
ที ่RICHY CS008/2015 
       วนัที ่29 เมษายน 2558 
เร่ือง แจ้งมตทิีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 
เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 ดว้ย บริษทั ริชี ่ เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ัดประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2558 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ช ัน้ 2 โรงแรม รอยลั ซติี้ เลขที ่798,800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ  าหรุ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 10700 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าวไดพ้ิจารณาและมีมตใินแตล่ะวาระสรุปได้ดงัน้ี 

1. รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน  468,582,100 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน .....-......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ........-........ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน.......-......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ........-....ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
 

3. มตอินุมตังิบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 468,906,200 .เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน.......-.......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-........ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน......-.......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.......-.....ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

4. มตอินุมตัจิัดสรรก  าไร การส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 โดย
อนุมตัสิ ารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิ จ านวน 12,200,000 บาท และอนุมตักิารจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท ดงัน้ี 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 
(2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล คดิเป็นอตัราหุ้นละ 0.1 มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 

บาท ในกรณีทีม่ีเศษหุ้น บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

โดยก  าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นหรือ  Record Date(RD) เพื่อสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม  
2558และให้รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบยีนพกัการ
โอนหุ้นในวนัที ่13 พฤษภาคม 2558 และก  าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที ่ 29 พฤษภาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 468,836,100 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9851 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 70,100 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0149 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน.......-......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

5. อนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทัเพื่อรองรบัการออกหุ้นปันผลและการขยายธุรกจิ 
5.1 อนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทั ขึ้นอีกจากทนุจดทะเบยีนเดิม 714,000,000 บาท เป็นทนุจด 

ทะเบยีน  985,400,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 271,400,000  มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้น
ปันผล ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน  468,906,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน......-......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ........-.....ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน.....-.......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.....-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 



5.2 อนุมตักิารเพิ่มทนุจุดทะเบยีนบริษทัเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิ โดยการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General  
Mandate) โดยเพิ่มทนุจดทะเบยีนจ านวน 200,000,000 บาท จากทนุเดิม 785,400,000 บาท เป็น 985,400,000 บาท ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 469,011,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9970  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  14,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0030 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน.....-.......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ........-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

6. มตอินุมตัใิห้แกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน  469,011,200  เสียง คดิเป็นรอ้ยละ100 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน......-......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.....-........ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน 36,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.......-........ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

7. มตอินุมตัจิัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
7.1 จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 71.40 หุ้น มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล  โดย

จัดสรรให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิมในอตัรา  10 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมบริษทั
จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 469,033,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน....-.......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-.....ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน 14,000  เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.....-.....ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
7.2 จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกนิ  200,00,000 หุ้น มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1บาท เพื่อรองรบัการการขยาย

ธุรกจิ โดยเป็นการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 469,011,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9953 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  22,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0047  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน  14,000  เสียงคดิเป็นรอ้ยละ.....-.......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

8. มตอินุมตักิารขายและออกตราสารหน้ี ในวงเงิน 1,600   ลา้นบาท (หน่ึงพนัหกรอ้ยลา้นบาท) โดยบริษทัฯอาจขาย
และออกตราสารหน้ีในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนั  และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงบคุคล
หรือคณะบคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูก้  าหนดรายละเอียดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุ้นกู ้
เชน่ ชนิด จ านวนตราสารหน้ีทีอ่อกในแตล่ะคราว อายุ วธีิการจัดสรร วธีิการเสนอขาย มูลคา่ทีต่ราไว ้ ราคาขายตอ่
หน่วย อตัราดอกเบี้ย เป็นตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 469,011,200  เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน......-......เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน......-.....เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.....-.......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

9. อนุมตัใิห้แตง่ต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 4 ทา่นคอื ดร.อาภา  อรรถบรูณ์วงศ์ และคณุสุณี  สถตนิันท ์กลบั
เขา้ด ารงต  าแหน่งกรรมการบริษทั ตอ่ไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 
 
 



ล าดบั ชือ่กรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย ( % ) งดออกเสียง ( % ) 
1 ดร.อาภา  อรรถบรูณ์วงศ์ 469,011,200 เสียง 

100% 
- 
 

36,000 

2 คณุสุณี  สถตนิันท ์ 469,011,200 เสียง 
100% 

- 
 

36,000 

3 ดร.การุญ  จันทรางศุ 469,011,200 เสียง 
100% 

- 
 

36,000 

4 คณุสมศกัด์ิ  อรรถบรูณ์วงศ์ 469,011,200 เสียง 
100% 

- 
 

36,000 

 
10. มตอินุมตัจ่ิายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558  จ านวน 8,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน  469,011,200  เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน........-....เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน  36,000  เสียงคดิเป็นรอ้ยละ....-.......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

11. มตอินุมตัแิตง่ต ัง้ นางสาววมิลศรี จงอุดมสมบตั ิเลขทะเบยีน 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์  วภิาณรุตัน์ เลขทะเบยีน 
7305 หรือ นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ เลขทะเบยีน 5113 หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต เลขทะเบยีน 4713 แห่ง
บริษทั กรินทร์ ออดิท  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจ าปี 2558 โดยก  าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็น
จ านวนเงิน  720,000 บาทตอ่ปี  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 469,001,200 .เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน.......-.....เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.....-.......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน 46,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 

12. วาระอ่ืนๆ 
12.1 มตอินุมตัใิห้เพิ่มวาระการจัดสรรก  าไร การส ารองตามกฎหมาย 
เห็นดว้ย จ านวน 469,047,200 .เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน.......-.....เสียง คดิเป็นรอ้ยละ.....-.......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน .......-....เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
12.2 มตอินุมตัใิห้เพิ่มการส ารองตามกฎหมาย จ านวน 100,000 บาท รวมเป็นจ านวน 12,300,000 บาท 
เห็นดว้ย จ านวน 465,358,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2181  ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  3,667,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7819 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
งดออกเสียง จ านวน 22,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ......-......ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
                (ดร.อาภา  อรรถบรูณ์วงศ์) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 


