ที่ RICHY CS003/2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

ประกาศจ่ายเงินปันผล , การเพิ่มทุน, การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษทั ริ ชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์

2562 ที่ประชุมมีมติที่สาคัญโดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. มี ม ติ ใ ห้ เ สนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณารั บ รองงบการเงิ น ของบริ ษัท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจัดสรรกาไร การสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 บริ ษทั ได้จดั สรรการสารองตามกฎหมาย ตามเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั โดยจัดสรรสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีก 22,831,062 บาท
2.2 จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลกการดาเนิ นงานของปี 2561 โดยจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดและหุ ้นปั นผล จานวนเงิน
175,536,385 บาท หรื อ คิ ด เป็ น 0.168 บาทต่ อ หุ ้น เป็ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการด าเนิ น งานปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.2.1 จ่ายปันผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.02514 บาทต่อหุน้
2.2.2 จ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญ ในอัตรา 7 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผลใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นอัตรา
หุน้ ละ 0.14286 ในกรณี มีเศษของหุน้ ให้จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.14286 บาท
โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการรับเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
3. มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
จากเดิ ม 1,381,460,996 บาท เป็ น 1,381,459,430 บาท โดยตัด หุ ้น จดทะเบี ย นที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ าหน่ า ย ซึ่ งเป็ น
หุน้ เพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล ในปี 2560 จานวน 1,566 บาท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั
ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน

1,381,459,430

บาท

แบ่งออกเป็ น

1,381,459,430

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

1.00

บาท

หุน้ สามัญ

1,381,459,430

หุน้

หุน้ บุริมสิ ทธิ์

-

หุน้

โดยแยกออกเป็ น

4. มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จากเดิ ม 1,381,459,430 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยน จานวน 1,578,815,237 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่ จานวน
197,355,807 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท (1)เพื่อรับรองการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ จานวน 149,268,619 หุน้
(2)การรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W1 จานวน 24,043,594 หุ ้น (3)การรองรับการปรับสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W2 จานวน 24,043,594 หุน้ และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน

1,578,815,237

บาท

แบ่งออกเป็ น

1,578,815,237

หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

1.00

บาท

หุน้ สามัญ

1,578,815,237

หุน้

หุน้ บุริมสิ ทธิ์

-

หุน้

โดยแยกออกเป็ น

5. มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
197,355,807 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท จากโดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้
5.1

พิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวนไม่เ กิ น 149,268,619 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
5.2
พิ จ ารณาจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 24,043,594 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W1
5.3
พิ จ ารณาจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวนไม่เ กิ น 24,043,594 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W2
6. มี มติ เสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ จานวน 4 ท่ าน คื อ ร.ศ.สุ ทัศน์ รั ตนเกื้ อ
กังวาน, พ.ต.อ.สุวทิ ย์ ตันโสด ,นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ และนางภวัญญา กฤตชาติ แทนกรรมการที่ครบวาระ
7. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 6838 และ/หรื อ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรื อ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรื อ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ นางสาวอริ สา ชุมวิสูตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 แห่ ง

บริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
เป็ นจานวนเงิน 1,670,000.00 บาท
8. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสื อรับรองของบริ ษทั เพื่อใช้วตั ถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
9. อนุ ม ัติ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2562 ในวัน ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ
โรงแรมเอสดี อเวนิ ว ห้ อ งปิ่ นเกล้า ชั้ น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไร การสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับการ
ดาเนินงานประจาปี 2561

วาระที่ 5
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯจากเดิม 1,381,460,996 บาทเป็ น 1,381,459,430 บาท
พิจารณาอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลและ
การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 9

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562

วาระที่ 11

พิจารณาเพิม่ วัตถุประสงค์ในหนังสื อรับรองบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 (Record Date for AGM) ใน
วันที่ 13 มีนาคม 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานกรรมการบริ หาร

