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ท่ี RICHY CS008/2563

         วันท่ี 19 สิงหาคม 2563

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

2. งบการเงินของบริษัทสำาหรับปีที่ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

5. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนและการออกเสียง

ลงคะแนน

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

8. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำามาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

10. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า 800 

ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด (โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 8) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ

 วันท่ี 25 เมษายน 2562

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้ พิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำาหนด ซ่ึงบริษัทได้ส่งสำาเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำาหนด (ราย

ละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2562 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัตนส�าหรับผู้บร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของโรอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพระบาดของ 

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ใหม่ (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู ้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ

อันตรายตามประกาศกระทรวงสรารณสุข เร่ืองท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ

น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม

2.  นอกจากที่ระบุไว้ ในข้อ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความเส่ียงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงน้อย

กว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีการซ่ึงแสดงในส่ิงที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ

ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีความเส่ียงสูงเข้าร่วมการประชุม

3.  บริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหนห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจ

พบผู้ที่มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ท่ีมีความเส่ียงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถืหุนมาข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถ

มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ ของบริษัทๆเข้าประชุมแทน)

4. บริษัทๆ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยและ สวมไส่ตลอดระยะเวลาที่เข้า

ร่วมประชุม

5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทๆ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่ม

เส่ียง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี  2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจำาปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้

จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไร การส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนิน

งานประจ�าปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำารองต่าง ๆ  ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัท

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 

   ในปี 2562 บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 120,765,260 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน

เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยหกบาทถ้วน) หักสำารองตามกฎหมาย 6,038,263บาท (หกล้านสามหมื่นแปดพันสอง

ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำาปี เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นออกไป โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ในอัตราหุ้นละ 0.058 บาท เป็นเงินไม่เกิน 69,265,108.99 บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย

แปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 60.37 ของกำาไรสุทธิหลังหักสำารอง ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของ 

บริษัทฯ โดยบริษัทฯกำาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธใินการรับเงินปันผล เมือ่วันที ่27 เมษายน 2563 ซ่ึงจ่ายเงนิปันผลแล้วในวันที่ 

13 พฤษภาคม 2563 เป็นจำานวนเงนิทัง้หมด 69,265,108.92 บาท และบริษัทจะไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลประจำาปี 2562 อกีคร้ัง

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีท่ีผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

กำาไรสุทธิ (บาท)   139,394,362  456,621,237  120,765,260

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว (หุ้น)  975,203,604  1,044,859,438  1,194,226,017 

จำานวนเงินปันผลที่จ่าย  78,143,063  175,536,385  69,265,108.99

อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.08013  0.168   0.058

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบจ่ายเงินผลระหว่างกาล สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2562 

และรับทราบการจัดสรรกำาไร การสำารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

• บริษัทได้จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ข้ันตำ่าตามที่กฎหมายกำาหนดและตามข้อบังคับของ

บริษัทแล้ว โดยจัดสรรสำารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 6,038,263 บาท (หกล้านสามหมื่นแปดพัน

สองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

• จ่ายปันผลเป็นเงินสด ไม่เกิน 69,265,108.99 บาท (หกสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย

แปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) หรือคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น

  ซ่ึงกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นหรือ Record Date  เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 

2563 และจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และบริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำา

ปี 2562 อีกคร้ัง

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซ่ึงสรุปสาระสำาคัญดังน้ี

รายการ   ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

สินทรัพย์รวม  6,062,540,369  5,119,465,830  6,522,043,508

หนี้สินรวม   4,195,059,011  2,809,447,204  4,091,988,493

รายได้รวม   1,327,125,630  2,708,649,016  1,225,284,904

กำาไรสุทธิ   132,914,997  451,022,834  147,378,496

กำาไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.136   0.38   0.12

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำาหนดว่าในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ังกรรมการจะต้อง ออกจาก

ตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจากตำาแหน่งในปีแรก

และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู ้ ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู ่ใน

ตำาแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ โดย

ในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. พลโทหญิงสำาอางค์  ทองปาน  ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ

      สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

2. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์  กรรมการบริษัท

3. นายสมชัย เพียรสถาพร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ-ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระเข้ามา จำานวน 

2 ท่าน คือ นางจรี วุฒิสันติ และ นายอเนน อึ้งอภินนัท์ ( ตามเอกสารแนบ 10)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามข้อกำาหนดข้ันต้นของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเพ่ิมเตมิคณุสมบตับิางประการทีก่รรมการอสิระของบริษัทพึงม ีซ่ึง รศ.สุทศัน์ รัตนเก้ือกังวาน , นางภวัญญา 

กฤตชาติ ,นางจรี วุฒิสันติ และนายอเนน อึ้งอภินันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด

ทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดำาเนนิกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วว่าเห็นควรให้ 

นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และให้นางจรี วุฒิสันติ และนา

ยอเนน อึ้งอภินันท์ เข้ามาเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบวาระและขอลาออก เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำางานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ในเอกสารแนบ 10)  

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือในคร้ังนี้ ได ้ผ ่านกระบวนการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่ได้ออกเสียงทั้ง 3 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 

3 ท่าน คือ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน, นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ และนางจรี วุฒิสันติ ให้เข้ามาดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 6 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำาหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป

ตามมติของผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซ่ึงมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ  และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2563 โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้  

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

 ประธานกรรมการบริษัท  25,000 บาท / คร้ัง

 กรรมการบริษัท   15,000 บาท / คร้ัง

 ประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท / คร้ัง

 กรรมการชุดย่อย  10,000 บาท / คร้ัง

2. ค่าบำาเหน็จกรรมการ     

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบ้ียประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการ ทั้งหมด 

จำานวน 10,000,000 บาท และในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากับปี 2562 ความเห็นคณะ

กรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจำานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจำานวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว 

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำาหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” 

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำาหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพ่ือให้การควบคุม

ภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึนและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้

อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2563 เป็นระยะ

เวลาทั้งส้ิน 2 ปี (โดยปีนี้จะเป็นปีที่ 3)

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกผูส้อบบัญชีจำานวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนติ ิจำากัด ได้แก่ นางสาววันนสิา งามบวัทอง 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

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

กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท 

/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

  สำาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในคร้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำา

ปี 2563 เป็นจำานวนเงิน 1,835,000.00 บาท ซ่ึงสูงกว่าปี 2562 เป็นจำานวนเงิน 165,000 บาท   

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563

ค่าสอบบัญชีของบริษัท  1,130,000  1,290,000  1,350,000 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย  190,000  380,000  485,000 

**ค่าบริการอื่น   144,746  106,623 คดิตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง

** ค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสำานักงาน จำานวน 106,623 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

รวมทั้งได้ ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพ่ือขออนุมัติ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที ่6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

9169 และ/หรือ นางสาวโชตมิา  กิจศริกร  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่7318และ นางสาวชุตนินัท์ กอประเสริฐถาวร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 

2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำานวน 1,835,000 บาท  (เพ่ิมข้ึน 165,000 บาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง

นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ 

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลข

ที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318และ นางสาวชุตินันท์  กอ

ประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทประจำาปี 2563  โดยกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำานวน 1,835,000 บาทต่อปี ปี  เพ่ิมข้ึน 165,000 บาท) 
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การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงค์ให้มีการพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ที่คณะกรรมการกำาหนดให้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ตามวัน เวลาและ

สถานที่ดังกล่าวและเพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ท่านผู้

ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำาหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 7) ซ่ึงบริษัทได้พิมพ์บาร์

โค้ดไว้แล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซ่ึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำาปี 

2563 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 3)

 ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และจะดำาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด (รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และ 6) โดยบริษัทได้กำาหนดให้วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record 

Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

 อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพ่ิมทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำารายงาน

ประจำาปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำารายงานประจำาปี 2562 ในรูปแบบของ QR CODE  

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำาปี 2562

            ขอแสดงความนับถือ

                                                                

                    (ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์)

                     ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562

ของ

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

วันท่ี 25 เมษายน 2562

ณ ปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว

เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่

เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม

  1.นางสาวสุณี สถตินันท์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

  2. ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  3. พลโทหญิงสำาอางค์  ทองปาน ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

  4. ดร.การุญ จันทรางศุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

  5. รศ.สุทัศน์  รัตนเก้ือกังวาน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

    กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ

  6. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  7. นายสมชัย   เพียรสถาพร  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  8. พันตำารวจเอกสุวิทย์  ตันโสด กรรมการบริหารความเส่ียง

  9. นางนงลักษณ์  วนธรรมพงศ์ กรรมการ

  10. นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการ

                                                                                          

  สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

 รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

  1. นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร  เลขานุการบริษัท

  2. นางสาวสุทธิพร หินฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  3. นางสาวแพรวีร์ ดอกพรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

              

  รายช่ือผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ที่เข้าร่วมประชุม     

  1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง         

               

               

               

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำานักกฎหมายอรัญ – จิระนันท์ และเพ่ือน ทำาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

  1. นายจตุรงค์  หงส์คำา

              

 การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเร่ิมดำาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ ในหนังสือเชิญ

ประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน

3. ส่งข้อความเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

จากนั้นพิธีกรได้นำาเสนอคำาแนะนำาการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ตลอดจนการนับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ

โดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. 1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำานวนหุ้นท่ีมี หรือตาม

จำานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่

สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้  สำาหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผู้มอบฉันทะได้ทำาการ

ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่    ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลง

คะแนนสามารถเลือกได้ ดังน้ี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำาการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

(1)  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

(2)  ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู ้รับมอบฉันทะลง

คะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู ้มอบ

ฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู ้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน 

และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู ้มอบฉันทะประสงค์

3. ก่อนที่จะทำาการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพ่ือทำาการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

สอบถามคำาถามต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู ้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม

กรุณายกมือ และแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทั้งช้ีแจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับ

มอบฉันทะ

4. สำาหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของ

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำาหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้า

ร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น  (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ 

ที่จะทำาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำาหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนน

เห็นด้วย จะดำาเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์
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ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นช่ือให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

จากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำาการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการ

นับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้

ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู ้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ใน

กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำาการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำาการโหวตเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด

ในวาระนั้น ๆ 

ส�าหรับเงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระ มีดังน้ี

วาระที่ 1, 3, 4, 8 และ 10 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 5, 6, 7 และ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแล

กิจการที่ดี บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเร่ืองพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 

ท่าน ได้แก่ นางสาววิจิตรา  ชิดสูงเนิน ผู้รับมอบอำานาจจาก นางสาววรัญญา  ปิ่นสำาอางค์ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ

การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

จากนั้นพิธีกรได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย นับจำานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งส้ิน 702,686,657 

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.25 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น ซ่ึงเกินกว่าหนึ่งในสาม

ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู ้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายทั้งหมด  

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุณี สถตินันท์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว

ต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำาปี 2562 

ตามระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

              

              

พิธีกรได้แถลงในระหว่างการประชุม ว่าได้มีผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม ซ่ึง

ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 30 ราย นับเป็นจำานวนหุ้นได้ 702,686,657 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.25 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น

              

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันท่ี 24 

เมษายน 2561

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้

รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประจำาปี 2561 ซ่ึงประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และบริษัทได้มีการจัดทำารายงานการประชุม และจัดส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำาเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม

แล้ว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระน้ี นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนับ

คะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติท่ีประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ซ่ึงประชุม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 30 702,686,657 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 30 702,686,657 100.00

 

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้

รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ช้ีแจงรายละเอียดการดำาเนินงาน ในปี 2561 ว่าบริษัทได้จัดทำาแบรนด์  The 

Rich ซ่ึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้าน Branding เข้ามาศึกษาและพบว่าแบรนด์ ของ The Rich มีจุดเด่น 

คือ ทำาเลดี, แปลนห้องดี และการตอบโจทย์การใช้ชีวิต และได้กำาหนดกลยุทธ์ 3 M คือ Mixed Use, Mixed Life, 

Meaningful Life และกำาหนดคาแลคเตอร์แบรนด์ ดังนี้ Active Dynamic, Word Hard, Urban Lifestyle เพ่ือเป็น

จุดเด่นของแบรนด์ The Rich และมีประชาสัมพันธ์แบรนด์ออกไปหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรทัศน์ ช่อง 3HD, 

AMARIN34, MONO29, ONE31, ไทยรัฐ32, TNN24 ฯลฯ ช่องทางวิทยุ EAZY FM105.5, GREENWAVE ฯลฯ 

ช่องทางออนไลน์ Google, Facebook, YouTube ฯลฯ ป้ายโฆษณาโซน BTS, MRT, Digital Billboard in CBD, 

BANGKOK CONNECT ฯลฯ และช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเป็นที่รู ้จักของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน

และจะนำามาสู่การขยายยอดขายที่เพิ่มมากข้ึนในอนาคต        

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวโครงการ The Rich Rama9-Srinakarin Triple Station ในช่วงเดือน

พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ติดรถไฟฟ้า 3 สาย คือสายสีแดงอ่อน, สายสีแดงเข้ม และ

สายสีเหลือง มีห้องชุดจำานวน 558 ยูนิต แบ่งรูปแบบห้อง 2 ลักษณะคือแบบ MONO และ LOFT  จุดเด่นของ

โครงการจะมี Retail 3 ช้ัน เพ่ิมความสะดวกสบายในการพักอาศัย โครงการติดแอร์พอร์ตลิงค์เช่ือมสู่เมืองและเช่ือม

การเดินทางทั่วโลกโดยใช้เวลาเพียง 10 นาทีถึงสุวรรณภูมิ และ 4 สถานีถึง BTS พญาไท ซ่ึงสามารถเดินทางไปสยาม

ภายใน 16 นาที และด้วยรูปแบบตึกเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยทำาให้ได้รับการสนองจากลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำาเนินงานโครงการ ในปี 2561 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2561สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการ จำานวนห้อง จำานวนห้อง จำานวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์

 ทั้งหมด เหลือขาย จำานวน (ห้อง) มูลค่า (ล้านบาท)

โครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์

คอนโดมิเนียม / ทาวน์โฮม /

บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ 735 89 12 33

ริชพาร์ค @ เจ้าพระยา 635 4 109 275

เดอะริช สาทร-ตากสิน 511 228 31 119

เดอะริช วิลล์ ราชพฤกษ์ 173 137 4 13

เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105 140 81 4 23

ริชพาร์ค @ ทริปเปิลสเตชั่น 1,089 26 343 1,005

รวม 3,283 566 503 1,468

      

โครงการ จำานวนห้อง จำานวนห้อง จำานวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์

 ทั้งหมด เหลือขาย จำานวน (ห้อง) มูลค่า (ล้านบาท)

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

เดอะริช @ นานา 413 279 134 1,255

   ริชพาร์ค เทอมินอล 563 452 111 293

   ดิ เอท คอลเลคชั่น 77 60 16 79

   เดอะริช อเวนิว 16 11 5 90

เดอะริช พระราม 9 – ศรีนครินทร์ 558 414 144 609

รวม 1,627 1,216 410 2,326

รวมทั้งหมด 4,910 1,782 913 3,794

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2561 เทียบกับ ปี 2560

 ปี 2559  ปี 2560

ไตรมาสที่ 1 174.35  341.12

ไตรมาสที่ 2 242.10  993.98

ไตรมาสที่ 3 355.24  902.23

ไตรมาสที่ 4 555.43  443.66

รวม 1,327.12  2,708.64

2. กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ ปี 2561 เทียบกับปี 2560

 ปี 2560  ปี 2561

กำาไรสุทธิ 132.91  451.02

อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 10.01  16.65

 

3. ในส่วนของการดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนด

นโยบายที่เก่ียวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังนี้

1.  การสร้างจติสำานกึ ค่านิยม ทศันคตใิห้แก่พนักงานในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ด้วยความซ่ือสัตย์ สจุริต

2.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับให้มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการใช้อำานาจให้เหมาะสม

3.  ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำาการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับ

ซ่ึงทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ
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4.  ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น

ใดแก่บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำาหรือละเว้นการกระทำาใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือ

โดยมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าท่ีของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น แสดง

ความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำาคัญได้ดังนี้

นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงยอดขายโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน และโครงการเดอะ

ริช นานา ว่าเป็นอย่างไร 

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ช้ีแจงว่ายอดขายโครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน ยอดการขายประมาณร้อยละ 

50  ของโครงการ และโครงการเดอะริช นานา ยอดการขายประมาณร้อยละ 30 ของโครงการ

นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกลยุทธ์การขายของโครงการนานา ว่าทำาอย่างไรเมื่อเทียบ

กับคู่แข่ง

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ช้ีแจงว่า เราได้มีการศึกษาราคาและกลยุทธ์ของคู่แข่งข้างเคียงแล้ว และได้

นำามาปรับกลยุทธ์ โปรโมช่ันให้แข่งขันได้ โดยคัดห้องราคาพิเศษ และเพ่ิม Facility เพ่ือเป็นจุดดึงดูดให้มากข้ึน

นายพิทักษ์ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบอำานาจจาก นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ได้สอบถามหนี้สิน 1,968,746,056 

บาท ว่ามีวิธีการชำาระหนี้อย่างไร

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ช้ีแจงว่า มาตราบัญชีให้แสดงภาระหนี้สินที่ทำาสัญญากับสถาบันการเงินเป็นหนี้

สินระยะส้ัน หากกรณีที่ผู ้ถือหุ้นหรือนักลงทุนมีข้อสงสัยให้ศึกษารายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ ข้อที่ 18

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ ดังนั้นจึงสรุป

เป็นมติว่าที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่การ

เงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี้

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำาปี 2561 ซ่ึงประกอบไป

ด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำาเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำาปี 

2561 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธ์ิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผล

การนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจำานวน 31 ราย นับเป็นจำานวนหุ้น 702,686,787 หุ้น  

มติท่ีประชุม

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมมีตรัิบรองและอนมุตังิบการเงนิของบริษัท สำาหรับรอบบญัชีสิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 31 702,686,787 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 31 702,686,787 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไร การส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานประจ�าปี 2561

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การ

เงินและบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน 456,621,237 

บาท (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านหกแสนสองหมื่นหน่ึงพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) หักสำารองตามกฎหมาย 22,831,062 

บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน) คงเหลือกำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย 

433,790,175 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) และคณะกรรมการบริษัทมีความ

เห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำานวน 175,536,385 บาท (หนึ่ง

ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 

คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ปี 2561

กำาไรสุทธิ (บาท) 456,621,237

สำารองตามกฎหมาย (บาท) 22,831,062

กำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย (บาท) 433,790,175

จำานวนหุ้น 1,044,859,438

จำานวนเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 175,536,385

จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน 0.02514

เงินสดปันผล:หุ้น 0.14286

หุ้นปันผล (เดิม:ใหม่) 7:1

 

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะมีผลกระทบต่อ RICHY-W1, RICHY-W2 ตามเงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามข้อ 4.4 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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รายละเอียด RICHY-W1 RICHY-W2

 เดิม ใหม่ เดิม ใหม่

1. ราคาใช้สิทธิ                บาท 1.68 1.47 2.567 2.246

2. อัตราการใช้สิทธิ์  1:1.07143 1:1.22449 1:1.07143 1:1.22449 

3. จำานวนหุ้นสามัญใหม่        หุ้น  168,299,996 192,343,590 168,299,996 192,343,590

   (หลังการใช้สิทธิ warrant)         

  

โดยบริษัทกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นหรือ Record Date  เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

และกำาหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น แสดง

ความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำาคัญได้ดังนี้

นายจิระวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทเลือกจ่ายปันผลเป็นหุ้น

บางส่วน

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ช้ีแจงว่า บริษัทมีการพัฒนาโครงการใหม่ ซ่ึงจำาเป็นต้องใช้เงินสดเพ่ือดำาเนิน

โครงการใหม่ ดังนั้น ฝ่ายจัดการ จึงเห็นว่าการเก็บเงินสดไว้แล้วจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นบางส่วนและเป็นเงินสดบาง

ส่วนเพ่ือจ่ายค่าภาษีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

นายจิระวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ควรปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก

ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 30 เพ่ือลดภาระให้กับบริษัทดีหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ช้ีแจงว่า ตามที่ได้ ให้นโยบายกับผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่เสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุน

รายย่อยแล้วว่าจะจ่ายเงินปันผลไม่ตำ่าว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิ ก็จะขอทำาตามนโยบายที่เคยให้ไว้ตามเดิม

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ

หุ้นรายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการ

นับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร การสำารองตามกฎหมายจำานวน 22,831,062 บาท 

การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจำานวน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพัน

สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ ้น  โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้น

ละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ ้นปันผลในอัตรา 7 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ ้นละ 0.14286 บาท 

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ ้นละ 0.14286 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 31 702,686,757 100.00    

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 31 702,686,757 100.00    

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ    

                คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท 

เป็น 1,381,459,430 บาท

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้

รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำาออกจำาหน่ายที่

ต้องการยกเลิก จำานวน 1,566 หุ้น ซ่ึงเป็นหุ้นเพ่ิมทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 

พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน 1,381,460,996  บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสน  

          หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกบาท)

  แบ่งออกเป็น 1,381,460,996  หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสน  

          หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)

     

  มูลค่าหุ้นละ    1   บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

  

  โดยแยกออกเป็น

  หุ้นสามัญ 1,289,364,969  หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสน 

          หกหมื่นส่ีพันเก้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น)  

   หุ้นบุริมสิทธิ  -  หุ้น 

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,381,459,430  บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านส่ีแสน  

         ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

  แบ่งออกเป็น 1,381,459,430  หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสน  

         ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
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  มูลค่าหุ้นละ    1   บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

  

  โดยแยกออกเป็น

  หุ้นสามัญ 1,381,459,430  หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านส่ีแสน  

         ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)   

   หุ้นบุริมสิทธิ  -  หุ้น 

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจ  ดำาเนินการจดทะเบียน 

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำานาจแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยคำาตามคำาส่ัง

ของนายทะเบียน 

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น แสดง

ความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการ

นับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจำานวน 32 ราย นับเป็นจำานวนหุ้น 703,313,485 หุ้น

มติท่ีประชุม

ประชุมพิจารณาแล้ว มมีตอินมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท 

และให้แก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะ

กรรมการบริหารและ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบอำานาจดำาเนนิการจดทะเบยีน แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธต่ิอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณชิย์ และมอีำานาจแก้ไข หรือเพ่ิมเตมิถ้อยคำาตามคำาส่ังของนายทะเบยีน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้

ถือหุน้ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 32 703,313,485 100.00    

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง 1 2,665 -

บัตรเสีย - - -      

รวม 50 656,133,162

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 

ของบริษัท เพ่ือสอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้

รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

 นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จำานวน 197,355,807 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 1,578,815,237 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญจำานวน 1,578,815,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้ 1.) เพ่ือ

รองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 149,268,619 หุ้น 2.) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 

จำานวน 24,043,594 หุ้น และRICHY-W2 จำานวน 24,043,594 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  ดังนี้

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน 1,578,815,237  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน 

         หน่ึงหมืน่ห้าพันสองร้อยสามสิบเจด็บาทถ้วน)

  แบ่งออกเป็น 1,578,815,237  หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน 

         หน่ึงหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)  

   มูลค่าหุ้นละ    1   บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

  โดยแยกออกเป็น

  หุ้นสามัญ 1,578,815,237  หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน 

         หน่ึงหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)  

   หุ้นบุริมสิทธิ  -   หุ้น 

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจ  ดำาเนินการจดทะเบียน 

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำานาจแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยคำาตามคำาส่ัง

ของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น แสดง

ความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการ

นับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังน้ี

มติท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,381,459,430 บาท เป ็น 

1,578,815,237 บาท และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับ

การเพ่ิมทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจดำาเนินการจดทะเบียน แก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำานาจแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยคำาตามคำาส่ัง

ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 32 703,313,485 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 32 703,313,485 100.00    

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียง 

                ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและ

การปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้

รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

 นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จำานวน 197,355,807 

บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,381,459,430 

บาท เป็น 1,578,815,237 บาท 

โดยมีรายละเอียดสำาคัญดังนี้

1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 149,268,619  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผล

2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำานวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับ

การปรับสิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1

3.  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำานวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับ

การปรับสิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจจากคณะ

กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ อันจำาเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซ้ือและรับชำาระเงินค่าหุ้น

สามัญเพ่ิมทุน การกำาหนดราคา เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น แสดง

ความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการ

นับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  รายละเอียดดังนี้

1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวนไม่เกิน 149,268,619  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับ 

การจ่ายหุ้นปันผล

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำานวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ

รองรับ การปรับสิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1

3.  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำานวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับ 

การปรับสิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 32 703,313,485 100.00    

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 32 703,313,485 100.00    

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียง 

                ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำาหนดว่าในการประชุม

สามัญประจำาปีทุกคร้ังกรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการ

ในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า

ผู้ ใดจะออกจากตำาแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง และ

กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2562 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำาแหน่ง

ตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด  กรรมการบริษัท

4. นายวีระพล  อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
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บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ

อิสระเข้ามา จำานวน 1 ท่าน คือ นางภวัญญา กฤตชาติ

และเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม ภายหลัง

จากที่บุคคลทั้ง 3 ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความ

เห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตาม พระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวาน ,พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด  และ

นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ ที่ออกตาม

วาระให้กลับมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำานวน 1 ท่าน 

คือนางภวัญญา กฤตชาติ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ซ่ึงประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าแล้วและเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่มีส่วน

ได้เสียในวาระนี้จะงดออกเสียง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น 

แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจาก

การนับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจำานวน 33 ราย นับเป็นจำานวนหุ้น 703,430,555 หุ้น

มติท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 คน คือ ร.ศ.สุทัศน์ 

รัตนเก้ือกังวาน, พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด  และนายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการ 

และแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำานวน 1 ท่าน คือ นางภวัญญา กฤตชาติ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่ง

ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

8.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวาน      

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 31 703,428,555 99.999982

ไม่เห็นด้วย 1 122 0.00018    

งดออกเสียง 1 1,878 -

บัตรเสีย - - -

รวม 33 703,430,555 100.00    

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

        

 

8.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด      

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 32 703,428,677 100.00    

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง 1 1,878 -

บัตรเสีย - - -

รวม 33 703,430,555 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์      

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 31 702,468,856 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง 2 961,699 -

บัตรเสีย - - -

รวม 33 703,430,555 100.00    

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

8.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางภวัญญา กฤตชาติ 

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 32  703,428,677 100.00   

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง 1 1,878 -

บัตรเสีย - - -

รวม 33 703,430,555 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2562

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
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 พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จ่าย

จริงจำานวน 10,000,000 บาท 

 (สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่า

บำาเหน็จกรรมกรจำานวน 9,190,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สำาหรับปี 2562 นี้คณะกรรมการเห็น

สมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อย เป็นจำานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

 ประธานกรรมการบริษัท  25,000 บาท / คร้ัง

 กรรมการบริษัท    15,000 บาท / คร้ัง

 ประธานกรรมการชุดย่อย  15,000 บาท / คร้ัง

 กรรมการชุดย่อย   10,000 บาท / คร้ัง

2. ค่าบำาเหน็จกรรมการ    

 ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 ในวาระนี้ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลง

ผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561 จำานวน 10,000,000 บาท (สิบ

ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 33 703,480,555 100.00

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 33 703,480,555 100.00    

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

นางสาวสุณี  สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

 พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 

กำาหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำาหนด

ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพ่ือให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึนและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะ

สามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำานวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด คือ

นางสาววันนิสา    งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 หรือ

นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169 หรือ

นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 หรือ

นางสาวอริสา    ชุมสูตร   เลขทะเบียน 7393 

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู ้บริหาร/ผู ้ถือหุ ้นใหญ่

หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการ

เงินของบริษัท

สำาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในคร้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะ

กรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำาปี 2562  

เป็นจำานวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซ่ึงสูงกว่าปี 2561 เป็นจำานวนเงิน 350,000 

บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง 

ทั้งน้ีในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น 

แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำาคัญได้ดังนี้

นายพิทักษ์ สุมงคลธนกุล ผู้มอบฉันทะจากนายเกียรติ สุมงคลธนกุล ได้สอบถามทำาไมค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชีถึงมีราคาที่เพ่ิมสูงข้ึน

พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ได้ช้ีแจงว่า เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึนอีก 1 บริษัท

นายจิระวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทย่อยที่เพ่ิมข้ึนช่ือบริษัทอะไร

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ช้ีแจงว่า บริษัทย่อยที่เพ่ิมข้ึนอีก 1 บริษัท ช่ือบริษัท ริชช่ีเพลซ เอกมัย จำากัด 

ในวาระนี้ พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลง

ผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังน้ี

มติท่ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด โดยนางสาววันนิสา  

งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย  

เลขทะเบียน 9169 หรือนายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์  เลขทะเบียน 6699 หรือนางสาวอริสา  ชุมสูตร  เลขทะเบียน 7393  
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เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2562 และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี 2562 ภายในวงเงิน 1,670,000 

บาท (หน่ึงล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ จำานวนราย จำานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นร้อยละของจำานวนหุ้นที่มาร่วม

  (1 หุ้น = 1 เสียง) ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 33 703,480,555 100.00    

ไม่เห็นด้วย - - -

งดออกเสียง - - -

บัตรเสีย - - -

รวม 33 703,480,555 100.00

*** คำานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงค์ ในหนังสือรับรองบริษัท 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนินงาน

นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็น

ผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากหนังสือรับรองของบริษัท ได้กำาหนด

วัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานไว้จำานวน 31 ข้อ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับการดำาเนิน

งานจริง จำานวน 6 ข้อ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ตัดลดวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องออก โดยมีรายละเอียด

ข้อที่ตัดลด ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจบริการรับคำ้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น 

รวมทั้งรับบริการคำ้าประกับบุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำาการฝึกสอน

และอบรมทางด้านด้านวิชาการเก่ียวกับการแพทย์

 นอกจากนี้  การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันเพ่ือให้บริษัทสามารถดำาเนินการทำานิติกรรมใดๆ กับ บุคคลอื่น  

บริษัทจึงขอเพ่ิมเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ดังนี้

3. ข้อ 6  

เดิม  เข้าเป็นหุ้นส่วนจำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำากัด บริษัทมหาชน

จำากัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือ

เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้

ถือหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม

ใหม่  เข้าเป็นหุ้นส่วนจำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำากัด บริษัทมหาชน

จำากัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือ

 หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็น

ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ

 4. ข้อ 20

 เดิม  ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำานักงาน  

 ใหม่  ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำานักงาน ร้านค้า

และบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

 5. ข้อ 22

 เดิม  ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ้างทำาของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

 ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือทำาการประมูลเพ่ือซ้ือหรือขายหรือรับจ้างหรือว่าจ ้างทำาของ ตาม

วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ 

             

 ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู้ถือหุ้น  

แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำาคัญได้ดังนี้

 นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธุ์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนการลงทุนธุรกิจใหม่อะไร จึงเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ 

ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำาการฝึกสอนและ

อบรมทางด้านด้านวิชาการเก่ียวกับการแพทย์ 

 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ช้ีแจงว่า ประเทศไทยมีจำานวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน จึงมีแผนจะทำาโครงการ

ที่พักของผู้สูงอายุ โดยในโครงการจะมีส่วนของสถานดูแลผู้สูงอายุด้วย

 นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

รายใดซักถามอีก พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนับ

คะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

 มติท่ีประชุม

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพ่ิมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ    

การดำาเนินงานโดยมีรายละเอียดเพ่ิมวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

 1. ประกอบธุรกิจบริการรับคำ้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น 

รวมทั้งรับบริการคำ้าประกับบุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

 2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำาการฝึกสอน

และอบรมทางด้านด้านวิชาการเก่ียวกับการแพทย์

  นอกจากนี้  การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันเพ่ือให้บริษัทสามารถดำาเนินการทำานิติกรรมใดๆ กับ บุคคล

อื่น บริษัทจึงขอเพ่ิมเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ดังนี้



40      หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563      41

3. ข้อ 6  

 เดิม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำากัด บริษัทมหาชน

จำากัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือ

เข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้

ถือหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม

ใหม่ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด 

 ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการ

หรือร่วมค้า กับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ      

4. ข้อ 20  

 เดิม ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำานักงาน  

 ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือทำาการประมูลเพ่ือซ้ือหรือขายหรือรับจ้างหรือว่าจ้างทำาของ ตาม  

วัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ   

            

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิด

เห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพ่ิมเติมอีกหรือไม่

  ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้ 

  นายจิรวัฒน์  กิตติสิริพันธ์  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  1. โครงการที่สร้างเสร็จภายในปี 2562  

  2. โครงการที่จะเปิดใหม่

  3. คดีวอร่า ขณะนี้ได้รับเงินจากทางวอร่าหรือไม่ 

  ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ช้ีแจงว่า 

  1. ในปี 2562 จะมีโครงการริชพาร์ค@เทอมินอล หลักสี่ ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์

ในเดือนตุลาคม โดยมีมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท

  2. ในปีนี้บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการ 4 โครงการ คือ โครงการเอกมัย มูลค่า 3,500 ล้านบาท ซ่ึงมี

การเปิดตัวไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม, โครงการวุฒากาศ,  โครงการพระราม9 และโครงการ Senior 

Care ที่จะรับดูแลผู้สูงอายุ

  3. ศาลช้ันต้นได้พิจารณาให้บริษัท วรลักษณ์ จำากัด ต้องชำาระเงินส่วนนี้ให้กับทางบริษัท ริช่ีเพลซ 2002 

จำากัด (มหาชน) แต่จำาเลยได้ยื่นขออุทธรณ์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

  นายจิรวัฒน์  กิตติสิริพันธ์  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง

ของโครงการเอกมัยพบว่าห้องตัวอย่างมีของตกแต่งมากเกินไป ทำาให้ห้องดูไม่สวยและแคบ จึงเสนอให้นำาของตกแต่ง

ออกบ้าง เพ่ือให้ห้องตัวอย่างสวยและกว้างข้ึน

  ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ รับข้อเสนอแนะนี้ เพ่ือนำาไปปรับปรุงให้ดีข้ึน

  นายจักรพัฒน์ จงทิวาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่ดินพระรามเก้าแปลงที่ติดด้านหน้าถนน

และว่างอยู่ทราบว่ามีบริษัทอื่นซ้ือไปแล้วใช่หรือไม่

             ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ได้ช้ีแจงว่า ที่ดินพระรามเก้า ที่บริษัทจะพัฒนาน้ัน ไม่ใช่ที่ดินฝั่งตรงข้ามตึก 

Tower แต่เป็นที่ดิน ด้านหน้าติดถนน ที่ปัจจุบันเป็นปั๊มแก๊ส

  จากนั้นพิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้า

พิจารณาอีก นางสาวสุณี สถตินันท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

  โดยการประชุมในคร้ังน้ีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ เป็นจำานวนทั้งส้ิน 33 ราย 

นับเป็นจำานวนหุ้นได้ 703,430,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.32 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 1,044,859,438 หุ้น  

ปิดประชุมเวลา  16.30 น.            

            

ลงช่ือ __________________________ ประธานที่ประชุม

                                             (นางสาวสุณี สถตินันท์)

ลงช่ือ ___________________________ เลขานุการบริษัท           

  (นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

        นางสาวอมรรัตน์ ผลาวรรณ

        ผู้บันทึกและจัดพิมพ์



42      หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563      43

รศ.สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวาน

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : 27 เมษายน 2553

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง : 10 ปี 

   (นับถึงวันท่ี 25 กันยายน 2563)

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 2561 - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้  -ไม่มี - 

นางภวัญญา กฤตชาติ

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : 25 เมษายน 2563

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง :  1 ปี   

  (นับถึงวันที่ 25 กันยายน 2563)

ที่อยู่ : 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา  

• บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ รัฐ

แมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2561 – ปัจจุบัน  

 ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

 การลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย 

• ปี 2560 – ปัจจุบัน  

 กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

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 (กลุ่มไทย

ประกันชีวิต)

• ปี 2544 – 2549

 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

 ไทยเคหะ จำากัด

• ปี 2550 – 2551  

ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล แมเนจเม้นท์ จำากัด (กลุ่มไทย

ประกันชีวิต)

• ปี 2551 – 2561  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซี

รามิค อุตสาหกรรม

  

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันท่ี 31   

ธันวาคม 2562  

 - ไม่มี -  

 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี  

 - ไม่มี - 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
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  บริษัทได้กำาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามข้อกำาหนดข้ันต้นของ กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

มีรายละเอียดดังนี้

   1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย

   2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง 

   3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

   4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำากับ

ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

   5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

   8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

   9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท

   10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

   11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียน

คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700 โดยบริษัทจะดำาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำาหนดให้มีการตรวจ

สอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นยึดถือ

ปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1.  หนังสือมอบฉันทะ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เร่ือง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับ

ที่5) พ.ศ. 2550 ไว้ 2 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซ่ึงบริษัทได้แนบมาพร้อม

หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 4 และ 5) ดังนี ้

แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำาหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน 

และ ตายตัว 

ทั้งนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพ่ิมเติม ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบ

ฉันทะดังกล่าวได้ ที่ www.richy.co.th และโปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อม

หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ 

 ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดำาเนนิการ 

ดังนี้ 

1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบ

หน่ึงเท่านั้น 

1.2 ผู ้ ถือหุ ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป ็นผู ้ลงทุนต ่างประเทศและแต ่งตั้ งให ้ 

Custodian ในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ

แบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 4 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) 

2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู ้ถือหุ ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง โดยกาเคร่ืองหมายและระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของ

บุคคลที่ผู ้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุช่ือกรรมการอิสระตามข้อมลกรรมการอิสระ

ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้   (เอกสารแนบ 7) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้

เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3) ปิดอากรแสตมป์จำานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำาหนังสือมอบฉันทะดัง

กล่าว เพ่ือให้ ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษัทได้อำานวยความสะดวกในการ

ปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไมสามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยก

การลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถ

มอบฉันทะเพียงบางส่วน ซ่ึงน้อยกว่าจำานวนที่ตนถืออยู่ได้

3. เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 บุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ 

เช่น บัตร ประจำาตัวประชาชน บัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ีและหากมีการเปลี่ยน 

ช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่

แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการ

ลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรอง

สำาเนาถูกต้อง 

- สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือ

รับรองสำาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู ้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน 

ทั้งนี้ โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียน  Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  

มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

นิติบุคคล

1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองสำาเนาถูกต้องโดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน 

- สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรอง

สำาเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออก

ให้ ณ จุดลงทะเบียน 

ทั้งนี้ โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มา

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ และ

ผู้รับมอบฉันทะ

- สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองสำาเนาถูกต้องโดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะ มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

- สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู ้มอบ

ฉันทะและลงช่ือ รับรองสำาเนาถูกต้อง 

- สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือ

รับรองสำาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ

ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งน้ี โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มา

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

3)  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้

ถือหุ้นสามารถ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

- หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้

ดำาเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 

โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาใน

วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็น 

ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล

นั้น รับรองความถูกต้องของคำาแปล

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ช่ัวโมง 

หรือเร่ิม 13.00 น. วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

วาระท่ัวไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำาโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะ

เมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้

นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นซ่ึงผู ้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลง

คะแนนเป็นบางส่วน 

2) ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผู ้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู ้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบ

ฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้

ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลง

คะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้น
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2.2  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ใน

หนังสือมอบ ฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจาก ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

ได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ

สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเลือก ตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถือ 

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือก

ตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการ

เลือกตั้งโดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคล หลายๆ คนได้ 

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจำานวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการ

เลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก เสียงช้ีขาด 

เพ่ือให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ ้นที่ดีดังน้ัน 

สำาหรับวาระที่ 5 ซ่ึง เป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่ง

ตามวาระประจำาปี 2563 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี

ที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนน เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนเร่ิมวาระการ ประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียง

ในหนังสือมอบฉันทะเมื่อ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลง

คะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุก

วาระก่อนเสร็จส้ินวาระนั้นๆ ทั้งนี้จำานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือ

หุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซ่ึงเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายภายนอกเพ่ือทำาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ

ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท 

( เอกสารแนบ 6 )             

 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) ของจำานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็

ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปี

แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานทีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งอาจ

ได้รับเลือกให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง 

และผู้ถือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

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

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

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

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

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

อยู่บ้านเลขที่ ………………………………………………………………………………………………………….....

(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 เพ่ือเข้าร่วมประชมและออกเสียงลงคะแนน

แทนข้าพเจ้า ในการประชมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลาและสถานที่อื่นด้วย

 กิจการใดที่ผู ้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุมนั้น 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..................................  

      คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กันยายน 

2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี 

แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ปิดอากร 

แสตมป์  

20 บาท

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไป

 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

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

งานประจ�าปี 2562

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   บัตรเสีย

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

วาระท่ี 6  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน

ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

   กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง

ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำาเองทุกประการ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 หมายเหตุ 

 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ 

 หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ช้ัน 2 

โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ 

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

วาระท่ี 5   เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ)

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย
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วาระท่ี.......  เร่ือง ............................................................................................................................................

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

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

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสีย

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น

ความจริงทุกประการ

 

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

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

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

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

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

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

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

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

( เอกสารแนบ 8)

โรงแรมอยู่ตรงข้าม

ป.กุ้งเผา (ปิ่นเกล้า)



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 1/2563

The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน)

Richy Place 2002 Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. 

Friday, 25 September 2020 at 14.00 hours

ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

At Bangkok Ballroom, 2nd floor, Royal City Pinklao Hotel, 800 Borommaratchachonnani Road,  

Bang Bumru Subdistrict, Bang Phlat District 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 2563

เอกสารประกอบการพิจารณา
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จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2562

 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4ครั้ง  

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี –    

ประวัติการท�ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งกับบรษัิทในปี 2562 

- ไม่มี –     

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ    

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

   

นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์

อายุ 62 ปี

กรรมการ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : 24 พฤศจิกายน 2554

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง : 8 ปี 9 เดือน  

   (นับถึงวันท่ี 25 กันยายน 2563)

ความเช่ียวชาญ : ด้านการวิเคราะห์ตลาด (การปล่อยเช่า)

คุณวุฒิการศึกษา  

• บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิยาลัยบูรพา (EX-MBA)

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำากัด

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์ จำากัด

• รองประธาน บริษัท ไทยเอ็น เคเค จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน

 - ไม่มี -

ประสบการณ์ในอดีต

 - ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) / 2556 

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

• จำานวน 623,366 หุ้น หรือร้อยละ 0.052      

      

นางจรี วุฒิสันติ 

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : วันที่ 25 กันยายน 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม อันดับ 1)

• อนุปริญญาการจัดการธนาคาร สถาบันความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศ 

สวีเดน ซีด้า

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

• ปี 2561 – ปัจจุบัน  

 ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

 การลงทุน บมจ.ทิพยประกันภัย 

• ปี 2560 – ปัจจุบัน  

 กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน

- 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 - ไม่มี -

 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง



62      หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563      63

บริษัทได้กำาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ตามข้อกำาหนดข้ันต้นของ กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด

ทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียน

นายอเนน อ้ึงอภินันท์ 

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  : วันที่ 25 กันยายน 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหาร (Industrial Engineer-

ing and Management) สถาบัน เอ.ไอ.ที

• ปริญญาตรี สาขาเคร่ืองจักรกล (Mechanical Engineer)

• วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (รุ่น3)

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี –

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

• ปี 2550 – ปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น เอ็มไพร์ จำากัด

• ปี 2548 – ปัจจุบัน  

 ประธานกรรมการ บริษัท คอนสโกเอ็นเตอร์ไพรเซส จำากัด

• ปี 2535 – ปัจจุบัน  

 กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้แมชชีนทูล จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน

• ปี 2561 – 2563  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย

• ปี 2548 – ปัจจุบัน  

 กรรมการ สมาคมเคร่ืองจักรกลไทย

• ปี 2545 – ปัจจุบัน  

 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

    

ประสบการณ์ในอดีต

• ปี 2557 – 2559  

 ประธานคณะกรรมการคลัสเตอร์วิศวกรรมเคร่ืองจักรกล

และงานโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2551 – 2555  

 ประธานกลุม่เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

• ปี 2548 – 2549   

 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2546 – 2547  

 ประธานคณะกรรมการพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ปี 2546 – 2547  

 รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ืออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2562 

• จำานวน 664,451 หุ้น  

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ



เลขที่ 667/15  อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกองน้อย กรุงเทพฯ 10700


