
 

 

 

ที่ RICHY CS006/2562 
       วนัที่ 25 เมษายน 2562 
เร่ือง แจง้มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดว้ย บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ห้องป่ินเกลา้ ชั้น 3  เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
10700 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปไดด้งัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน  702,686,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน .....-......เสียง คิดเป็นร้อยละ........-........ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน   -   เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 

2.     รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

3. มติอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 702,686,757 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน.......-.......เสียง คิดเป็นร้อยละ......-........ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน    -    เสียง  บตัรเสีย ...............-...........เสียง 

4. มติอนุมติัจดัสรรก าไร การส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 โดยอนุมติั
ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม จ  านวน 22,831,062 บาท และอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2561 จ านวน 175,536,385 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นห้าแสนสามหม่ืนหกพนัสามร้อยแปดสิบห้า
บาทถว้น) หรือคิดเป็น 0.168  บาทต่อหุ้น  

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ  Record Date(RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 702,686,757 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน .....-........ เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-........ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน   -    เสียง  บตัรเสีย ...............-...........เสียง 

 



 

 

5. พิจารณาและอนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท ลดเป็น 
1,381,459,430 บาท 
  
เห็นดว้ย จ านวน  703,313,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน......-......เสียง คิดเป็นร้อยละ........-.....ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน  -    เสียง  บตัรเสีย ...............-...........เสียง 
 

6. พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

เห็นดว้ย จ านวน  703,313,485   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน ......-......... เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-....... ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน  -    เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 
  

7. พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรับรองการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 
 

เห็นดว้ย จ านวน  703,313,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน ......-......... เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-....... ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 
 

8. อนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 4 ท่านคือ รศ.สุทศัน์ รัตนเก้ือกงัวาน,พ.ต.อ.สุวิทย ์
ตนัโสด, นายวีระพล อรรถบรูณ์วงศ ์และ คุณภวญัญา กฤตชาติ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
ล าดบั ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (% ) งดออกเสียง 

8.1 รศ.สุทศัน์ รัตนเก้ือกงัวาน 703,428,555 เสียง คิดเป็น 100.00 % 122  

คิดเป็น 0.00 % 

1,878 

8.2 พ.ต.อ สุวิทย ์ตนัโสด 703,428,677 เสียง คิดเป็น 100.00 % - 1,878 

8.3 คุณวีระพล อรรถบรูณ์วงศ ์ 702,468,856 เสียง คิดเป็น 100.00 % - 961,699 

8.4 คุณภวญัญา กฤตชาติ 703,428,677  เสียง คิดเป็น 100.00% - 1,878 

 

9. มติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  จ  านวน 10,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 

เห็นดว้ย จ านวน  703,430,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน ......-......... เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-....... ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน  -    เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 
 



 

 

 
10. มติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยนางสาววนันิสา งามบวัทอง  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 4752 และ/หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9169 และ/หรือ นายธนะวุฒิ 
พิบลูยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 และ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 9393 แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และอนุมติัค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีจ านวน 1,670,000 บาท บาทต่อปี  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย จ านวน  703,430,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน ......-......... เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-....... ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน  -   เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 
  

11. มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงคใ์นหนงัสือรับรองบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงาน 
 

เห็นดว้ย จ านวน  703,430,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน ......-......... เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-....... ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน     -      เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 

12. วาระอ่ืนๆ(ถา้มี) 
 - ไม่มี - 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

                  (นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร) 
                       เลขานุการบริษทั 

 


