
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2561 
ของ 

บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่24 เมษายน 2561 

ณ ห้องมณียา ช้ัน 2 โรงแรมเอส.ด.ีอเวนิว 
เลขที ่94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 

 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 พิธีกรไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร เลขานุการ ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมการประชุม 
ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. ดร.อาภา   อรรถบูรณ์วงศ ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวสุณี  สถตินนัท ์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

4. พลโทหญิงส าอางค ์ ทองปาน  ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

5. ดร.การุญ   จนัทรางศุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. รศ.สุทศัน์   รัตนเก้ือกงัวาน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

7. นายสมศกัด์ิ  อรรถบูรณ์วงศ ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. พนัต ารวจเอกสุวทิย ์ ตนัโสด  กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นางนงลกัษณ์   วนธรรมพงศ ์ กรรมการ 

10. นายวรีะพล  อรรถบูรณ์วงศ ์ กรรมการ 

11. นายสมชยั    เพียรสถาพร  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี คิดเป็นร้อยละ 100 

รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางศรัณยธ์ร  ศรีสุนทร  เลขานุการบริษทั 

2. นางกล่ินสุคนธ์  ลือพงศไ์พจิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 

3. นางสาวสุทธิพร  หินฤทธ์ิ  รองประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 

4. นางสาวแพรวร์ี  ดอกพรม  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

รายช่ือผู้สอบบญัชี จากบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายเจษฎา   หงัสพฤกษ ์



 

 

 

ทีป่รึกษากฎหมายจาก ส านักกฎหมายอรัญ – จริะนนัท์ และเพือ่น ท าหน้าทีเ่ป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 

1. นายอรัญ  ศรีสลวย 

2. นายจตุรงค ์ หงส์ค า 

การช้ีแจงผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 

 ก่อนเร่ิมด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม พิธีกร 

ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัไดแ้จง้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 3 ทาง ดงัน้ี 

1. ส่งหนงัสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพร์ายวนั 

3. ส่งขอ้ความเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ฯ และ

เวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 

จากนั้นพิธีกรไดน้ าเสนอค าแนะน าการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนบั 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีมี หรือตามจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบ

ฉนัทะมา โดยถือวา่ 1 หุน้ มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได ้ ส าหรับ

ผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูรั้บมอบจะตอ้งลงคะแนนตามท่ี     

ผูม้อบฉนัทะระบุไว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได ้ดงัน้ี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

2. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

(2) ผูรั้บมอบฉันทะ ไดรั้บการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะให้สิทธ์ิผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนแทนได ้

ในวาระท่ีระบุ เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระตา่งๆ 

แลว้ โดยมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน และออกเสียงใหต้รงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค์ 

3. ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือท าการอนุมติัในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถามค าถาม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ได ้กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจง้ช่ือ นามสกุล 

พร้อมทั้งช้ีแจง วา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. ส าหรับในการนบัคะแนน บริษทัจะใชร้ะบบการนับคะแนนโดยบาร์โคด้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผูถื้อหุ้นทุก

ท่าน ส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องการ

ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียงเท่านั้น  (ยกเวน้วาระแต่งตั้งกรรมการ ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ 

โดยการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับผูท่ี้ประสงคล์งคะแนนเห็นดว้ย จะด าเนินการเก็บบตัร หลงัจากผูท่ี้ประสงคจ์ะ

ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง) 



 

 

5. หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ประสงค์ท่ีจะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ท่ีจะ

ลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ให้ส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นช่ือให้กบัเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกจากห้องประชุมดว้ย 

ทางบริษทัจะท าการบนัทึกคะแนนของผูถื้อหุน้ 

6. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีประธานร้องขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัในแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะ

เป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธ์ิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึง

กรณีท่ีผูม้อบฉันทะระบุคะแนนไวล่้วงหนา้ ผ่านทางผูรั้บมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานจะ

ท าการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 
 

 ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะท าการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาดในวาระนั้น ๆ  

ส าหรับเง่ือนไขในการอนุมติัแต่ละวาระ มีดงัน้ี 

 วาระท่ี 1, 3, 4, 8 และ 10 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นบัผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเป็นงดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ ไม่มีการลงคะแนน 

 วาระท่ี 5, 6, 7 และ 11 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นบัผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเป็นงดออกเสียง 

 วาระท่ี 9 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นบัผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเป็นงดออกเสียง 

 ทั้งน้ี บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึง

ไดป้ระกาศใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 

มกราคม 2561 ผา่นทางเวบ๊ไซตข์องบริษทั ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เขา้มา 

 เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรไดเ้ชิญอาสาสมคัรท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

นางสาวกาญจนา พานทอง ผูรั้บมอบอ านาจ เขา้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัตวัแทนของ

บริษทัดว้ย 

 จากนั้นพิธีกรไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะรวม 41 ราย นับจ านวนหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกนัทั้งส้ิน 651,403,836 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

66.80 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 975,203,604 หุ้น ซ่ึงเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของ

บริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้

นบัรวมไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด   

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับและขอบคุณผู ้

ถือหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ตามระเบียบการประชุมดงัต่อไปน้ี 



 

 

 พิธีกรไดแ้ถลงในระหวา่งการประชุม วา่ไดมี้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อหุน้มา

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะรวม 50 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้656,133,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.28 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 975,203,604 หุน้ 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงได้ประชุมไปเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560 

 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานต่อท่ี
ประชุมในวาระน้ี 
 นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นของบริษทัประจ าปี 2560 
ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 และบริษทัไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ๊ไซตข์องบริษทัแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
ส าเนารายงานการประชุม ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนการประชุมแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดบ้นัทึกรายงานการ
ประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้นตรงตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2560 
 เน่ืองจากวาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 ในวาระน้ี นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
ซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนบัคะแนนและสรุปเป็น
มติดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 

เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนราย 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 656,130,497 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 2,665 - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162  

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 



 

 

 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร เลขานุการบริษทั  เป็นผูร้ายงานต่อท่ี

ประชุมในวาระน้ี 

 นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดส้รุปการด าเนินงานโครงการ ในปี 2560 วา่บริษทั มีขอ้มูล Backlog ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

โครงการ 
จ านวนห้อง

ทั้งหมด 

จ านวนห้อง 

เหลอืขาย 

จ านวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธ์ิ 

จ านวน (ห้อง) มูลค่า (ล้านบาท) 

คอนโดมเินียม 

   เลอริช พระราม 3 422 6 3 12.35 

   ริชพาร์ค @ เตาปูนอินเตอร์เชนจ ์ 735 168 5 12.72 

   ริชพาร์ค @ เจา้พระยา 635 339 47 93.05 

   เดอะริช สาทร-ตากสิน 511 272 44 187.73 

   เดอะริช @ นานา 413 252 125 1,133.41 

   ริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชัน่ 1,089 218 871 2,283.87 

   ริชพาร์ค เทอมินอล 563 503 60 154.45 

   ดิ เอท คอลเลคชัน่ 77 61 16 76.70 

รวม 4,445 1,819 1,171 3,954.28 

ทาวน์โฮม 

   เดอะริช วลิล ์ราชพฤกษ ์ 173 138 7 21.75 

   เดอะริช บิซโฮม สุขมุวทิ 105 140 86 - - 

   เดอะริช อเวนิว 16 14 2 36.16 

รวม 329 238 9 57.91 

รวมทั้งหมด 4,774 2,057 1,189 4,012.19 



 

 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 มรีายละเอยีด ดงันี ้

1. รายไดร้วมปี 2560 เทียบกบั ปี 2559 

 ปี 2559 ปี 2560 

ไตรมาสท่ี 1 187.91 174.35 

ไตรมาสท่ี 2 173.09 242.10 

ไตรมาสท่ี 3 99.45 355.24 

ไตรมาสท่ี 4 107.80 555.43 

รวม 568.25 1327.12 

 

2. ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ ปี 2559 เทียบกบัปี 2560 

 ปี 2559 ปี 2560 

ก าไรสุทธิ 9.98 132.91 

อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.75 10.01 

  

        3.      ในส่วนของการด าเนินการดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

1. การสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 

2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกบัใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้

อ านาจใหเ้หมาะสม 

3. หา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่งไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั 

4. หา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่

บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใด ท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 

ในวาระน้ี นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นและ

สอบถาม โดยสรุปใจความส าคญัไดด้งัน้ี 

 นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามถึงโครงการริชพาร์ค@เจา้พระยา และเดอะริช สาทร-ตากสิน มีวิธีการขาย

อยา่งไร รวมถึง Reject Rate  

  



 

 

 

 ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์  ช้ีแจงวา่ในส่วนของการขาย ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัไดทุ่้มเทท างานอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้

กา้วทนักบับริษทัอ่ืนๆ ส าหรับเร่ือง Reject Rate ปัจจุบนัมีมากข้ึน อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30 

 นายรักชัย ธนาคีรี สอบถามถึงโครงการริชพาร์ค เทอมินอล ท่ีมีการปรับรูปแบบใหม่ มีก าหนดการโอนกรรมสิทธ์ิเม่ือใด 

และโครงการเดอะริช นานา มียอด Backlog ประมาณหน่ึงพนัลา้นบาทเศษตั้งแต่ตน้ปี 2560 ปัจจุบนัยอดขายก็ยงัไม่เพ่ิมข้ึนเพราะ

เหตุใด 

 ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์ ช้ีแจงวา่โครงการริชพาร์ค เทอมินอล มีก าหนดโอนกรรมสิทธ์ิตน้ปี 2563 ส่วนโครงการเดอะริช 

นานา ประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจท าใหก้ารขายยงัชะลออยู ่ซ่ึงในปีน้ีไดมี้ยอดการขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งไดเ้ร่ิมก่อสร้างแลว้เม่ือวนัท่ี 1 

มีนาคม 2561 

นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม

อีก พิธีกรจึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันั้นจึงสรุปเป็นมติวา่ท่ีประชุมรับทราบและ

รับรองผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางกล่ินสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินและ

บญัชี เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 

นางกล่ินสุคนธ์ ลือพงศไ์พจิตร รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจ าปี 2560 ซ่ึงประกอบไปดว้ย งบแสดง

ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัไดด้ าเนินการจดัพิมพล์งในรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้

ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ในวาระน้ี นางกล่ินสุคนธ์ ลือพงษไ์พจิตร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ราย

ใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนบัคะแนนและสรุป

เป็นมติดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองและอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 



 

 

มต ิ จ านวนราย จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 656,130,497 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 2,665 - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162  

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร การส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร เลขานุการบริษทั  เป็นผูร้ายงานต่อท่ี

ประชุมในวาระน้ี 

 นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมวา่ ในปี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 146,437,362 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบ

หกบาทส่ีแสนสามหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยหกสิบสองบาทถว้น) หักส ารองตามกฎหมาย 7,043,000 บาท (เจ็ดลา้นส่ีหม่ืนสามพนับาท

ถว้น) คงเหลือก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 139,394,352 บาท และ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพื่อพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุน้ปันผลจ านวน 78,143,065 บาท (เจ็ดสิบแปดลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนสามพนัหกสิบหา้

บาทถว้น) หรือคิดเป็น 0.08013 บาทต่อหุน้ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อตัราหุน้ละ 0.0087 บาท และจ่ายเป็นหุน้ปันผล

ในอตัรา 14 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.07143 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 

0.07143 บาท  

รายละเอยีด ปี 2560 

ก าไรสุทธิ (บาท) 146,437,362 

ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 7,043,000 

ก าไรสุทธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (บาท) 139,394,362 

จ านวนหุน้ 975,681,604 



 

 

จ านวนเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 78,143,065 

จ่ายปันผลต่อหุน้เป็นเงิน 0.08013 

   เงินสดปันผล:หุน้ 0.0087 

   หุน้ปันผล (เดิม:ใหม่) 14:1 

  

ทั้งน้ี การจ่ายปันผลจะมีผลกระทบต่อ RICHY-W1, RICHY-W2 ตามเง่ือนไขการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.4 เม่ือ

บริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

รายละเอยีด 
RICHY-W1 RICHY-W2 

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

1. ราคาใช้สิทธิ บาท 1.80 1.68 2.75 2.567 

2. อตัราการใช้สิทธ์ิ  1:1 1:1.07143 1:1 1:1.07143 

3. จ านวนหุ้นสามญัใหม่ (หลงัการใช้สิทธิ warrant) หุน้ 157,079,996 168,299,996 157,079,996 168,299,996 

 

โดยบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date  เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และให้รวบรวม

รายช่ือโดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

 ทั้งน้ีในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ในวาระน้ี นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นและ

สอบถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึง

แถลงผลการนบัคะแนนและสรุปเป็นมติดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร การส ารองตามกฎหมายจ านวน 7,043,000 บาท การจ่ายปันผลเป็นเงิน

สดและหุ้นปันผลจ านวน 78,143,065 บาท (เจ็ดสิบแปดลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนสามพนัหกสิบหา้บาทถว้น) หรือคิดเป็น 0.08013 บาท

ต่อหุน้  โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อตัราหุน้ละ 0.0087 บาท และจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 14 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 

คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.08013 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.08013 บาท  

 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 



 

 

มต ิ จ านวนราย จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 656,130,497 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 2,665 - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162  

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดมิบริษัทฯมทุีนจดทะเบียนอยู่ 1,289,364,969 บาท เป็น 1,289,363,596 บาท 

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร เลขานุการบริษทั  เป็นผูร้ายงานต่อท่ี

ประชุมในวาระน้ี 

 นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัมีหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายท่ีตอ้งการยกเลิก 

จ านวน 1,373 หุ้น ซ่ึงเป็นหุน้เพ่ิมทุนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในปี 2559 พร้อมกนัน้ีใหแ้กไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ความเดิม 
 

“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน 1,289,364,969 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสามแสนหกหม่ืนส่ี 
                                                                                                               พนัเกา้ร้อยหกสิบเกา้บาทถว้น) 

   แบ่งออกเป็น 1,289,364,969 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสามแสนหกหม่ืนส่ี 
                                                                                                                              พนัเกา้ร้อยหกสิบเกา้หุน้)   
   มูลค่าหุน้ละ         1      บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
 
   โดยแยกออกเป็น 
   หุน้สามญั 1,289,364,969 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสามแสนหกหม่ืนส่ี 
                                                                                                                              พนัเกา้ร้อยหกสิบเกา้หุน้)   
   หุน้บุริมสิทธิ          -  หุน้  

 
 



 

 

แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน 1,289,363,596 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสามแสนหกหม่ืน

สามพนัหา้ร้อยเกา้สิบหกบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 1,289,363,596 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสามแสนหกหม่ืน

สามพนัหา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้)  
 มูลค่าหุน้ละ         1     บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,289,363,596 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสามแสนหกหม่ืน

สามพนัหา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ          -  หุน้  

 โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  ด าเนินการจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมถอ้ยค าตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 ทั้งน้ีในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 ในวาระน้ี นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นและ

สอบถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึง

แถลงผลการนบัคะแนนและสรุปเป็นมติดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,289,364,969 บาท เป็น 1,289,363,596 บาท และให้

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน โดยมอบหมายใหค้ณะ

กรรมการบริหารและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจด าเนินการจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมถอ้ยค าตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนราย จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 656,130,497 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 2,665 - 

บตัรเสีย - - - 



 

 

รวม 50 656,133,162  

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 

วาระที ่6  พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียน และให้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพือ่สอดคล้องกบั

การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร เลขานุการบริษทั  เป็นผูร้ายงานต่อท่ี

ประชุมในวาระน้ี 

 นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากการท่ีบริษทัประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 

92,097,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 92,097,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

1,289,363,596 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,381,460,996 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,381,460,996 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัต่อไปน้ี 1.) เพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 69,657,400 หุ้น  2.) เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 และRICHY-W2 จ านวน 22,440,000 หุน้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  ดงัน้ี  

“ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน 1,381,460,996 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนเกา้
ร้อยเกา้สิบหกบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,381,460,996 หุน้ (หน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนเกา้
ร้อยเกา้สิบหกหุน้)  

 มูลค่าหุน้ละ         1     บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,381,460,996 หุน้ (หน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบเอด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนเกา้

ร้อยเกา้สิบหกหุน้)  
 หุน้บุริมสิทธิ          -  หุน้  

 โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  ด าเนินการจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมถอ้ยค าตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 ทั้งน้ีในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 ในวาระน้ี นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นและ

สอบถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึง

แถลงผลการนบัคะแนนและสรุปเป็นมติดงัน้ี 



 

 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท และให้

แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุน โดยมอบหมายให้คณะ

กรรมการบริหารและ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจด าเนินการจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมถอ้ยค าตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนราย จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 656,130,497 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 2,665 - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162  

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง

สิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2 

 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร เลขานุการบริษทั  เป็นผูร้ายงานต่อท่ี

ประชุมในวาระน้ี 

 นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 92,097,400 บาท โดยออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน 92,097,400 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,289,363,596 บาท เป็น 1,381,460,996 บาท  

โดยมีรายละเอียดส าคญัดงัน้ี 

1.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 69,657,400  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 

2.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 11,220,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W1 



 

 

3.  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 11,220,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ RICHY-W2 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั

หรือคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้ก

ประการ รวมถึงการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดราคา เง่ือนไข

และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้ 

ทั้งน้ีในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระน้ี นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นและ

สอบถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึง

แถลงผลการนบัคะแนนและสรุปเป็นมติดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  รายละเอียดดงัน้ี 

1.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 69,657,400  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 11,220,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง

สิทธิ RICHY-W1 

3.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 11,220,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคญัแสดง

สิทธิ RICHY-W2 

ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนราย จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 656,130,497 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 2,665 - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162  

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 



 

 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงส าอางค์ ทองปาน ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 

พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 20 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปี

ทุกคร้ังกรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออกจากต าแหน่ง ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป

ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับต าแหน่ง

อีกก็ได ้โดยในปี 2561 น้ีมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 

1. ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ ์  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษทั 
2. นางสาวสุณี  สถตินนัท ์  กรรมการบริหาร และกรรมการบริษทั 
3. ดร.การุญ  จนัทรางศุ   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริษทั 
4. นายสมศกัด์ิ  อรรถบูรณ์วงศ ์  กรรมการบริหาร และกรรมการบริษทั 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทั 

และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกรไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากท่ีประชุม ภายหลงัจากท่ีบุคคลทั้ง 4 

ไดอ้อกจากห้องประชุมแลว้ พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแลว้มีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผูมี้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พระราชบญัญติัมหาชน พระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ท่ีไม่ไดมี้ส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งส่ีท่ีออกตามวาระใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงประวติักรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อ

หุ้นในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาล่วงหนา้แลว้และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีมี

ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีจะงดออกเสียง 

 ทั้งน้ีในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ในวาระน้ี พลโทหญิงส าอางค์ ทองปาน ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซักถาม ซ่ึงมีผู ้ ถือหุ้น แสดง

ความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงไดข้อให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนน

เสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนบัคะแนนและสรุปเป็นมติดงัน้ี 

 



 

 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงมติแต่งตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 8.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ ์  

มต ิ จ านวนราย 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 50 656,133,162 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162 100.00 

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 8.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวสุณี  สถตินนัท ์

มต ิ จ านวนราย 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 50 656,133,162 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162 100.00 

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 



 

 

 8.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.การุญ จนัทรางศุ 

มต ิ จ านวนราย 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 50 656,133,162 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162 100.00 

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

8.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสมศกัด์ิ  อรรถบูรณ์วงศ ์

มต ิ จ านวนราย 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 50 656,133,162 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง - - - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162 100.00 

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 

 

 



 

 

 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงส าอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 

 พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัในปี 2560 ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) แต่จ่ายจริงจ านวน 7,923,000 บาท 

(เจ็ดลา้นเกา้แสนสองหม่ืนสามพนับาทถว้น) โดยแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม 845,000 บาท (แปดแสนส่ีหม่ืนห้าพนับาทถว้น) และค่า

บ าเหน็จกรรมกรจ านวน 7,078,000 บาท (เจ็ดลา้นเจ็ดหม่ืนแปดพนับาทถว้น) ส าหรับปี 2561 น้ีคณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอ

ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นจ านวน

เงิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) โดยองคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

  1. ค่าเบ้ียประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   ประธานกรรมการบริษทั  25,000 บาท / คร้ัง 

   กรรมการบริษทั   15,000 บาท / คร้ัง 

   ประธานกรรมการชุดยอ่ย  15,000 บาท / คร้ัง 

   กรรมการชุดยอ่ย   10,000 บาท / คร้ัง 

  2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ     

 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 ในวาระน้ี พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นราย

ใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนบัคะแนนและสรุป

เป็นมติดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จ านวน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) ดว้ย

คะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 



 

 

มต ิ จ านวนราย 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้น

ทีม่าร่วมประชุมและใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 49 656,130,497 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง 1 2,665 - 

บตัรเสีย - - - 

รวม 50 656,133,162  

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 

 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงส าอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชุมในวาระน้ี 

 พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน มาตรา 120 ก าหนดวา่ “ใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ยอ่มได”้ ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ก าหนดใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปี เพ่ือใหก้าร

ควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึนและใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั มีความเห็นวา่ ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีจ านวน 5 ราย จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั คือ 

นางสาววนันิสา    งามบวัทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ  

นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ เลขทะเบียน 4752 หรือ 

นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั เลขทะเบียน 9169 หรือ 

นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ เลขทะเบียน 6699 หรือ 

นางสาวอริสา    ชุมสูตร   เลขทะเบียน 7393  

 ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีจะขออนุมติัในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทั ประจ าปี 2561  เป็น 



 

 

 

จ านวนเงิน 1,320,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสองหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงสูงกวา่ปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 275,000 บาท และค่าใชจ่้าย 

อ่ืน ๆ คิดตามจริง  

 ทั้งน้ีในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ในวาระน้ี พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซกัถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นราย

ใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึงแถลงผลการนบัคะแนนและสรุป

เป็นมติดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดยนางสาววนันิสา  งามบวั

ทอง เลขทะเบียน 6838 หรือนายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ เลขทะเบียน 4752 หรือนางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจยั  เลขทะเบียน 9169 

หรือนายธนะวุฒิ  พิบูลยส์วสัด์ิ  เลขทะเบียน 6699 หรือนางสาวอริสา  ชุมสูตร  เลขทะเบียน 7393  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ภายในวงเงิน 1,320,000 บาท (หน่ึงลา้นสามแสนสองหม่ืน

บาทถว้น) และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ คิดตามจริง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนราย 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วม

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

49 656,130,497 100.00 49 

- - - - 

1 2,665 - 1 

- - - - 

50 656,133,162  50 

*** ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน แต่ไม่นับ 

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 

วาระที ่11 มพีจิารณาอนุมตัใิห้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาลดวตัถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบัการ

ด าเนินงาน จากเดมิ 31 ข้อ ลดเหลอื 25 ข้อ  

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร เลขานุการบริษทั  เป็นผูร้ายงานต่อท่ี

ประชุมในวาระน้ี 



 

 

  

 นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากหนงัสือรับรองของบริษทั ไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

ด าเนินงานไวจ้ านวน 31 ขอ้ เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่มีวตัถุประสงคท่ี์ไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานจริง จ านวน 6 ขอ้ จึงเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ตดัลดวตัถุประสงคท่ี์ไม่สอดคลอ้งออก โดยมีรายละเอียดขอ้ท่ีตดัลด ดงัน้ี 

1. ข้อ 8 ประกอบกิจการรับบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดท า จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม พานิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวเิคราะห์และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

2. ขอ้ 10 ประกอบธุรกิจบริการรับค ้าประกนัหน้ีสิน ความรับผิด และการปฏิบติัตามสัญญาของบุคคลอ่ืน รวมทั้งรับ

บริการค ้าประกบับุคคลซ่ึงเดินทางเขา้มาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 

กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร และกฎหมายอ่ืน 

3. ขอ้ 20 ประกอบธุรกิจขดุดิน บ่อดิน ดูดดิน และดูดทราย 

4. ขอ้ 21 ประกอบกิจการประปา การยื่นค าขอสัมปทานประกอบกิจการต่างๆของรัฐ หน่วยงานทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

ส่วนราชการ หรือองคก์ารอิสระอ่ืนๆ 

5. ขอ้ 24 ประกอบกิจการคา้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองสูบ

น ้ า เคร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย และเคร่ืองก าจดัขยะ 

6. ขอ้ 28 ท าการประมูลเพ่ือขายสินคา้ตามวตัถุท่ีประสงคใ์ห้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองคก์ร

ของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

ทั้งน้ีในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระน้ี นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถาม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นและ

สอบถาม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม พิธีกรจึงไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จส้ิน พิธีกรจึง

แถลงผลการนบัคะแนนและสรุปเป็นมติดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดวตัถุประสงคใ์นหนงัสือรับรองบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงาน จาก

เดิม 31 ขอ้ ลดเหลือ 25 ขอ้  รายละเอียดขอ้ท่ีตดัลด ดงัน้ี 

1. ขอ้ 8 ประกอบกิจการรับบริการจดัเก็บ รวบรวม จดัท า จดัพิมพแ์ละเผยแพร่สถิติ ขอ้มูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พานิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวเิคราะห์และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

2. ขอ้ 10 ประกอบธุรกิจบริการรับค ้าประกนัหน้ีสิน ความรับผิด และการปฏิบติัตามสญัญาของบุคคลอ่ืน รวมทั้งรับบริการค ้า

ประกบับุคคลซ่ึงเดินทางเขา้มาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง กฎหมายวา่ดว้ย

ภาษีอากร และกฎหมายอ่ืน 

3. ขอ้ 20 ประกอบธุรกิจขดุดิน บ่อดิน ดูดดิน และดูดทราย 



 

 

4. ขอ้ 21 ประกอบกิจการประปา การยื่นค าขอสัมปทานประกอบกิจการต่างๆของรัฐ หน่วยงานทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ส่วน

ราชการ หรือองคก์ารอิสระอ่ืนๆ 

5. ขอ้ 24 ประกอบกิจการคา้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้ า 

เคร่ืองบ าบดัน ้ าเสีย และเคร่ืองก าจดัขยะ 

6. ขอ้ 28 ท าการประมูลเพ่ือขายสินคา้ตามวตัถุท่ีประสงคใ์หแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองคก์รของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  

 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ ์ไดส้อบถามผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม ตอ้งการแสดงความคิดเห็นหรือ

สอบถามฝ่ายบริหารเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 ในวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นและสอบถาม ดงัน้ี  

 นายจริวฒัน์  กติตสิิริพนัธ์  ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เร่ืองการลงทุนสุสานในวดัท่ีประเทศจีน 

2. ในไตรมาส 2 จะมีการเปิดโครงการใหม่หรือไม่ 

3. โครงการของบริษทัอ่ืนไดมี้การพฒันาใหบ้ริการ Home Automatic ทางบริษทัไดมี้การพฒันาบา้งหรือไม่ 

4. การโฆษณาของบริษทัยงัไม่ปรากฏในส่ือมากนกั ควรมีการปรับปรุงหรือไม่ 

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ไดช้ี้แจงวา่  

1. การลงทุนสุสานในประเทศจีน ไดรั้บขอ้มูลจากท่ีปรึกษากฎหมายวา่ รัฐบาลจีนมีนโยบายท่ีจะขอคืนสมัปทานจาก

เอกชน จึงเห็นวา่ไม่ควรไปลงทุน   

2. ในปีน้ีจะมีการเปิดตวัโครงการมิกซ์ยสู มีทั้งส านกังาน ร้านคา้ ส่วนพกัอาศยั ท่ีศรีนครินทร์ ซ่ึงเป็นท่ีดินแปลงหนา้

ของโครงการริชพาร์ค@ทริปเปิลสเตชัน่ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นการออกแบบ   

3. โครงการของเราไดเ้ร่ิมมีการติดตั้งชุด Smart Home เป็นอุปกรณ์มาตรฐานใหลู้กคา้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นตน้มา  

4. ขอรับความเห็นเร่ืองการโฆษณากลบัไปปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามวา่แผนงานในปี 2562 จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือไม่ และบริษทัมีแนวโนม้จะ

ร่วมทุนกบับริษทัอ่ืนหรือต่างชาติหรือไม่ 



 

 

 ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์ ไดช้ี้แจงวา่ ในปี 2562 จะมีโครงการแลว้เสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิได ้คือโครงการ ดิ เอท 

คอลเลคชัน่ และโครงการเดอะริช อเวนิว ส่วนเร่ืองการร่วมทุนก็มีบริษทัต่างชาติไดติ้ดต่อเขา้มาหลายราย อยูใ่นขั้นตอนการเจรจา 

ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร เพ่ือใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงสุดกบัผูถื้อหุน้ จากนั้น 

 พิธีกรจึงไดแ้ถลงจบการประชุม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม และไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณาอีก นายพระ

นาย สุวรรณรัฐ ประธานในท่ีประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม 

  โดยการประชุมในคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี เป็นจ านวนทั้งส้ิน 50 ราย นบัเป็นจ านวน

หุน้ได ้656,133,162 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 67.28 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 975,203,604 หุน้ 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

  ลงช่ือ __________________________ ประธานท่ีประชุม 

         (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) 

 

 

ลงช่ือ_ __________________________ เลขานุการบริษทั            

         (นางศรัณยธ์ร ศรีสุนทร) 

 

นางนิภาพร ณรงคพ์นัธ์กลุ 

ผูบ้นัทึกและจดัพิมพ ์

 


