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ที่ RICHY CS002/2564

         วันที่ 16 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

2. งบการเงินของบริษัทสำาหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5. เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องนำามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นการลงทะเบยีนและการออกเสยีงลงคะแนน

6. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.)

9. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำามาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

11. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) ได้มมีตใิห้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังที ่1/2564 ใน

วนัพุธที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชัน้ 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรงุเทพมหานคร 

(โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ

 วันที่ 25 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง

ต่างๆ ตามทีก่ฎหมายกำาหนด ซ่ึงบริษัทได้ส่งสำาเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำาหนด (รายละเอยีดปรากฏ

ในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนีจ้ะต้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่าประชุมและออก

เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563 โดย

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแล้ว โดยผูส้อบบญัชีได้แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัท

ว่ามคีวามถูกต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการบัญชีทีรั่บรอง ทัว่ไป (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซ่ึงสรุป

สาระสำาคัญดังนี้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

สินทรัพย์รวม 5,119,465,830 6,522,043,508 7,480,757,197

หนี้สินรวม 2,809,447,204 4,091,988,493 5,018,450,694

รายได้รวม  2,708,649,016 1,225,284,904 869,056,124

กำาไรสุทธิ 451,022,834 147,378,496 101,516,221

กำาไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.38 0.12 0.09

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ราย

ละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไร การส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้ผูถื้อหุน้ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นติบิคุคลสำาหรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำารองต่าง ๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 
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ในปี 2563 บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 107,409,285 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าพัน

สองร้อยแปดสิบห้าบาท) หักสำารองตามกฎหมาย 5,370,464 บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) บริษัท

พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.041868117 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 49 ของ

กำาไรสุทธิหลังหักสำารอง โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้ 

1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น 

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯกำาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)ในวันที ่7 พฤษภาคม 2564 และ

กำาหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563

กำาไรสุทธิ (บาท)   456,621,237  120,765,260  107,409,285

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว (หุ้น)  1,044,859,438  1,194,226,017  1,194,226,151

จำานวนเงินปันผลที่จ่าย  175,536,385  69,265,108.99  50,000,000

อัตราปันผลต่อหุ้น ( บาท:หุ้น ) 0.168   0.058   0.041868117

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำาไร การสำารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำาหรับ

ผลการดำาเนินงานปี 2563 และรับทราบการจัดสรรกำาไร การสำารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

• บริษัทได้จดัสรรทนุสำารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ข้ันตำา่ตามทีก่ฎหมายกำาหนดและตามข้อบงัคบัของบริษัท

แล้ว โดยจัดสรรสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 5,370,464 บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบสี่

บาทถ้วน)

• จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2563 จำานวนไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบ

ล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.041868117 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004831080 บาทต่อหุ้น

- จ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นละ 0.037037037 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท

โดยบริษัทฯกำาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)ในวันที ่7 พฤษภาคม 2564 และ

กำาหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนีจ้ะต้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่าประชุมและออก
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เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท

 เป็น 1,194226,151 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำาออกจำาหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำานวน 384,589,086 หุ้น โดยการตัดหุ้นจด

ทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายดังนี้ 

1) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำานวน 11,596 หุ้น

2) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเพื่อรองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำานวน 192,234,034 หุ้น

3) หุ้นเพ่ิมทนุทีค่งเหลอืจากการเพ่ือรองรับใบสำาคญัแสดงสิทธ ิRICHY-W2 จำานวน 192,343,456 หุน้พร้อม

กันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย

วิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำาออกจำาหน่าย และพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง/แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำานวน 1,194,226,151 บาท    

  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพัน 

  หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,194,226,151 หุ้น  

  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพัน 

  หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)

 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

 โดยแบ่งออกเป็น

 หุ้นสามัญ 1,194,226,151 หุ้น    

  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพัน  

  หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)

      หุ้นบุริมสิทธิ                     (-)      หุ้น      ไม่มี

ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคำา หรือ ดำาเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคำาส่ังของนาย

ทะเบียน 

การลงมติ

วาระนี้ใช้มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 

4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำานวน 44,230,598 
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บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 

1,194,226,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 1,238,456,749 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,238,230,749 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) จำานวน  44,230,598 หุ้น และ

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำานวน 1,238,456,749   บาท     

  (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อย 

  สี่สิบเก้าบาท)

 แบ่งออกเป็น 1,238,456,749   หุ้น      

  (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพัน 

  เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)

 มูลค่าหุ้นละ  1.00 บาท    (หนึ่งบาท)

 โดยแบ่งออกเป็น

 หุ้นสามัญ 1,238,456,749 หุ้น        

  (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่น 

  หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)

 หุ้นบุริมสิทธิ (-)      หุ้น     ไม่มี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำา หรือ ดำาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มหุ้นของบริษัท จำานวน 44,230,598.00 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจำานวน 1,194,226,151.00  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 1,238,456,749 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 

44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ใช้มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำาหนดว่าในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งกรรมการจะต้อง

ออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจาก

ตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ทีอ่ยู่ในตำาแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตำาแหน่งกรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลอืกให้เข้ารับตำาแหน่งอกีก็ได้ โดย
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ในปี 2564 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางสาวสุณี สถตินันท์  ประธานกรรมการบริษัท

2. ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์  รองประธานกรรมการบริษัท

3. ดร.การุญ จันทรางศุ  กรรมการบริษัท

4. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์  กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ-ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้า

มายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

แล้วว่าเห็นควรให้ นางสาวสุณี สถตินันท์ ,ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ,ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ 

กลบัเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอกีวาระหนึง่ เพราะบคุคลเหล่านีล้้วนเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์

และประวัติการทำางานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 

4 ท่าน ในเอกสารแนบ 10) 

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในคร้ังนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว ไม่รวม

กรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 4 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 4 ท่าน คือ 

นางสาวสุณี สถตินันท์, ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์, ดร.การุญ จันทรางศุ และนายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ ให้เข้ามาดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำาหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป

ตามมตขิองผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ

ต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่า

ตอบแทนกรรมการประจำาปี 2564 โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

 ประธานกรรมการบริษัท  25,000 บาท / ครั้ง

 กรรมการบริษัท  15,000 บาท / ครั้ง
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 ประธานกรรมการชุดย่อย  15,000 บาท / ครั้ง

 กรรมการชุดย่อย  10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบ�าเหน็จกรรมการ     

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการ ทั้งหมด จำานวน 

9,420,000 บาท และในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถึงความ

เหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เป็นจำานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 

และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว 

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่าประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำาหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

กำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตาม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำาหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพ่ือให้การควบคุมภายในมี

เสถียรภาพมากยิ่งข้ึนและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ 

โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2564 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี (โดย

ปีนี้จะเป็นปีที่ 4)

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษัท มคีวามเหน็ว่า ควรเสนอทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำานวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ได้แก่ นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผู้

สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที ่6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที ่4752 

และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์  กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้

บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ

เห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำาหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทีจ่ะขออนมุตัใินคร้ังนี ้คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำาปี 2564 เป็นจำานวนเงิน 

1,969,000.00 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 94,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,290,000 1,350,000 1,424,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 380,000 525,000 545,000
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**ค่าบริการอื่น 106,623 177,941 คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง

** ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสำานักงาน จำานวน 177,941 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวม

ทั้งได้ ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียร

ศกัดิ ์ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที ่4752 และ/หรือ นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 

9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์  กอประเสริฐ

ถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 

2564 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำานวน 1,969,000 บาท ( เพิ่มขึ้น 94,000 บาท ) เนื่องจากมีบริษัทย่อมเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาว

วันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ 

นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์  กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2564  โดยกำาหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำานวน 1,969,000 บาทต่อปี ( เพิ่มขึ้น 94,000 บาท ) เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะ

กรรมการกำาหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

และเพ่ือให้การลงทะเบยีนเพือ่เข้าประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุน้ และ/หรือผู้รับ

มอบฉันทะ โปรดนำาหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) ซึ่งบริษัทได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาแสดงต่อ

พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้ง

บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำาปี 2564 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นไปตามเงือ่นไข และจะดำาเนนิการประชุมตามข้อบงัคบับริษัทและพระราชบญัญตัมิหาชนจำากัด (รายละเอยีดปรากฏ
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ตามเอกสารแนบ 5 และ 6) โดยบริษัทได้กำาหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการ

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

  อนึง่ เนือ่งด้วยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพ่ิมทางเลอืกให้บริษัทจดทะเบยีนสามารถจดัทำารายงาน

ประจำาปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำารายงานประจำาปี 2563 ในรูปแบบของ QR CODE จัดส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำาปี 2563

         ขอแสดงความนับถือ

               (ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์)

                ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563

ของ

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

วันท่ี 25 กันยายน 2563

ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม (ปิ่นเกล้า) ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิต้ี (ปิ่นเกล้า)

เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่

เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

 รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม

 1. นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

 2. ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 3. ดร.การุญ จันทรางศุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

 4. รศ.สุทัศน์  รัตนเก้ือกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ 

   พิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง  

   และ กรรมการอิสระ

 5. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา 

   และพิจารณาค่าตอบแทน

 6. พันตำารวจเอกสุวิทย์  ตันโสด กรรมการบริหารความเส่ียง

 7. นางนงลักษณ์  วนธรรมพงศ์ กรรมการ

 8. นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ

 9. นางภวัญญา กฤตชาติ กรรมการ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชุม

 1. นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท

 2. นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและบัญชี

 3. นางสาวแพรวีร์ ดอกพรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม

 1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง        

 ท่ีปรึกษากฎหมายจาก ส�านักกฎหมายอรัญ – จิระนันท์ และเพ่ือน  

ท�าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

 1. นายอรัญ ศรีสลวย
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การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเร่ิมดำาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน

3. ส่งข้อความเก่ียวกับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไปยงัระบบจดหมายอเิลก็ทรอนคิส์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

จากนั้นพิธีกรได้นำาเสนอคำาแนะนำาการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตลอด

จนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่ว

กัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำานวนหุ้นที่มี หรือตามจำานวนหุ้นที่ได้

รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนใน

การโหวตได้  สำาหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำาการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับ

มอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำาการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน

แทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการ

ลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่

ผู้มอบฉันทะประสงค์

3. ก่อนทีจ่ะทำาการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือทำาการอนมุตัใินแต่ละวาระ ผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม

คำาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และ

แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. สำาหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือ

หุ้นทุกท่าน สำาหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุม

ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น  (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำาการเก็บ

บตัรลงคะแนนทกุใบ โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนสำาหรับผูท้ีป่ระสงค์ลงคะแนนเหน็ด้วย จะดำาเนินการ

เก็บบัตรหลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะ

ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นช่ือให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้อง

ประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำาการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับ

คะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนน

แทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผลการลง

คะแนนเท่ากัน ประธานจะทำาการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำาการโหวตเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาดใน

วาระนั้น ๆ สำาหรับเงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระ มีดังนี้

วาระที่ 1 ,4 ,5 และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง
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วาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน 

ได้แก่ นางสาวนิชาภา เลิศอนันต์ ผู้รับมอบอำานาจจาก นางสาววรัญญา  ปิ่นสำาอางค์ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน

เสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

จากนั้นพิธีกรได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดย

การมอบฉันทะรวม 42 ราย นับจำานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 866,526,430 หุ้น หรือ

คิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้นที่

จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่

น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายทั้งหมด  

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือ

หุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 

พิธีกรได้แถลงในระหว่างการประชุม ว่าได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งทำาให้มีผู้

ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 42 ราย นับเป็นจำานวนหุ้นได้ 866,526,430 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 72.56 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ 

วันที่ 25 เมษายน 2562

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้

รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประจำาปี 2562 ซ่ึงประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทได้มีการจัดทำารายงานการประชุม และจัดส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำาเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม

แล้ว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนับ

คะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ซ่ึงประชุม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงที่ลงมติ  คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นที่มาร่วม

    (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 42 866,526,833 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 42 866,526,833 100.00

 

***  คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้

รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

 นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ช้ีแจงรายละเอียดการดำาเนินงาน ในปี 2562 ว่าบริษัทได้เปิดโครงการ

ใหม่ 1 โครงการคือ โครงการริชพอยท์ บีทีเอสวุฒากาศ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 32 ช้ัน 792 ยูนิต 0 เมตรจากบีทีเอส

วุฒากาศ และได้เปิดเฟสใหม่ทาวน์โฮม 2 ช้ัน ของโครงการเดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำาเนินงานโครงการ ในปี 2562 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

โครงการ
จ�านวนห้อง

ท้ังหมด

มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท)

จ�านวนห้องท่ีขายแล้วรอ

โอนกรรมสิทธ์ิ

จ�านวน 

(ห้อง)

มูลค่า  

(ล้านบาท)

โครงการท่ีสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิ

โครงการ ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ 735 1,830 6 16

โครงการริชพาร์ค @ เจ้าพระยา 635 1,462 2 4

โครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน 511 2,100 3 10

โครงการเดอะริช วิลล์ ราชพฤกษ์ 173 572 6 23

โครงการเดอะริช บิซโฮม 

สุขุมวิท 105
140 671 3 20

โครงการริชพาร์ค@ทริป-เปิลสเตช่ัน 1,089 3,075 55 172

โครงการริชพาร์ค@เทอมินอล หลักส่ี 563 1,660 187 607

โครงการ ดิ เอท คอลเลคช่ัน 77 350 7 31

รวม 3,921 11,720 269 883
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โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง

โครงการ
จ�านวนห้อง

ท้ังหมด

มูลค่า

โครงการ 

(ล้านบาท)

จ�านวนห้องท่ีขายแล้วรอ

โอนกรรมสิทธ์ิ

จ�านวน 

(ห้อง)

มูลค่า  

(ล้านบาท)

โครงเดอะริช @ นานา 413 3,838 189 1,817

โครงการเดอะริช อเวนิว 16 360 8 169

โครงการเดอะริช  

พระราม 9 – ศรีนครินทร์
558 2,124 218 1,020

โครงการเดอะริช เอกมัย 492 3,408 52 398

โครงการริชพอยท์ บีทีเอสวุฒากาศ 792 1,526 98 228

รวม 2,271 11,256 565 3,633

รวมท้ังหมด 6,192 22,976 834 4,515

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2562 เทียบกับ ปี 2561

 ปี 2561  ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 341.12  448.12

ไตรมาสที่ 2 993.98  253.30

ไตรมาสที่ 3 902.23  172.95

ไตรมาสที่ 4 443.66  350.91

รวม 2,708.64  1,225.28

2. ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ ปี 2562 เทียบกับปี 2561

 ปี 2561  ปี 2562

กำาไรสุทธิ 451.02  147.37

อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.65  12.03

 

3. ในส่วนของการดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนด

นโยบายที่เก่ียวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

การใช้อำานาจให้เหมาะสม

3. ห้ามมใิห้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานกระทำาการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน 

หรือผลประโยชน์อื่นใด สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ
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4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่

บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำาหรือละเว้นการกระทำาใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ

ตำาแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี ้นางศรัณย์ธร ศรีสนุทร ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซักถาม ซ่ึงมผีูถื้อหุน้ แสดงความ

เห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำาคัญได้ดังนี้

นายอดเิรก พิพัฒน์ปัทมา ผูรั้บมอบอ�านาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย สอบถามว่า 1)ภาพรวมรายได้รับรู้คร่ึง

ปีแรกรบัรูร้ายไดน้้อยลงครึง่ปีหลงัจะเป็นอย่างไร 2)จากการที ่ดร.อาภา เคยให้สมัภาษณ์ไว้เรือ่งกลยทุธ์ตา่งๆ เช่น 1.กลยทุธ์ 

Well Tech  2.การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง 3.กลยุทธ์เพื่อนแนะน�าเพื่อน 4.ขายผ่านกุล่มผู้มีอิทธิพล 5.กลยุทธ์ซื้อขายแบบ

เครือข่ายพันธมิตร ได้ด�าเนินการอย่างไรบ้าง

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ช้ีแจงว่างบคร่ึงปีแรกที่ลดน้อยลง เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโร

น่า19 และลูกค้าต่างชาติกลับประเทศ จึงทำาให้ลูกค้าชะลอการซ้ือเพ่ือดูสถานการณ์เศรษฐกิจ ส่งผลให้ยอดโอนกรรมการ

สิทธิ์น้อยลง สำาหรับการรับรู้รายได้ไตรมาส 3 ยังคงชะลอตัว ส่วนการรับรู้รายได้ ในไตรมาส 4 จะได้รับรู้รายได้จากโครงการ

เดอะริชนานา รายได้น่าจะกลับมาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

ส่วนการใช้กลยุทธ์ต่างๆ บริษัทได้ดำาเนินการทุกข้อ เช่น กลยุทธ์ Well Tech บริษัทใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV 

ที่ติดภายในห้องเพื่อดูความเคลื่อนไหวและสามารถสื่อสารผ่านกล้องกบัคนที่อยู่ที่ห้องได้ ,การควบคุมการเปิด-ปิดไฟ เครื่อง

ปรับอากาศผ่านมือถือ หลังเกิดช่วงสถานการณ์โควิดบริษัทจึงเพิ่มเติมสินค้า Well Tech เพื่อดึงดูดความสนใจมากขึ้น เช่น 

เคร่ืองฟอกอากาศฆ่าเช้ือโรคไวรัสโคโรน่าและแบคทีเรีย เคร่ืองกรองนำ้าสำาหรับอาบนำ้าสระผมเพ่ือดูแลสุขภาพร่างกาย ที่

เก็บแปรงสีฟันฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ไฟเปลี่ยนสีและเป็นลำาโพงเช่ือมต่อบลูทูธเพ่ือเปลี่ยนบรรยายกาศในห้องและการเช่ือมต่อ

ฟังเพลงโดยไม่ต้องต่อสาย และยังมีสระว่ายนำ้าภายในโครงการที่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการว่ายนำ้า

นายวศิน อังคุตโรธรรม ผู้ถือหุ้น ขอแนะน�าการออกแบบรูปแบบสีอาคารให้ทันสมัย แบบห้องที่ใช้งานได้จริง 

การใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อระบายสินค้า

ดร.อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าขอรับคำาแนะนำาทีแ่จ้งมานีม้าปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อบริษัทมากทีสุ่ด ส่วนการออกแบบอาคารของแต่ละโครงการบริษัทได้มกีารศึกษาข้อมลูและปรึกษากับผูอ้อกแบบผูท้ีม่คีวาม

เชี่ยวชาญก่อนเปิดแต่ละโครงการซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้า 

นายวศิน อังคุตโรธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามมุมมองอสังหาริมทรัพย์อนาคตว่าเป็นอย่างไร

ดร.อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าความต้องการอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ลดลงเพราะเป็น

ปัจจัยส่ี ผู้บริโภคยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพ่ือขยายครอบครัว หรือต้องการที่พักอาศัยใกล้ที่ทำางานที่สะดวกสบายใน

การเดินทาง จึงทำาให้ความต้องการที่อยู่อาศัยยังมีอยู่แต่ในปีนี้ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์น่าจะเติบโตน้อยลงกว่าปี 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562

วาระท่ี 3  พิจารณารับทราบการจัดสรรก�าไร การส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผล

การด�าเนินงานประจ�าปี 2562

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น

ผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 120,765,260 บาท  หัก

สำารองตามกฎหมาย 6,038,263 บาท คงเหลอืกำาไรสุทธหิลงัหกัสำารองตามกฎหมาย 114,726,997 บาท  และคณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นเสนอจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำานวน 69,265,108 บาท หรือคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่าย

เงินปันผลเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียด ปี 2562

กำาไรสุทธิ (บาท) 120,765,260

สำารองตามกฎหมาย (บาท) 6,038,263

กำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย (บาท) 114,726,997

จำานวนหุ้น 1,194,226,151

จำานวนเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 69,265,108.92

จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน 0.058

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2563 ซึ่งจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นจำานวนเงินทั้งหมด 69,265,108.92 บาท โดยบริษัท

จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2562 อีกครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำาไร การสำารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน

ประจำาปี 2562

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ

บริหารด้านการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำาปี 2562 ซึ่งประกอบไป

ด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการ

บัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำาเนนิการจดัพิมพ์ลงในรายงานประจำาปี 2562 ซ่ึงได้จดั

ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี ้กลิน่สุคนธ์ ลอืพงศ์ไพจติร ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้

รายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนน

และสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 46 ราย นับเป็นจำานวนหุ้น 866,529,004 หุ้น  

มติที่ประชุม

 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมมีตรัิบรองและอนมุตังิบการเงนิของบริษัท สำาหรับรอบบญัชีส้ินสดุ วันที ่31 ธนัวาคม 

2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นท่ีมาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 44 866,509,432 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง 2 19,572 -

บัตรเสีย - - -

รวม 46 866,529,004 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำาหนดว่าในการประชุมสามัญ

ประจำาปีทกุคร้ังกรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการในขณะนัน้ กรรมการ

ทีจ่ะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออกจากตำาแหน่ง ส่วนปี

หลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในตำาแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง และกรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลอืก

ให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. พลโทหญิงสำาอางค์  ทองปาน  ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ

                                            สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

2. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์  กรรมการบริษัท

3. นายสมชัย เพียรสถาพร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามา จำานวน 2 ท่าน 

คือ นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์ 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจาก

กรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้

มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน 

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มส่ีวนได้เสีย) เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุม

สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 1 ท่านคือ นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ ที่ออกตามวาระให้กลับมาดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำานวน 2 ท่าน คือนางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์ รวม

ทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้า

แล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้งที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะงดออกเสียง

ทัง้นี้ในวาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดง

ความเหน็และสอบถาม ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้รายใดซักถาม พิธกีรจงึได้ขอให้ทีป่ระชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนน

เสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 1 คน คือ นางนงลักษณ์ วน

ธรรมพงศ์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ จำานวน 2 ท่าน คือ นางจรี วุฒิสันติ และนา

ยอเนน อึ้งอภินันท์ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางนงลักษณ์ วนธรรมพงษ์
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มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นท่ีมาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 45 866,509,432 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง 1 623,366 -

บัตรเสีย - - -

รวม 46 866,529,004 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางจรี วุฒิสันติ

มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นท่ีมาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 46 866,529,004 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 46 866,529,004 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอเนน อึ้งอภินันท์

มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นท่ีมาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 46 866,529,004 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 46 866,529,004 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 

2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำานวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำานวน 10,000,000 บาท โดย

แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 860,000 บาท และค่าบำาเหน็จกรรมการจำานวน 9,140,000 บาท สำาหรับปี 2563 นี้คณะกรรมการ
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เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อย เป็นจำานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

  ประธานกรรมการบริษัท  25,000 บาท / ครั้ง

  กรรมการบริษัท   15,000 บาท / ครั้ง

  ประธานกรรมการชุดย่อย  15,000 บาท / ครั้ง

  กรรมการชุดย่อย   10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบ�าเหน็จกรรมการ    

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี ้รศ.สทุศัน์ รัตนเก้ือกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มผู้ีถือหุน้

รายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนน

และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจำาปี 2563 จำานวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสยีง

เกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นท่ีมาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 46 866,529,004 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 46 866,529,004 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 

2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำานวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำานวน 10,000,000 บาท โดย

แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 860,000 บาท และค่าบำาเหน็จกรรมการจำานวน 9,140,000 บาท สำาหรับปี 2563 นี้คณะกรรมการ

เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อย เป็นจำานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

  ประธานกรรมการบริษัท  25,000 บาท / ครั้ง

  กรรมการบริษัท   15,000 บาท / ครั้ง

  ประธานกรรมการชุดย่อย  15,000 บาท / ครั้ง

  กรรมการชุดย่อย   10,000 บาท / ครั้ง
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2. ค่าบ�าเหน็จกรรมการ    

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี ้รศ.สทุศัน์ รัตนเก้ือกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มผู้ีถือหุน้

รายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนน

และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจำาปี 2563 จำานวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสยีง

เกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นท่ีมาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 46 866,529,004 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 46 866,529,004 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563

นางสาวสุณี  สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำาหนดว่า “ให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำาหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ

บญัชีทกุ 5 ปี เพ่ือให้การควบคมุภายในมเีสถียรภาพมากยิง่ข้ึนและให้มัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำานวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด คือ

นางสาววันนิสา   งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ 

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169 หรือ

นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  เลขทะเบียน 7318 และ 

นางสาวชุตินันท์  กอประเสริฐถาวร เลขทะเบียน 9201 

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู ้บริหาร/ผู ้ถือหุ ้นใหญ่หรือ

ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
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สำาหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทีจ่ะขออนมุตัใินคร้ังนี ้คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำาปี 2563  เป็นจำานวนเงิน 

1,835,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 165,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง 

ทัง้นี้ในวาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ทีม่าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี ้รศ.สทุศัน์ รัตนเก้ือกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มผู้ีถือหุน้

รายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนน

และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด โดยนางสาววันนิสา งาม

บวัทอง  ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที ่6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีน

เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา 

กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที ่7318 และ นางสาวชุตนินัท์ กอประเสริฐถาวร ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน

เลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชีจำานวน 1,835,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จ�านวนราย จ�านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นร้อยละของจ�านวนหุ้นท่ีมาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 46 866,529,004 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 46 866,529,004 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิด

เห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

 ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้ 

 นายอดเิรก พิพัฒน์ปัทมา ผูรั้บมอบอำานาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย สอบถามว่าธรุกิจอสังหาริมทรัพย์

ปีนี้และปีหน้าจะเป็นอย่างไร จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่หรือไม่ อัตราการปฏิเสธของธนาคารอย่างไร และลูกค้าชาวจีนที่

เข้ามาไม่ได้จะทิ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่

 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้จะอยู่ในช่วงที่ทรงตัว

หรือลดลง ในช่วงชะลอการจ่ายเงนิเพราะเป็นสนิค้าทีร่อได้ ส่วนเร่ืองของการเปิดตวัโครงการใหม่ ทางบริษัทมทีีด่นิทีพ่ระราม9 

ที่รอการพัฒนา และยังคงหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อพัฒนาต่อไป 

 นายชัชวาล สุนทรพาณิชย์ ผู้รับมอบอำานาจจากนายสุมินทร์ สุนทรพาณิชย์ สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายใน

การร่วมทุนกันหรือไม่ ,บริษัทมีพิจารณาเปิดโครงการที่ต่างจังหวัดหรือไม่ บริษัทจะมีธุรกิจใหม่หรือไม่และเป็นแนวใด
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ดร.อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงผูถื้อหุน้ว่า มกีารศึกษาเร่ืองการร่วมทนุแต่เง่ือนไขที่ไม่

เป็นผลดีต่อบริษัทจึงยังไม่ได้มีการร่วมทุน ส่วนการเปิดโครงการใหม่ที่ต่างจังหวัด บริษัทมีความสนใจในทางด้าน เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  บริษัทมีธุรกิจใหม่คือ Retail ภายในโครงการซึ่งปัจจุบันมีแล้ว 3 โครงการ คือโครงการริชพาร์

ค เทอมินอลหลักสี่ ,เดอะริช ศรีนครินทรฺ และเดอะริชเพลินจิตนานา

จากนั้นพิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้า

พิจารณาอีก นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในคร้ังนีม้ผีูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี ้เป็นจำานวนทัง้ส้ิน 46 ราย นบัเป็น

จำานวนหุ้นได้ 866,529,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.30 น

   ลงชื่อ __________________________ ประธานที่ประชุม

             (นางสาวสุณี สถตินันท์)

   ลงชื่อ_ __________________________ เลขานุการบริษัท           

             (นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรัตน์ ผลาวรรณ

   ผู้บันทึกและจัดพิมพ์
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แบบรายงานการเพ่ิมทุน

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

วันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จำากัด(มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างเวลา 10.30 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการได้มมีตใิห้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,194,226,151.00 บาท เป็น 1,238,456,749 

บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำานวน  44,230,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม  44,230,598 บาท โดยเป็นการเพิ่ม

ทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น จ�านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้      รวม

                               (บาทต่อหุ้น)    (บาท)

 ✓ แบบวัตถุประสงค์ใน     หุ้นสามัญ        44,230,598  1.00  44,230,598 

การใช้เงินทุน

 แบบมอบอำานาจทั่วไป - -   -              -

(General Mandate)

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

      2.1  แบบกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่  จ�านวนหุ้น อัตราส่วน   ราคาขาย  วนั เวลา จองซือ้ และ     หมายเหตุ

     (เดิม:ใหม่)    (บาทต่อหุ้น) ช�าระเงินค่าหุ้น

(1)เพ่ือรองรับการ     44,230,598  27 หุ้นเดิม :1     -         -       - 

จ่ายเงินปันผลเป็น       หุ้นปันผล 

หุ้นสามัญ

การดำาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ใหม่ ในกรณีมีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท 

3. กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกำาหนดวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ. โรงแรม เอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า 

ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700  โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มี

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)        

 4.1 บริษัทจะดำาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วของบริษัท รวมทั้งการ 

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 4.2  บริษัทจะดำาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือนำาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

 - เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 6.1 เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน

 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้นิติบุคคล สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฏหมายและบริษัทกำาหนด

ไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลงานดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการ

ขยายธุรกิจ ความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ถือหุ้น

 7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลครั้งนี้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการและมี

สิทธิได้รับเงินปัน ผลจากการดำาเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

 7.3 อื่น ๆ  ........................... - ไม่มี - ..............................................................................................

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 - ไม่มี –

9. ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ล�าดับ    ขั้นตอนการด�าเนินการ        วัน เดือน ปี   

1  คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน        24 กุมภาพันธ์ 2564

2  กำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น      12 มีนาคม 2564

  ประจำาปี 2564 (Record Date)         

      3  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564          28 เมษายน 2564  

          4  กำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับหุ้นปันผล        7 พฤษภาคม 2564  

      5  จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย์       ภายใน 14 วันนับจากวันส้ินสุด 

                การจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

  ลายมือชื่อ __________________________ กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท   

                        (นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์)

             ตำาแหน่ง   ประธานกรรมการบริหาร

  ลายมือชื่อ __________________________ กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท           

        (นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์)

         ตำาแหน่ง   กรรมการบริษัท
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รศ.สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวาน

อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : 27 เมษายน 2553

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง : 11 ปี 

   (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่ : 422/3 ซอยเอกมัย 26 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10150

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  (บริหารอุตสาหกรรม)

 License es Sciences Economiques  

 (Gestion Industrielle) Universite’ de Toulouse I, France

• Maitrise es Sciences Economiques 

 (Gestion Industrielle) Universite’ de Toulouse I, France

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปัจจุบัน

 กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่ม ี-

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน

• รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

• รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในอดีต

• กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง

• หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี

• ประธานคณะทำางานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และ

สถานประกอบการต่าง ๆ

ประวัติการฝึกอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) / 2555

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังน้ี  -ไม่มี - 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ บริษัท แต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
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นางภวัญญา กฤตชาติ

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : 25 เมษายน 2563

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง :  2 ปี   

  (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่ : 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา  

• บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ 

 รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2562 – ปัจจุบัน  

 กรรมการบริษัท ริซ่ีเพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) 

• ปี 2557 – ปัจจุบัน  

 กรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน

• ปี 2557 – ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำากัด  

     

ประวัติการฝึกอบรม

• ปี 2520

 อบรมโครงการสินเช่ืออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลองเทอม

เครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศญี่ปุ ่น

• หลักสูตร Director Accreditation Program 49/2005 

ประสบการณ์ในอดีต

• ปี 2537 – 2540 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

 ไทยเม็กซ์ จำากัด (มหาชน)

• ปี 2541 – 2543  

ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำากัด 

 (กลุ่มไทยประกันชีวิต)

• ปี 2544 – 2549

 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 ไทยเคหะ จำากัด

• ปี 2550 – 2551  

ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำากัด 

 (กลุ่มไทยประกันชีวิต)

• ปี 2551 – 2561 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล 

 ซีรามิค อุตสาหกรรม

  

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังน้ี  -ไม่มี - 
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นางจรี วุฒิสันติ 

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : วันที่ 25 กันยายน 2563

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง : 7 เดือน 

   (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่ : 737/106 เดอะ เมดิสัน คอนโดมิเนียม ถนนสุขุมวิท ซอย 41 

 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี --

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม อันดับ 1)

• อนุปริญญาการจัดการธนาคาร สถาบันความร่วมมือนานาชาติ

แห่งประเทศ สวีเดน ซีด้า

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2561 – ปัจจุบัน  

 ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

 การลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย 

• ปี 2560 – ปัจจุบัน  

 กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี    -     

ประสบการณ์ในอดีต

• ปี 2555 – 2562  

 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด(มหาชน)

• ปี 2555 – 2560

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนดใหญ่ 1                                           

 ธนาคารกรุงไทย จำากัด(มหาชน)

• ปี 2554   

 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำากัด

• ปี 2551 - 2554  

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

รุ่นที่ 9/2016 สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตร Executive Leadership Development Pro-

gram (ELDP) ปี 2558 ธนาคารกรุงไทย

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตร การป้องราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น

ที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น

ที่ 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - ไม่มี -

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังน้ี  -ไม่มี - 
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นายอเนน อ้ึงอภินันท์ 

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : วันที่ 25 กันยายน 2563

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง : 7 เดือน 

   (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564)

ที่อยู่  :  43 ซ.บรมราชชนนี 48 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

10170

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี --

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหาร (Industrial 

Engineering and Management) สถาบัน เอ.ไอ.ที

• ปริญญาตรี สาขาเคร่ืองจักรกล (Mechanical Engineer)

• วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง 

(รุ่น3)

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2550 – ปัจจุบัน  

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอ็มไพร์ จำากัด

• ปี 2548 – ปัจจุบัน  

 ประธานกรรมการ บริษัท คอนสโกเอ็นเตอร์ไพรเซส จำากัด

• ปี 2535 – ปัจจุบัน  

 กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้แมชชีนทูล จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี    - 

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน ๆ 

• ปี 2561 – 2563

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2548 – ปัจจุบัน  

 กรรมการ สมาคมเคร่ืองจักรกลไทย

• ปี 2545 – ปัจจุบัน  

 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในอดีต

• ปี 2557 – 2559 

 ประธานคณะกรรมการคลัสเตอร์วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

และงานโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2551 – 2555 

 ประธานกลุ่มเคร่ืองจักรกลและโลหะการ 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2548 – 2549   

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2546 – 2547 

 ประธานคณะกรรมการพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2546 – 2547 

 รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ืออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

: หุ้น จำานวน 3,441,494 หุ้น ร้อยละ 0.28

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังน้ี  -ไม่มี - 
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หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการประจ�าปี 2564

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในเร่ืองการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือให้มีข้ันตอนและวิธีการ

ในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น

กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ล่วงหน้าข้ึน ซ่ึงจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษัทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำาหนดตามข้อ 1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่

เสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติของกรรมการ

2.1.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำากัด และกฎหมาย

อื่นที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

2.1.2 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ

ดำาเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

2.1.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำาหนดและเป็นไปตาม

แนวทาง ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ

กรรมการตรวจสอบ

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

2.2.1 ผูถื้อหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ

การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยกรอก “ แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพือ่พจิารณาเลือก

ตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน

ทีเ่ก่ียวข้อง และขอให้ผูท้ี่ได้รับการเสนอช่ือกรอก “แบบข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ

รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำาปี 2564 ” ส่งถึงบริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน)

667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700

  โดยจดัส่งเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวถึงบริษัทโดยเร็ว เพ่ือให้คณะกรรมการมเีวลา

เพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการ
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2.2.2 บริษัทจะพิจารณารายช่ือบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้องที่ครบ

ถ้วน ถูกต้องเท่านั้น

2.2.3 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุม

ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564 พร้อมข้อคดิเหน็ของคณะกรรมการ โดย

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ  ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19.  ให้ที่ประชุมผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้

แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง

ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ผู ้เป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงช้ีขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ังกรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งใน

สาม(1/3) ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็

ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปี

แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานทีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจ

ได้รับเลือกให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง 

และผู้ถือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเร่ืองนั้น นอกจาการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า

มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น 

โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพ่ิมทุนหรือ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ และกำาหนดค่า

ตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้าม

มิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผล

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ได้เป็นคร้ังคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้

ถือหุ้นคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หรือที่คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณา

คำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดทำากำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำาไรสุทธิ

ประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

เขียนที่......................................................................

วันที่.............เดือน.................... พ.ศ........................ 

เขียนที่......................................................................

วันที่.............เดือน.................... พ.ศ........................ 

(1) ข้าพเจ้า ...............................................................................................สัญชาติ………………………………….. 

อยู่บ้านเลขท่ี ………………………………………………………………………………………………………….....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

 โดยถือหุ้นจำานวนทั้งส้ินรวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสียง ดังนี้    

 หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้  

 1. ช่ือ……………………................……………………… อายุ..........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………....………………. 

 ถนน ............................................. ตำาบล/แขวง.................................. อำาเภอ/เขต……….....……..……………….. 

 จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

 2. ช่ือ……………………................……………………… อายุ..........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………....………………. 

 ถนน ............................................. ตำาบล/แขวง.................................. อำาเภอ/เขต……….....…..………………….. 

 จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

 3. ช่ือ……………………................……………………… อายุ...........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………....………………. 

 ถนน ............................................. ตำาบล/แขวง................................... อำาเภอ/เขต………......…………………….. 

 จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์..................................  

  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ข้าพเจ้า ในการประชมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 

ช้ัน 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย 

  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ 

  ลงนาม………………………………………………….................…ผู้มอบฉันทะ             

                                  (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

        (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

         (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

         (……………………….......………..............……………… ) 

 หมายเหตุ 

 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง แยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก

การลงคะแนนเสียงได้ 

ปิดอากร 

แสตมป์  

20 บาท

( เอกสารแนบ 7 )
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบท่ีก�าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

เขียนที่......................................................................

วันที่.............เดือน.................... พ.ศ........................ 

(1) ข้าพเจ้า ......................................................................................................สัญชาติ .......................................

อยู่บ้านเลขท่ี ......................ถนน .....................................................ตำาบล/แขวง...........................................

อำาเภอ/เขต ..........................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ ................................

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

 โดยถือหุ้นจำานวนทั้งส้ินรวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................เสียง ดังนี้    

 หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................... เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้  

 1. ช่ือ……………………................……………………… อายุ..........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………....………………. 

 ถนน ............................................. ตำาบล/แขวง.................................. อำาเภอ/เขต……….....……..……………….. 

 จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

 2. ช่ือ……………………................……………………… อายุ..........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………....………………. 

 ถนน ............................................. ตำาบล/แขวง.................................. อำาเภอ/เขต……….....…..………………….. 

 จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

 3. ช่ือ……………………................……………………… อายุ...........................ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………....………………. 

 ถนน ............................................. ตำาบล/แขวง................................... อำาเภอ/เขต………......…………………….. 

 จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์..................................  

     คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ปิดอากร 

แสตมป์  

20 บาท
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไป

 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไร การส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนิน

งานประจ�าปี 2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,578,815,237 บาท

 เป็น 1,194,226,151 บาท

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 8 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน

ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
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   กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง

ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

 

  ลงนาม………………………………………………….................…ผู้มอบฉันทะ             

                                  (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

        (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

         (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

         (……………………….......………..............……………… ) 

 หมายเหตุ 

 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ 

 หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ช้ัน 3 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระท่ี....... เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี....... เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี....... เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี....... เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี 5   เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ)

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
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วาระท่ี.......  เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี.......  เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระท่ี.......  เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น

ความจริงทุกประการ

 

  ลงนาม………………………………………………….................…ผู้มอบฉันทะ             

                                  (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

        (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

         (……………………….......………..............……………… ) 

  ลงนาม.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

         (……………………….......………..............……………… ) 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

( เอกสารแนบ 8)

แผนที่โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว 
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

โทร ๐๒ – ๔๓๔ ๐๔๐๐ 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

ข้าพเจ้า....................................................................................... สัญชาติ............................................. 

I/We                Nationality          

อยู่บ้านเลขที่..........................................................................................................................................

Address       

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .............................................................................................................................

Shareholder’s Registration No.                                                                                            

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

Being a shareholder of Richy Place 2002 Public Company Limited

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม........................................................... หุ้น ...................................................

holding the total amount of     shares

หุ้นสามัญ..................................................................................... หุ้น ...................................................

ordinary share        shares

หุ้นบุริมสิทธิ................................................................................. หุ้น ...................................................

preferred share        shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

Richy Place 2002 Public Company Limited

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

Wednesday, 28 April 2021 at 14.00 hours

ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

At S.D Avenue Hotel, Pinklao room, 3rd floor Room, Bangkoknoi Bangphlat, Bangkok

   ข้าพเจ้า_________________________________เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

   I              shareholder or proxy holder of

  บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน) / Richy Place 2002  Public Company Limited

  หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน___________________________ 

  the identification number

  ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น attend the above mentioned meeting

        ลงชื่อ________________________ผู้เข้าประชุม

                                                                          Sign       Meeting Attendant

                                                               (_______________________)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำาเอกสารชุดนี้มาด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, 

kindly bring this set of documents for registration

( เอกสารแนบ 9 )



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

เอกสารประกอบการพิจารณา
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นางสาวสุณี สถตินันท์ 

อายุ 78 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง :  18 ปี 4 เดือน

   (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564) 

ความเช่ียวชาญ :  ด้านเศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา  

• MBA Syracuse University, New York State. USA.

• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2545 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2520 - ปัจจุบัน 

 กรรมการผู ้จัดการ บจก.สุณีเวย์ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์

เคร่ืองหนัง กระเป๋าสตรีและบุรุษ ทุกชนิด

• ปี 2535 - ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บจก.ไดมอนด์แอนด์เลเธอร์คราฟ ผลิตและ

ส่งออกกระเป๋าหนังต่างๆ กระเป๋าถือเอกสารเดินทาง 

 สำาหรับสตรีและบุรุษ

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน

• ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมนนทบุรี

• กรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ในอดีต

• อดีตข้าราชการ BOI

• อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมนนทบุรี

• อดีตกรรมการอำานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

• อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบต.นนทบุรี

• อดีตนายกสโมสรโรตาร่ีนนทบุรี

• อดีตผู้ช่วยผู้การภาคโรตารีภาค3350 

• อดีตกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแก่ประเทศไทย

  

ประวัติการฝึกอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) / 2556

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

• จำานวน  63,363,085.00 หุ้น หรือร้อยละ 5.306  

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2563      

• มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา  

- ไม่มี -

ประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563 

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

• ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน   

ประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง
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ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 

อายุ 68 ปี

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง :  18 ปี 5 เดือน

   (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564) 

ความเช่ียวชาญ :   การบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16

• หลักสูตรผู้บริหารมหานคร รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2556

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปี 2554

• นิสิตเก ่าดีเด ่น ปริญญาโทสำาหรับผู ้บริหาร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 2547

• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2547

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2545 – ปัจจุบัน 

 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 บมจ. ริช่ี เพลซ 2002 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2538 – ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำากัด

 (ให้เช่าสำานักงาน)

• ปี 2518 – ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณ์ จำากัด

 (จำาหน่ายอะไหล่รถยนต์) 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ปี 2561 – ปัจจุบัน 

 นายกสมาคมอาคารชุดไทย

• ปี 2558 – ปัจจุบัน

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

• ปี 2537 – ปัจจุบัน

 นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสาทร

ประสบการณ์ในอดีต

• ปี 2551 – 2561  

 อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย

• ปี 2534 – 2542       

 ประธานกรรมการก่อตั้ง บริษัท วาย ซี เค

 (ไทยแลนด์) จำากัด (บริษัทร่วมทุนกบกลุ่ม

 TOYOTA JAPAN)

• ปี 2547 – 2551     

 กรรมการบริหารภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2550 – 2551     

 ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล

• ปี 2550               

 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

• ปี 2546                  

 ผู ้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ

• ปี 2543 – 2545      

 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

• ปี 2534 – 2542      

 ประธานกรรมการบริษัท ไทย เอ็น เคเค เมทัล จำากัด 

 (ผลิตและจำาหน่ายปลีกแผ่นคลัชสำาหรับรถยนต์)

 

ประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง
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ประวัติการฝึกอบรม

• Direct Certification Program (DCP) / 2557

• Director Accreditation Program (DAP) / 2556

• Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

• จำานวน  376,756,178.00  หุ้น หรือ ร้อยละ 36.058  

จ�านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2563      

• มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง เข้าร่วม 4 คร้ัง

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา  

- ไม่มี -

ประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563 

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

• ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน 
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ดร.การุญ จันทรางศุ 

อายุ 70 ปี

กรรมการวันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  :   24 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง :  13 ปี 11 เดือน

   (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564)

ความเช่ียวชาญ :  วิศวกรรม

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา Ohio State University, Ohio, USA

• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Ohio State University, Ohio, USA

• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เ กียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ

วุฒิวิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1023

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2558 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

• ปี 2550 – ปัจจุบัน

 กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน)

• ปี 2547 –  ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ คอน

สตรัคช่ัน โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)

 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2535 – ปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส.แอสโซซิเอทส์ จำากัด  

ประสบการณ์ในอดีต

• ปี 2549 – 2550 

 กรรมการสภาวิศวกร

• ปี 2545 – 2556

 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร  

• ปี 2549 – 2550 

 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) คร้ังที่ 2

• ปี 2545 – 2546 

 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) คร้ังที่ 1

ประสบการณ์ในอดีต

• Direct Certification Program (DCP) / 2548

• Finance for Non – Finance Director (FN) / 2548

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

• จำานวน 13,286,789 หุ้น หรือร้อยละ 1.11

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2563      

• มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 3 ครั้

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา  

- ไม่มี -

ประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563 

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

• ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน 

ประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง



บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564      57

นายสมศักด์ิ อรรถบูรณ์วงศ์

อายุ 60 ปี

กรรมการ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : วันที่ 24 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง :   13 ปี 11 เดือน 

   (นับถึงวันท่ี 28 เมษายน 2564) 

ความเช่ียวชาญ :   การบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี บริหารบัณฑิตสาขาบริหารอุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ประกาศนียบัตร กราฟิกดีไซน์ จากประเทศญี่ปุ ่น

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัด

 การด้านความมั่นคงข้ันสูง

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2550 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ/กรรมการบริหาร

 บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์ จำากัด

• ปัจจุบัน  

 ที่ปรึกษา บริษัท วาย ซี เค (ประเทศไทย) จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน   - ไม่มี –

ประสบการณ์ในอดีต

• ปี 2548 – 2561 

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

• ปี 2551 -  2553

 ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

• ปี 2551 – 2552 

 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2551 – 2553

 เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

  

ประวัติการฝึกอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) / 2556

• Role of the Compensation Committee (RCC) / 2556

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

• จำานวน  32,523,137.00 หุ้น หรือร้อยละ 2.72  

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2563      

• มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา  

- ไม่มี -

ประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2563 

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

• ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน   

ประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง




