
บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 
 

ท่ี RICHY CS005/2015 

วนัท่ี 7 เมษายน 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 

  2. งบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

  3. คู่มือวธีิปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 

  4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  5. ประวติับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  6. หนงัสือมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม แบบ ก. และแบบ ข. 

  7. CD-ROM รายงานประจาํปี 2557 และสรุปขอ้มูลทางการเงิน 

  8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง

ท่ี 1/2558 ในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกรุงเทพบอลรูม โรงแรม รอยลัซิต้ี ถนนบรมราช

ชนนี กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนท่ีดงัปรากฏในเอกสารแนบท่ี 8) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2557  ซ่ึงได้ประชุมไปเมื่อวันที ่

26 มีนาคม 2557 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 โดยท่ีประชุมได ้

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงบริษทัไดส่้งสําเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมาย

กาํหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ  

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ประชุมไป 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 การลงมติ  

วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้น 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี  2557  

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ปรากฏในรายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD-ROM ท่ีไดจ้ดัส่ง 

ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  

  ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นาํเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงาน 

ประจาํปี 2557 โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

ทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

การลงมติ 

ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

งบการเงินของบริษัท สาํหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการสอบทาน 

จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้ว โดยผู ้สอบบัญชีได้ 

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง 

ทัว่ไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)  

 ความเห็นคณะกรรมการ 

ท่ีประชุม ผู ้ ถื อ หุ้ น ส มค ว ร อนุ มั ติง บ ก า ร เ งิ น ข อง บ ริ ษัท  สาํหรับ ร อบ บัญชี ส้ิ น สุ ด วัน ท่ี  31  

ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แลว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

 การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ีมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร การสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล

การดําเนินงานประจําปี 2557 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทมีนโยบาย ท่ีจะเสนอให้ผู ้ถือหุ้นจ่ายเ งินปันผลให้ผู ้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 40 ของ 

กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัสํารองต่าง ๆ ทุกประเภท 

แต่ในกรณีท่ีบริษทั มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ทั้งน้ีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 46  

 

 

2 
 



บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) 
 

  ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี 245,054,907 บาท หักสาํรองตามกฎหมาย  

12,200,000 บาท บริษทัจ่ายปันผลเป็นเงินจาํนวน 99,960,000 บาท หรือคิดเป็น 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

อตัราส่วนร้อยละของกาํไรสุทธิหลกัหักสํารองร้อยละ 42.93 สําหรับการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.14 

บาท โดยบริษทัแบ่งออกเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน

อตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น 

บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

โดยบริษัทกาํหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นหรือ Recode Date  เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  

12 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือโดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 

และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไร การสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล  

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

• บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ โดยจดัสรรสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 12,200,000 บาท 

• จ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 จาํนวน 99,960,000 บาท หรือคิดเป็น 0.14 

บาทต่อหุน้ โดย  

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 

- จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน

ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ  Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 

พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 

29 พฤษภาคม 2558 

  การลงมติ 

วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้น 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพือ่รองรับการออกหุ้นปันผลและการขยาย  

ธุรกจิ  

 5.1 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

เ พ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้ึนอีก 71,400,000 บาท  
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จากทุนจดทะเบียนเดิม 714,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  785,400,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 71,400,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้ึนอีก 71,400,000 บาท  

จากทุนจดทะเบียนเดิม 714,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  785,400,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 71,400,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

การลงมติ 

วาระน้ีจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง  

ทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

5.2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

(General Mandate) 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

การเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอาํนาจทั่วไปนั้ น เพื่อให้เกิด 

ความคล่องตวัและรวดเร็วแก่บริษทัจดทะเบียนในการระดมทุนในเวลาท่ีรวดเร็ว เพื่อให้ทนัต่อภาวะตลาดและ

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีผนัผวนตลอดเวลา และเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั

เพิ่มทุนทุกคร้ังท่ีตอ้งการระดมทุน ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดของบริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  

แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท จากทุนเดิม 

785,400,000 บาท เป็น 985,400,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

การลงมติ 

วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวาระท่ี 5 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงตอ้งแกไ้ข/เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ของบริษทั ขอ้ 4 ซ่ึงดาํเนินการตามกฎหมายบริษทัมหาชน มาตรา 18 บญัญติัวา่ “หนงัสือบริคณห์สนธิอยา่งนอ้ย  

ตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี (4) ทุนจดทะเบียนซ่ึงตอ้งแสดงชนิด จาํนวน และมูลค่าของหุน้และมาตรา 31 บญัญติั  

วา่บริษทัจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงมติดว้ย  

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” 
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 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้เปล่ียนแปลง/แก้ไข 

เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั  ดงัน้ี 

ขอ้ความเดิม 

“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน 714,000,000 บาท (เจด็ร้อยสิบส่ีลา้นบาทถว้น) 

   แบ่งออกเป็น 714,000,000 หุน้ (เจด็ร้อยสิบส่ีลา้นหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ         1     บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั 714,000,000 หุน้ (เจด็ร้อยสิบส่ีลา้นหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ          -  หุน้  

แกไ้ขเป็น 

  ขอ้ 4  ทุนจดเบียน 985,400,000 บาท (เกา้ร้อยแปดสิบหา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น) 

   แบ่งออกเป็น 985,400,000 หุน้ (เกา้ร้อยแปดสิบหา้ลา้นส่ีแสนหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ         1     บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั 985,400,000 หุน้ (เกา้ร้อยแปดสิบหา้ลา้นส่ีแสนหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ          -  หุน้”  

  การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

7.1  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 71,400,000 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 71,400,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ 

การจ่ายหุน้ปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัใหบ้ริษทัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 71,400,000 หุน้  

เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น

รายใดมีเศษของหุน้เดิมบริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท   

การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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7.2  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

การจัดสรรเ พ่ิมทุนเ พ่ือรองรับการขยายธุรกิจ โดยเป็นการเ พ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป  

(General Mandate) และเสนอขายซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และขออนุมัติมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้และจะ

เสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัใหบ้ริษทัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000  

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการการขยายธุรกิจ โดยเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 

140,000,000 หุน้ และเสนอขายใหบุ้คคลในวงจาํกดั จาํนวน 60,000,000 หุน้ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate)  

การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนีภ้ายในวงเงิน 1,600  ล้านบาท 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

  บริษทั มีการขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการซ้ือท่ีดินใหม่ การดาํเนินงานของบริษทั 

ดงันั้นบริษทั จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายเงินลงทุนดงักล่าว จึงขอเสนอให้

พิจารณาอนุมติัการขายและออกตราสารหน้ีภายในวงเงิน 1,600 ลา้นบาท สําหรับการขยายธุรกิจ และเพื่อเป็น

การลดตน้ทุนเงินกูย้มืของบริษทั 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดวงเงินการขายและออก  

ตราสารหน้ีในวงเงิน 1,600 ลา้นบาท (หน่ึงพนัหกร้อยลา้นบาทถว้น) โดยบริษทัอาจขายและออกตราสารหน้ี

ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั ทั้งน้ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั 

รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดราคา

เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ค่าใชจ่้ายของท่ีปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์นาย

ทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือผูแ้ทนผูถื้อตราสารหน้ีทางการเงิน การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจราจา

สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดงักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตาม

ความเหมาะสมต่อไป 
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การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งตามวาระ 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 20 กาํหนดวา่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังกรรมการจะตอ้ง 

ออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีจะตอ้งออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงั ๆ 

ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งอาจ

ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้โดยในปี 2557 น้ีมีกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 

1. ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2. คุณสุณี    สถตินนัท ์  รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

3. ดร.การุญ จนัทรางศุ  กรรมการ 

4. คุณสมศกัด์ิ  อรรถบูรณ์วงศ ์ กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มี 

คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์,  

คุณสุณี สถตินนัท,์ ดร.การุญ  จนัทรางศุ และคุณสมศกัด์ิ อรรถบูรณ์วงศ ์ท่ีตอ้งออกตามวาระ ให้กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง เพราะบุคคลเหล่าน้ีลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ

ประวติัการทาํงานท่ีดี และมีคุณสมบติัครบถว้นตามพรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวติัโดยสังเขป

ของทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 5) 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง  

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ,์ คุณสุณี สถตินนัท,์ ดร.การุญ จนัทรางศุ 

และคุณสมศกัด์ิ อรรถบูรณ์วงศ์ ให้กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองด้วยบุคคล

ดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัและผูถื้อหุน้  

การลงมติ 

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10  พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน มาตรา 90 กาํหนดวา่ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไป 

ตามมติของผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ไดก้ลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกนั ท่ีประชุมเห็นควรนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 

การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กาํหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั้ ง 

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ยอ่มได”้ ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั กาํหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบ

บญัชีทุก 5 ปี เพื่อใหก้ารควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึนและใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีจะสามารถตรวจทาน

และตรวจสอบงบการเงินของบริษทัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

  ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั มีความเห็นวา่ 

ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีจาํนวน 4 ราย จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกัด คือ

นางสาววมิลศรี จงอุดมสมบติั เลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ เลขทะเบียน 7305 หรือ 

นายจิโรจ  ศิริโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต เลขทะเบียน 4713  

  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผู ้

ถือหุ้นใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

  สําหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีจะขออนุมติัในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทั โดยการ

เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงิน

บริษทั ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 720,000 บาท 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ปี 2558 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

ปี 2557 

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั 720,000 840,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณา

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี รวมทั้ งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ 

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ เลขทะเบียน 7305 หรือ  

นายจิโรจ  ศิริโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต เลขทะเบียน 4713 แห่ง  

บริษทั กรินทร์ ออดิท  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2558 และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

จาํนวนไม่เกิน 720,000 บาท สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ลดลงร้อยละ 14.28 จากรอบบญัชีท่ีผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

แต่งตั้งนางสาววมิลศรี จงอุดมสมบติั เลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์  วภิาณุรัตน์ เลขทะเบียน 7305 

หรือ นายจิโรจ  ศิริโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต เลขทะเบียน 4713 แห่ง

บริษทั กรินทร์ ออดิท  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2558 โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

เป็นจาํนวนเงิน  720,000 บาทต่อปี  

การลงมติ 

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ีมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์ให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดให ้

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ตามวนั เวลาและ

สถานท่ีดงักล่าวและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่

ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดนาํหนงัสือมอบฉนัทะ(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 

6) ซ่ึงบริษทัไดพ้ิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย ในกรณีผูถื้อหุ้นท่านใด

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระซ่ึงไม่มีส่วนไดส่้วน

เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัประจาํปี 2558 เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน 

ทั้ ง น้ี  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง  
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หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัและพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ 4) โดยบริษทัไดก้าํหนดให้วนัองัคารท่ี 3 มีนาคม 2558 เป็นวนัให้

สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ดว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 5 มีนาคม 2558 

  อน่ึง เน่ืองด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียน

สามารถจดัทาํรายงานประจาํปีในรูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั้นบริษทั จึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2557 

ในรูปแบบของ CD-ROM จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัสรุปขอ้มูลทางการเงินจากรายงานประจาํปี 2557  

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

               (ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ)์ 

                ประธานกรรมการบริหาร 

 

เลขานุการบริษทั 

คุณศรัณยธ์ร ศรีสุนทร 

โทร.028861817 ต่อ 101  
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