
 

 

 

ท่ี RICHY CS011/2563 
       วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดว้ย บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ โรงแรม รอยลั ซิต้ี(ป่ินเกลา้) ห้องกรุงเทพ บอลรูม ชั้น เลขท่ี 800 ถนน บรมราชชนนี แขวง บางบ าหรุ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 10700 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปไดด้งัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน  866,526,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน .....-......เสียง คิดเป็นร้อยละ........-........ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน   -   เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 

2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
3. รับทราบการจ่ายเงินผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 และรับทราบการจดัสรรก าไร การส ารองตาม

กฎหมาย 
 

4. มติอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 866,509,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 19,572 เสียง คิดเป็นร้อยละ......0.002........ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน    -    เสียง  บตัรเสีย ...............-...........เสียง 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน .....-........ เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-........ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน   -    เสียง  บตัรเสีย ...............-...........เสียง 

5. อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 3 ท่านคือ นางนงลกัษณ์ วนธรรมพงศ,์  
นางจรี วฒิุสนัติ และนายอเนน อ้ึงอภินนัท ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
ล าดบั ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย (%) ไม่เห็นดว้ย (% ) งดออกเสียง 

5.1 นางนงลกัษณ์ วนธรรมพงส์ 865,905,638 เสียง คิดเป็น 100.00 % - 623,366 

5.2 นางจรี วฒิุสนัติ 866,529,004 เสียง คิดเป็น 100.00 % - - 

5.3 นายอเนน อ้ึงอภินนัท ์ 866,529,004 เสียง คิดเป็น 100.00 % - - 

 



 

 

6. มติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  จ านวน 10,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 

เห็นดว้ย จ านวน  866,529,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน ......-......... เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-....... ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน  -    เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 
 

 
7. มติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยนางสาววนันิสา งามบวัทอง  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 4752 และ/หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9169 และ/หรือ นางสาวโชติ
มา กิจศิรกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอปประเสริฐถาวร  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9201 แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 และ
อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 1,835,000 บาท บาทต่อปี  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย จ านวน  866,529,004  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน ......-......... เสียง คิดเป็นร้อยละ .....-....... ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
งดออกเสียง จ านวน  -   เสียง บตัรเสีย ...............-...........เสียง 
  

8. วาระอ่ืนๆ(ถา้มี) 
 - ไม่มี - 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

                  (นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร) 
                       เลขานุการบริษทั 

 


