ที่ RICHY CS008/2563
วันที่ 14 สิ งหาคม 2563
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ,แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบขอลาออกและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทน และ

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ตามที่ บ ริ ษั ท ริ ชี่ เพลซ 2002 จ ากั ด (มหาชน) ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 4/2563 เมื่ อ วัน ที่
14 สิ งหาคม 2563 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 2562
2. รับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาล ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญในครั้งนี้ในอัตราหุน้ ละ 0.058 บาทและกาหนดจ่ายเงินปัน
ผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จานวนเงิน 69,265,108.92 บาท และบริ ษทั จะไม่มีการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2562 อีกครั้ง
3. มีมติแต่งตั้ง รศ.สุ ทศั น์ รัตน์เกื้ อกังวาน เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ขอลาออกและจะครบ
วาระ และแต่งตั้งนางภวัญญา กฤตชาติ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 สิ งหาคม 2563
4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ จานวน 3 ท่าน คือ นางนงลักษณ์ วนธรรม
พงศ์, นางจรี วุฒิสนั ติ และนายอเนน อึ้งอภินนั ท์ แทนกรรมการที่ครบวาระและขอลา
5. 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 แห่ง
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท
6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 จานวน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี ที่
แล้ว และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้
ค่ าเบีย้ ประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริ ษทั

25,000 บาท

กรรมการบริ ษทั

15,000 บาท

ประธานกรรมการชุดย่อย

15,000 บาท

กรรมการชุดย่อย

10,000 บาท

6. อนุ ม ัติ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 ในวัน ที่ 25 กัน ยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ
โรงแรมรอยัล ซิ ต้ ี ห้อ งกรุ ง เทพบอลรู ม ชั้น 2 เลขที่ 800 ถนน บรมราชชนนี แขวง บางบ าหรุ เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่ งได้ประชุมไปเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 และรับทราบ
การจัดสรรกาไร การสารองตามกฎหมาย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 (Record Date for AGM) ใน
วันที่ 28 สิ งหาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานกรรมการบริ หาร

F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ...... ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหำชน).............................................
ครั้งที่ …… 4/2563............. เมื่อวันที่.................14 สิ งหำคม 2563......................................... ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
แต่งตั้ง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) รศ.สุ ทัศน์ รัตนเกือ้ กังวำน (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แต่ งตั้งแทนกรรมกำรที่ลำออก)
(2) นำงภวัญญำ กฤตชำติ (กรรมกำรตรวจสอบ แต่ งตั้งใหม่ ).....................................................
(3)...............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 14 สิ งหำคม 2563
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……
…………….............................………………...........................……………………………………….....................
…………………………...............................………………...........................……………………………………
โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .............................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.สุ ทัศน์ รัตนเกือ้ กังวำน วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นำงภวัญญำ กฤตชำติ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

สมชัย เพียรสถำพร

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

1 เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ

…………………………… วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ ………ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นำงสำวอรนุช พิมพ์ แก้ ว

พร้ อมนี้ ได้แนบหนังสื อรั บ รองประวัติ ของกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่ านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลาดับที่ 1 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือ
ของงบการเงิน

2
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1) สอบทำนให้ บริ ษั ทมีรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ ำงถู กต้ องและเปิ ดเผยอย่ ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้ส อบบัญ ชี
ภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งรำยไตรมำส และประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะให้ ผ้สู อบบัญชีสอบทำน หรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ทีเ่ ห็นว่ ำจำเป็ นและเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ ำงกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท
2) สอบทำนให้ บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำน
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน
3) พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่ งตั้ง โยกย้ ำย เลิก
จ้ ำงหัวหน้ ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอืน่ ใด ทีร่ ับผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
4) สอบทำนกำรปฏิ บัติของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลำดหลักทรั พ ย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษัท
5) พิจำรณำ คัดเลือก แต่ งตั้ง และถอดถอนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดย
คำนึงถึงควำมเป็ นอิสระ ควำมน่ ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนสอบบัญชี และ
ประสบกำรณ์ ของบุคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำงำนตรวจสอบบัญชี ของบริษัท รวมถึงเข้ ำร่ วมประชุ มกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่ มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย อย่ ำงน้ อยปี ละครั้ง
6) พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท ในกรณีทเี่ กิดรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้
มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงให้ ควำมเห็นถึงควำมจำเป็ น
และควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรดังกล่ ำวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุ ดต่ อบริษัท
7) ปฏิบัตกิ ำรอืน่ ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
8) จัดทำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
9) รำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ คณะกรรมกำรทรำบอย่ ำงน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
10) มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมที่จำเป็ นในเรื่องต่ ำงๆ รวมถึงกำรแสดงควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่
ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ ำจำเป็ นด้ วยค่ ำใช้ จ่ำยของบริ ษั ท เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนภำยใต้ หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
สำเร็จลุล่วงด้ วยดี

บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(
นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์
)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(
นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์
)

