใ้ส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา

การประชุมและบริเวณที่ประชุม และหากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัประการใด ขอใหเ้ขียนใบสอบถามและยกมือขึน้เพื่อใหผู้ด้แูล

การประชมุรบัใบสอบถาม เพื่อประโยชนใ์นการดแูลสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุและผูด้แูลการประชมุในวนันี ้ 

บรษิัทไดท้ าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันี ้ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทาง ดงันี ้ 

1. บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย  ์

2. บรษิัทไดม้ีการลงประกาศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ ์

3. บรษิัทไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้น website ของบรษิัท  

ต่อมา พิธีกรไดช้ีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมตัิในแต่ละวาระ ใหท้ี่ประชุม

ทราบรายละเอียดดงันี ้

1. ส าหรบัการโหวตในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีมี หรือตามจ านวนหุน้ท่ี

ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการ

โหวตได ้ยกเวน้เสียแต่เป็นผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์การมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ท า

หนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ 
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ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผูม้อบฉนัทะไดท้ าการระบกุารลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้ง

ลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได ้ดงันีค้ือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ 

งดออกเสียง 

2. เจา้หนา้ที่ลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรบักรณีต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  

2) ผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้ที่ไดร้บัการมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และ ค ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะใหสิ้ทธิผูร้บัมอบ

ฉนัทะลงคะแนนแทนไดใ้นวาระท่ีระบุ 

3. เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนจะไม่ท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบกุารลงคะแนนในวาระ

ต่าง ๆ แลว้ โดยมอบใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน และออกเสียงใหต้รงตามที่ผูม้อบฉนัทะประสงค์ 

4. ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อท าการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

สอบถาม รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ได ้โดยในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งการจะสอบถามกรุณา

ยกมือ และแจง้ชื่อ นามสกลุ พรอ้มทัง้ชีแ้จงดว้ย ว่าเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

5. ส าหรบัในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 2 ประธานฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมีบตัรลงคะแนนอยู่นัน้ 

ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที่จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนที่ ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เท่านัน้ โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

6. หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคท์ี่จะออกจากที่ประชมุก่อนปิดประชมุ และประสงคท์ี่จะ

ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามใหก้ับเจา้หนา้ที่ก่อนออกจาก

หอ้งประชมุ ทางบรษิัทจะท าการบนัทึกคะแนนของท่านให ้

7. ส าหรบัวาระท่ี 6 วาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว 

จนกว่าการด าเนินการประชมุในวาระนีจ้ะเสรจ็สิน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชมุผูถื้อหุน้ท่ีดี 

8. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากที่ท่านประธานฯ รอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ โดยผลการ

นบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนน

แทน และรวมถึงกรณีที่มีการระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ ผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ 

9. การประชมุครัง้นี ้จะถือว่าบตัรลงคะแนนเป็นบตัรเสีย ตามกรณีต่อไปนี ้ 

1) แกไ้ขทางเลือก แต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากบั 
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2) ลงคะแนนโหวตมากกว่า หนึ่งทางเลือก ยกเวน้กรณีรบัมอบฉนัทะแบบ ค. (Custodian) 

3) ไม่ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน 

เงื่อนไขในการพิจารณาอนมุตัิในแต่ละวาระมีรายละเอียดดงันี ้

-     วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัทประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงนิของบรษิัท มีผล

ขาดทุนสุทธิส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และพิจารณางดการจ่ายเงิน

ปันผล 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระ ที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

ทั้ง 5 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับ อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึง

ไม่มีการลงมติในวาระนี ้

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

โดย วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดี บรษิัทจึงกล่าวเชิญตวัแทนจากผูถื้อ

หุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ ประชุมครั้งนี ้  โดย นางสาวธนัญธร ภูมิแสน  

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุดว้ยตนเอง อาสาเขา้รว่มสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนในครัง้นี ้
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วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้พิธีกรน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชุม โดยพิธีกรไดเ้สนอใหท้ี่ประชุม

พิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที่ 29 เมษายน 2563 รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 1 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

 พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็น พิธีกรจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยหุน้ ประจ าปี 2563 

มติ ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยหุน้ ประจ าปี 2563 ที่ประชุมเมื่อวนัพุธที่ 29 เมษายน 

2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย                509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                                  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง                                  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย                                  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวจีรยา อุดมวงศท์รัพย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

น าเสนอขอ้มูลวาระนีต้่อที่ประชุม โดยสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานบริษัทประจ าปี 2563 พรอ้มทั้งแผนการ

ด าเนินงานของบรษิัทใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบ 

 พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็น เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระพิเศษเพื่อทราบ พิธีกรจึง

ขอสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิของบริษทัประจ ำปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ โดยพิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า งบ

แสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบและลง

นามรบัรองจาก นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผูส้อบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชี บรษิัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั และ
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ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่

ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

 คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงบการเงินของบรษิัทประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 

 พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็น พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน

ของบรษิัทประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

มติ ที่ประชุมมีมติมีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย                    509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                                       - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง                                       - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย                                       - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกงบกำรเงนิของบริษัท มีผลขำดทุน

สุทธิส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 และพิจำรณำงดกำรจ่ำยเงนิปันผล 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ โดยพิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุวา่ ใน

ปี 2563 บรษิัทมีทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิน้จ านวน 362,812,746.50 บาท และตอ้งมีทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 

36,281,274.65 บาท ซึง่ปัจจบุนับรษิัทมีทนุส ารองสะสมไวท้ัง้สิน้ 26,792,000 บาท ซึ่งเงินทนุส ารองดงักล่าวยงัไมค่รบ

ตามที่กฎหมายระบไุว ้

 อย่างไรกต็าม ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานเป็น

จ านวน 48,202,831 บาท ท าใหบ้รษิัทไม่สามารถจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายได ้

 บรษิัทจึงเสนอขอใหง้ดการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ส่งผลใหบ้รษิัทมีเงินทนุส ารองสะสมตามกฎหมาย

คงเดิม จ านวน 26,792,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 7.39 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 

 ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและส ารองต่างๆ ทกุประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทและตามกฎหมาย อย่างไร

ก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุและการขยายธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้ความจ าเป็นอื่น ๆ ที่อาจ
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เกิดขึน้ในอนาคต ดงันัน้ เมื่อค านึงถึงผลประกอบการ ความจ าเป็นตอ้งรักษากระแสเงินสดไวเ้พื่อรองรบัการด าเนินงานของ

บรษิัท การลงทนุ และสถานการณต์่าง ๆ จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจเกิดขึน้ใน

อนาคต และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวแลว้ คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมตัิงดจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเนื่องจากงบการเงินของบริษัท มีผลขาดทุนสทุธิส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล 

 พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็น พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาพิจารณาอนมุตัิ

งดการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินของบริษัท มีผลขาดทุนสทุธิส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงดการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินของบริษัท มีผลขาดทุนสทุธิ

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย                    509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้

สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชุม โดยพิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า  

สืบเนื่องจากบริษัทมีเศษหุน้คงเหลือจากการจ่ายหุน้ปันผล ส าหรบัผลการด าเนินการประจ าปี 2562 จ านวน 87 หุน้และ

บรษิัทไดท้ าการจ่ายปันผลส าหรบักรณีดงักล่าวเป็นเงินสดแลว้ (อา้งถึงมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่มีมติให้

จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลที่อตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล) บรษิัทจึงจ าเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนจ านวน 43.50 บาท 

จากทุนจดทะเบียน 362,812,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 362,812,746.50 บาท (มลูค่าที่ตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้) 

และตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้

แทน 

ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียน 362,812,746.50 บาท (สามรอ้ยหกสิบสองลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ยส่ีสิบหก
บาท หา้สิบสตางค)์ 
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 แบ่งออกเป็น 725,625,493 หุน้ (เจ็ดรอ้ยยี่สิบหา้ลา้นหกแสนสองหมื่นหา้พนัส่ีรอ้ยเกา้สิบสามหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั 725,625,493 หุน้      (เจ็ดรอ้ยยี่สิบหา้ลา้นหกแสนสองหมื่นหา้พนัส่ีรอ้ยเกา้สิบสามหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้         
 ทั้งนี ้เสนอให้กรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บั

มอบหมายจากกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอ  านาจในการ

ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท ขอ้ 4 ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรฐั และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการใหข้อ้มลูเพิ่มเติมหรือแกไ้ข

เปล่ียนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามค าเรียกรอ้งขอ ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจ านวน 43.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 362,812,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 362,812,746.50 

บาท (มลูค่าที่ตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้) และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบียน รวมถึงการมอบอ านาจ โดยมีรายละเอียดที่ไดเ้สนอขา้งตน้ 

พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือมีความเห็น พิธีกรจงึขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทและ

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  

มติ ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทนุจดทะเบียน ดว้ยคะแนนคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วำระที ่ 6 พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำร/กรรมกำรอิสระแทนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระที่ครบก ำหนดออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ โดยพิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า  ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และขอ้บังคบับริษัท ขอ้ 16 และขอ้ 33 

ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งพน้จากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการที่

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนี ้

อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้

 ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัมีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2564 ครัง้นี ้กรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ มีทัง้สิน้ 3 ท่าน ดงันี ้

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1.นายสวุชิ ล ่าซ า                       กรรมการ/กรรมการอิสระ 

2.นายเด่นดนยั หตุะจฑูะ           กรรมการ 

3.นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้               กรรมการ 

 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมและผลประโยชนส์งูสุดของ

บริษัทแลว้และเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมครัง้นี ้เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญอนัเป็น

ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท และส าหรบัผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิความเป็น

กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง   

ทัง้นี ้ขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ขอ้มูล

ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้แทนกรรมการ/กรรมการอิสระทีต่อ้งออกตามวาระ ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุ

ท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้ บคุคลดงัต่อไปนี ้

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1.นายสวุชิ ล ่าซ า                       กรรมการ/กรรมการอิสระ 

2.นายเด่นดนยั หตุะจฑูะ           กรรมการ 

3.นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้               กรรมการ 

 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลที่ดี ทางบรษิัทขอเรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชมุชั่วคราว

ค่ะ โดย นายสวุิช ล ่าซ า กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุไดอ้อกจากหอ้งประชมุชั่วคราว 

พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือมีความเห็น พิธีกรจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้นายสวุิช ล ่าซ า นายเด่น

ดนยั หุตะจูฑะ และ นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่

เสนอทกุประการ  

มติ ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีอนุมตัิการแต่งตัง้นายสวุิช ล ่าซ า นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ และ นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้ กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

 6.1 นายสวุิช ล ่าซ า 

เห็นดว้ย 509,579,805 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 181 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 6.2 นายเด่นดนยั หตุะจฑูะ 

เห็นดว้ย 509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 6.3 นายศศิพงษ์ ป่ินแกว้ 

เห็นดว้ย 509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระถดัไป พิธีกรเรียนเชิญ นายสวุิช ล ่าซ า กลบัเขา้หอ้งประชมุ 

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรน าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยพิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั

ของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า 

“ข้อ 17 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะ

ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนัน้ให้

กรรมการบรษิัทไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบบรษิัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท

ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท” 

ในการนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท โดยพิจารณา

กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทกบัขนาดของกิจการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั

รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทตลอดจน

ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ บริษัทจึงมีความประสงคจ์ะก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมกำร ค่ำเบีย้ประชุม/คร้ัง 
(บำท) 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
(บำท) 

ประธานกรรมการ              20,000 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ              15,000               15,000 

กรรมการ              15,000               12,000 

กรรมการตรวจสอบ              10,000               12,000 

 

ส าหรบักรรมการที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนเพียงต าแหน่งเดียว 

โดยในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองต าแหน่งมีอัตราที่เท่ากัน ให้ไดร้ับค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งใด
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ต าแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราที่ไม่เท่ากัน ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งที่มีอตัราสูง

กว่า และ (ข) ส าหรบัเบีย้ประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในวนัเดียวกัน ให้

ไดร้บัเบีย้ประชุมเพียงต าแหน่งเดียว โดยในกรณีที่เบีย้ประชุมของทัง้สองต าแหน่งมีอตัราที่เท่ากัน ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมใน

ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีที่เบีย้ประชมุดงักล่าวมีอตัราที่ไม่เท่ากนัใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุในต าแหน่งที่มีอตัราสงูกวา่ 

หากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมิไดม้ีขึน้ในวนัเดียวกัน ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมของทัง้สอง

ต าแหน่ง 

ในส่วนของบ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอื่นใด คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจก าหนดและจดัสรร ให้

สอดคลอ้งกับการเติบโตของรายได ้หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย ทั้งนี ้โดย

ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ทั้งสิ ้น ให้อยู่ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท ซึ่งไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2563 โดยให้

คณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าว ไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะไดม้ีมติเปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2564 ดงัต่อไปนี ้ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

คณะกรรมกำร ค่ำเบีย้ประชุม/คร้ัง 
(บำท) 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
(บำท) 

ประธานกรรมการ              20,000                 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ              15,000                 15,000 

กรรมการ              15,000                 12,000 

กรรมการตรวจสอบ              10,000                 12,000 

  

ส าหรบักรรมการที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนเพียงต าแหน่งเดียว 

โดยในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองต าแหน่งมีอัตราที่เท่ากัน ให้ไดร้ับค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งใด

ต าแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราที่ไม่เท่ากัน ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งที่มีอตัราสูง

กว่า และ (ข) ส าหรบัเบีย้ประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในวนัเดียวกัน ให้

ไดร้บัเบีย้ประชุมเพียงต าแหน่งเดียว โดยในกรณีที่เบีย้ประชุมของทัง้สองต าแหน่งมีอตัราที่เท่ากัน ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมใน

ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีที่เบีย้ประชมุดงักล่าวมีอตัราที่ไม่เท่ากนัใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุในต าแหน่งที่มีอตัราสงูกวา่ 

หากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมิไดม้ีขึน้ในวนัเดียวกัน ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมของทัง้สอง

ต าแหน่ง 

ในส่วนของบ าเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใด เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2564 พิจารณาอนุมัติใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจก าหนดและจดัสรร ใหส้อดคลอ้งกับการเติบโตของรายได ้หนา้ที่
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ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละราย ทัง้นี ้โดยค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ทัง้สิน้ ใหอ้ยู่ภายใน

วงเงิน 2,500,000 บาท ซึ่งไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2563 โดยใหค้ณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าว ไปจนกว่าที่ประชมุ

ผูถื้อหุน้จะไดม้ีมติเปล่ียนแปลง 

พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือมีความเห็น พิธีกรจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย                    509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วำระที ่8 พิจำรณำแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรน าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยพิธีกรไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 33 และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท 

โดยที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาบุคคลที่ไดร้บัการเสนอ

ชื่อเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัทและเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตัง้บรษิัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังาน

สอบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 โดยเสนอชื่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทปี 2564 

 

รายนามผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 

นายบรรจง พิชญประสาธน ์ 7147 

ดร.ศิรดา จารุตกานนท ์ 6995 

นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน้ 8260 

นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ 9429 
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โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบั

ประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณ์

การท างานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ทัง้นี ้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากัด และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สียกับบรษิัท 

หรือ ผูบ้ริหาร หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว และก าหนดค่าสอบบญัชีที่เสนอส าหรบัปี 2564 

เป็นเงินจ านวน 1,400,000 บาท มีจ านวนลดลง 200,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของปี 2563 คิดเป็นอตัรา

ลดลงรอ้ยละ 12.50 และในปี 2563 บรษิัทไม่ไดจ้่ายค่าบรกิารอื่นใดที่ไม่ใช่ค่าสอบบญัชีใหก้บับรษิัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี 

จ ากดั 

พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือมีความเห็น พิธีกรจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ 

สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,400,000 บาท โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากัดเป็นผูส้อบบญัชีบริษัท และก าหนดค่า

สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,400,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย                    509,579,986 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย                                      - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วำระที ่9 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

- ไม่มี –

 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพจิารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ และกล่าวปิดการประชมุ เวลา 9.55 น. 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

(นายสวุิช ล ่าซ า) 

ประธานที่ประชมุ 


