ที่ ร. 020/2559
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง
เรี ยน

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
ท่านผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจําปี 2558
3. รายนามชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้ รับเสนอชื่ อ เพื่อรั บการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
5. รายนามชื่อ และประวัติผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และขันตอนการเข้
้
าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวกับการประชุม
8. ประวัติกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
10. แผนทีส่ ถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันพุธ
ที่ 8 เมษายน 2558 ซึง่ บริ ษัทได้ นําส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุม
ตามที่กรรมการเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด)
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดํา เนินงานประจําปี 2558 และพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงิ นสด) ประจํ า ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2558
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 โดยสรุปสาระสําคัญดังนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2558
29,504.67
24,940.42
4,564.25
2,781.88
748.66
0.31

ปี 2557
เปลี่ยนแปลง %
27,864.27
5.89
23,985.22
3.98
3,879.05
17.66
2,753.93
1.01
704.09
6.33
0.29*
6.90

*หมายเหตุ: อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสดในอัตรา
หุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 402.70 ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ดังนัน้ ในการคํานวณ
กําไรต่อหุ้นจึงได้ ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญที่ใช้ ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปั นผลได้ เกิดขึ ้น
ตังแต่
้ วนั ต้ นงวด (อัตราส่วนกําไรต่อหุ้นตามงบการเงินปี 2557 คือ 0.35 บาท/หุ้น)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ งบการเงิ น
(งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุ มัติ จ่ายเงินปั นผล
กาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 36 (3) กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร โดยบริ ษัทฯ
ต้ องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า ทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร
สุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
1. จัดสรรกําไรไว้ เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 37,500,000 บาท รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสุทธิ
จํานวน 183,000,000 บาท (หนึง่ ร้ อยแปดสิบสามล้ านบาทถ้ วน)
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3.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ โดยจะพิจารณาถึง
ความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริ ษัทและเงินสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี จะขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความ
จําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี แล้ ว
จะต้ องนําเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริ ษัท มีกําไรสุทธิ ประจําปี 2558 จํานวน 748.66 ล้ านบาท
บริ ษัทมีการขยายกิจการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพิจารณาจ่ายปั นผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2558 ให้ กบั
ผู้ถือหุ้น เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทต่อหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.02 ของกําไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2558

ปี 2557

กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้นทีช่ ําระมูลค่าแล้ ว (หุ้น)
มูลค่าหุ้นปั นผล (บาท/หุ้น)
มูลค่าเงินปั นผล (บาท/หุ้น)
รวมมูลค่าเงินปั นผลสุทธิตอ่ หุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

748,663,047
2,416,227,209
0.18
0.18
434,920,897.62
58.09

704,089,009
2,013,522,778
0.20
0.03
0.23
463,110,238.94
65.77

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะจ่ายเงินปั นผลดังนี ้
1. เสนอให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จํานวนรวม 434,920,897.62 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 58.09
ของกําไรสุทธิ ปี 5228 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็ นเงินสด (ปี ที่แล้ วมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
0.23 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 65.77 ของกําไรสุทธิปี 5227 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็ นเงินสดที่
0.03 บาทต่อหุ้น และจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
2. กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 5229
ทังนี
้ ้การให้ สทิ ธิดงั กล่าวของบริ ษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้ องรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
หนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
คือ จํานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
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โดยบริ ษัทได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัท เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ รวมทังการเสนอระเบี
้
ยบวาระต่างๆ เพิ่มเติม แต่ไม่ มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรื อ
ระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ ามายังบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดําเนินงาน ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการ
ผู้มีส่วนได้ เสียงดออกเสียง) ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่าน ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ และให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตําแหน่งเดิมต่อไป ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีมติเห็นว่า
ให้ กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ (รายละเอียดประวัติ
ของบุ ค คลที่ เ สนอตามเอกสารแนบ) โดยในปี นี ก้ รรมการออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระอย่ า งน้ อยจํ า นวนหนึ่ ง
ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 ข้ อบังคับเกี่ ยวกับการเลือกตังคณะกรรมการข้
้
อ 17 นิยาม
กรรมการอิสระของบริ ษัทดูได้ จากสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษัทดูได้ จากรายงานประจําปี
เรื่ อง โครงสร้ างการจัดการ) มีรายชื่อดังนี ้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล
สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
(ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ าร่วมเลือกตังเป็
้ นกรรมการ)
โดยคณะกรรมการประจําปี 2559 มีกรรมการดังนี ้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร
เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
2.นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
3.นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
เป็ นกรรมการ
4.นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
5.นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
6.นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
เป็ นกรรมการ
7.นายอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
เป็ นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8.ดร.ถกล
นันธิราภากร
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10.นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
11.นายสุรพล สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12.นายวราวุธ วราภรณ์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
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วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การกําหนดค่าตอบแทนโดยผ่านการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการได้ รับค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2559 ดังนี ้
1. ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุม รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท (เท่ากับปี ที่ผา่ นมา)
2. ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นบําเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
*คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้ พิจารณาถึงความ
เหมาะสม ที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดําเนินงาน ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่ งใส รวมทังมี
้ นโยบาย
ที่ จ ะกํ า หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการแต่ล ะท่ า นที่ ส ะท้ อ นภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ โดยเปรี ย บเที ย บ
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ พร้ อมกับมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจํา
ทุกปี เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับปี 2559 คณะกรรมการได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุมดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

ค่าตอบแทนของกรรมการ:
1. ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่าตอบแทนบําเหน็จ

30,000 บาท/ท่าน/ครัง้
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้
22,000 บาท/ท่าน/ครัง้
อัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่าย อัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กําหนดจ่ายค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน)
ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
30,000 บาท/ท่าน/ครัง้
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้
- กรรมการ
25,000 บาท/ท่าน/ครัง้
22,000 บาท/ท่าน/ครัง้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร : กําหนดจ่ายค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(กรรมการบริ หารของบริ ษัททีท่ ํางานประจํา จะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม)
ค่าเบี ้ยประชุม
- กรรมการบริ หาร
10,000 บาท/ท่าน/ครัง้
8,000 บาท/ท่าน/ครัง้
สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี - ไม่มี และมีค่าตอบแทนเป็ นบําเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สําหรับกําไรสุทธิ
ประจําปี 2558 เป็ นเงินจํานวน 2,174,604.49 บาท (สองล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นสีพ่ นั หกร้ อยสีบ่ าทสีส่ บิ เก้ าสตางค์)
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ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น สมควรที่ จ ะพิ จ ารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2559 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุม รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท (เท่ากับปี ที่ผา่ นมา)
2. ค่าตอบแทนเป็ นบําเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล โดยการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2551 โดย
เสนอ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ
240,000 บาท จํานวน 2 ไตรมาส งบการเงินครึ่ งปี 330,000 บาทและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 440,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,250,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตัง้ บริ ษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1.นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2554)
2.นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปี 2558)
3.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
มีคา่ ธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท จํานวน 2 ไตรมาส งบการเงินครึ่ งปี 330,000 บาทและ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 440,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,250,000 บาท
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 และปี 2558
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 2 ไตรมาส
ปี 2559 ไตรมาสละ 240,000 บาท
ปี 2558 ไตรมาสละ 240,000 บาท
ค่าบริ การอื่นๆ
รวมเป็ นเงิน

ปี 2559
(ปี ที่เสนอ)
440,000
330,000
480,000

ไม่มี
1,250,000

410,000
310,000
480,000

เพิ่มขึน้
(บาท)
30,000
20,000
-

เพิ่มขึน้
ร้ อยละ
7.32
6.45
-

ไม่มี
1,200,000

50,000

4.17

ปี 2558

ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มคี วามสัมพันธ์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัท
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วาระที่ 7 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนีอ้ ่ ืนๆ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทได้ ดําเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิ การออกหุ้นกู้และเสนอขาย
หุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ เป็ นประจําทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อ นํามาใช้ ในการดําเนินกิจการของบริ ษัท เพื่อนํามาชําระ
เงินกู้ของบริ ษัทและเพื่อใช้ ในการให้ สินเชื่อรถยนต์ ในกรณีที่ไม่ได้ ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ และตราสารหนี ้อื่นๆ
ตามที่อนุมตั ิจะขอมติเพื่อยกเลิกการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ และตราสารหนี ้อื่นๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้ วงเงินตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 (8 เม.ย.2558) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท ที่ได้ รับการอนุมตั ิ
บริ ษัทได้ มีการใช้ ตราสารหนี ้ ตังแต่
้ หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
ประเภทตราสารหนี ้
1. ตัว๋ แลกเงิน (BE)
2. ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (PN)
3. หุ้นกู้ระยะยาว

การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของ THANI ครัง้ ที่ 1/2558
(8 เม.ย.2558)
รวมวงเงินที่ใช้ ไป
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
วงเงินคงเหลือ

จานวนเงินที่ออก**
(ล้ านบาท)
6,079.00
1,140.00
2,270.00
9,489.00
20,000.00
10,511.00

** ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ สําหรับปี 2559 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 5229 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
5260 เพื่อนํามาใช้ ในการดําเนินกิจการของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อนํามาชําระเงินกู้ของบริ ษัท และ/หรื อเพื่อใช้ ในการให้
สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท โดยให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ น
ผู้กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้
อื่นๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มี อํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการ
แต่งตังผู
้ ้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อ
สัญญา Placement Agreement และ/หรื อ เอกสาร หรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสาร
ต่างๆ กับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ในส่วนการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
ประเภท
:
หุ้น กู้ ซึ่ ง อาจเป็ นหุ้น กู้ ไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ชนิ ด ทยอยคื น เงิ น ต้ น หรื อ คื น เงิ น ต้ น ครั ง้ เดี ย ว
เมื่ อ ครบกํ า หนดไถ่ ถ อน มี ป ระกัน หรื อ ไม่มี ป ระกัน มี ห รื อ ไม่มี ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ห รื อ
หุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นนๆ
ั้
7

จํานวน

:

การเสนอขาย

:

อัตราดอกเบี ้ย
อายุ

:
:

มูลค่ารวมของหุ้น กู้กําหนดไว้ ไม่เกิ น 20,000 ล้ า นบาท หรื อในสกุลเงิ นอื่น ในอัตรา
ที่เทียบเท่า
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน
ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้

และมีมติให้ ยกเลิกวงเงิน 20,000 ล้ านบาท ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ที่ยั งไม่ได้
ออกและเสนอขาย (อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวง
คลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600 (ตามแผนที่) โดยบริ ษัทฯจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 12.00 น.
1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และยื่นต่อบริ ษัท ก่อนเข้ าร่วมประชุม
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 6 เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้
ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดนํา เอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 และ 9
มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรื อในวันประชุมด้ วย
3. กรุ ณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรี ยมเอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุมตาม
รายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 โดยบริ ษัทจะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทตามรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี แ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครั ง้ นี ้ สามารถจัดส่งคําถามไป
ล่วงหน้ าได้ ที่ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (rungtip_c@thani.co.th) หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2431-9098
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