บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ร. 019/2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั การจ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดและหุ ้นปั นผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562

เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ออแจ้งมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ประชุ มเมื่อ
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.ถึงเวลา 20.00 น.โดยที่ประชุมมีมติที่สาคัญ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561
2. ที่ประชุ มมีมติ ให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ไว้เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
2.1 จัดสรรกาไรสุ ทธิ ไว้เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 61,000,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
สะสมจานวน 303,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.03 อองทุนจดทะเบียน
2.2 เสนอให้จ่ายเงินปั นผล จานวนรวม 1,630,953,187.74 บาท คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.54 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.40 อองกาไรสุ ทธิ ปี 2561 จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม โดยการจ่ายเป็ นเงิ นสดและ
หุ น้ ปั นผลดังนี้
2.2.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญอองบริ ษทั จานวน 755,070,920 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรา 4 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมมูลค่า
ทั้งสิ้ น 755,070,920 บาท ในกรณี ที่หุน้ สามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผลคานวณได้ออกมาเป็ นเศษออง
หุ น้ บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลในส่ วนอองเศษหุ น้ นี้เป็ นเงินสดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท
2.2.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ น้ ละ 0.29 บาท
2.3 กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
ทั้งนี้การให้สิทธิ ดงั กล่าวอองบริ ษทั ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
3. ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ ให้กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เอ้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2562 และเพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
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4. ที่ ป ระชุ ม มี มติ กาหนดวันประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 ในวัน อังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แอวงคลองต้นไทร เอตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร 10600 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรให้เสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น รับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานอองบริ ษทั ในรอบปี 2561 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจ ารณารั บ รองงบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ และงบกระแสเงิ นสด)
ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรให้ เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นพิ จารณาอนุ ม ตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรอาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกาไรสุ ทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ จดั สรรกาไรสุ ทธิ ไว้เป็ นเงิ นสารองตาม
กฎหมาย จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปั นผล ตามมติอองที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าวอ้างต้น
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนอองบริ ษทั เนื่ องจาก
บริ ษทั มีเศษหุ น้ คงเหลือจากการจ่ายหุ น้ ปั นผล จานวน 330 หุ น้ และบริ ษทั ได้ทาการจ่ายปั นผลสาหรับกรณี ดงั กล่าวเป็ น
เงินสดแล้ว (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561) จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,284,011 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไอเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ออง
บริ ษทั อ้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนอองบริ ษทั เป็ นดังนี้
ทุนจดทะเบียน 3,020,283,681 บาท (สามพันยีส่ ิ บล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิ บเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น 3,020,283,681 หุน้
(สามพันยีส่ ิ บล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
มูลค่าหุ น้ ละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
3,020,283,681 หุน้
(สามพันยีส่ ิ บล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิ บเอ็ดหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนอองบริ ษทั และจัดสรร
หุ ้นเพิ่มทุนอองบริ ษทั จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,775,354,601
บาท หรื อเพิ่มอึ้นจานวน 755,070,920 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล โดยจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื่อสิ ทธิ ในการ
รับหุน้ ปันผล
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ แก้ไอเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ออง
บริ ษทั อ้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนอองบริ ษทั เป็ นดังนี้
ทุนจดทะเบียน 3,775,354,601 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสี่ พนั หกร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น 3,775,354,601 หุน้
(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสี่ พนั หกร้อยหนึ่งหุน้ )
มูลค่าหุ น้ ละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
3,775,354,601 หุน้
(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสี่ พนั หกร้อยหนึ่งหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย เห็ น ชอบตามอ้อ เสนอออง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่ ง ตามวาระในครั้ ง นี้ จานวน 4 ท่า น กลับ เอ้า ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั และตาแหน่ ง ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุ ปรายชื่อได้ดงั นี้
8.1 ดร.ถกล
นันธิราภากร
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.2 นายสุ วทิ ย์
อรุ ณานนท์ชยั
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
8.3 นายสุ รพล
สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8.4 นายโกวิท
รุ่ งวัฒนโสภณ
เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่ อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเอ้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพิ่มเติม โดยประกาศในเว็บไซต์อองบริ ษทั ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม
2561 - 16 มกราคม 2562 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอรายชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเพิ่มเติมเอ้ามา
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วาระที่ 9 พิจารณารับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามอ้อเสนออองคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา ดังต่อไปนี้
9.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561
9.2 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
9.2.1 ค่ า ตอบแทนเป็ นรายเดื อ นและเบี้ ย ประชุ ม จากการเอ้า ร่ ว มประชุ ม รวมเป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
4,000,000 บาท (เท่ากับปี ที่ผา่ นมา)
9.2.2 ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 อองเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
สาหรับกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561 เป็ นเงินจานวนรวม 4,379,411.34 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอองบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามอ้อเสนออองคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี อองบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยมีรายชื่อ
ที่เสนอ ดังนี้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลอทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลอทะเบียน 5315 และ/หรื อ
3. นางนงลักษณ์
พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลอทะเบียน 4172
โดยมีค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 1,700,000 บาท
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนออายหุ ้นกู้ สาหรับปี 2562
นับจากวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ถึงวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เพื่อนามาใช้เป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุ รกิจอองบริ ษทั และ/หรื อ เพื่อนามาชาระเงินกูอ้ องบริ ษทั และ/หรื อ เพื่อรองรับการอยายธุ รกิจ
อองบริ ษทั ยอดคงค้างอองหุ ้นกูท้ ี่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมตั ิอองมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ ้นกูท้ ี่
ได้รับการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนออายได้ก่อนหน้านี้
ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิ น ไม่เกิ น 36,000 ล้านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถออก
และเสนออายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติ ม และ/หรื อ ออกและเสนออายหุ ้นกู้เพื่อทดแทนหุ ้นกูเ้ ดิ มที่มีการไถ่ ถอนไปแล้วได้ ภายใน
วงเงินดังกล่าว
และมีมติให้ยกเลิกวงเงินหุ ้นกูแ้ ละตราสารหนี้ อื่นๆ คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ออกและเสนออาย จากวงเงิน 32,000 ล้านบาท
(อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561)
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ โดยทัว่ กัน
ออแสดงความนับถือ

( นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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