ร.079/2563

26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง
เรียน

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ราชธานี ลิส ซิ่ ง จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) มี ม ติ จั ด การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจ าปี 2563 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารสิ น สาธรทาวเวอร์ ชั้ น 11
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้จัด การประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้นาส่ง
สาเนารายงานการประชุ ม ดั งกล่ าวให้ กั บ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วั น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว รวมทั้ ง ได้ เผยแพร่ในเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท เพื่ อ ให้ ผู้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแล้ ว รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น รับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 41 ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี พึ ง รั บ ทราบรายงานของ
คณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริษั ท ในรอบปี ที่ ผ่า นมา รายละเอี ย ดได้ เปิ ด เผยไว้ ในรายงานประจ าปี 2562
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

หน้าที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้ อ บั ง คั บ ของบริษั ท ข้ อ 41 และ 45
ก าหนดให้ บ ริษั ท ต้ อ งมี ก ารจั ด ท างบดุ ล และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ณ วั นสิ้ นสุ ดรอบปี บั ญ ชี ของบริษั ท เสนอต่ อที่ ประชุ ม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยต้ อ งจั ด ให้ ผู้ สอบบั ญ ชี ต รวจสอบงบการเงิ น ดั งกล่ าวให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม (บาท)
หนี้สินรวม (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)
รายได้รวม (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
50,880,934,210
43,209,907,134
7,671,018,251*
4,238,150,015
1,963,564,460*
0.52*

งบการเงินเฉพาะกิจการ
50,703,721,654
43,146,369,265
7,557,352,389
4,086,217,504
1,849,703,703
0.49

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้าที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2562
เป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 75,000,000 บาท รวมเป็นเงินสารองตามกฎหมายสะสมจานวน 378,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 48 กาหนดให้ค ณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า
บริษัทมีกาไรพอและสมควรที่จะทาเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป โดยบริษัทมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและ
การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ นควรเสนอที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้ นพิ จารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จานวนสองครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงาน
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง จากผลประกอบการ
งวดหกเดื อนแรกของปี 2562 เมื่ อวั นที่ 26 กั นยายน 2562 ในอั ตราหุ้ นละ 0.16 บาท และได้ จ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ครั้งที่สอง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ใน
อัตราหุ้นละ 0.16 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 อีก

หน้าที่ 3

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562

ปี 2561

กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)
จานวนหุ้นที่ชาระมูลค่าแล้ว (หุ้น)
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น)
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

1,849,703,703
1,963,564,460*
3,775,353,450
0.32
0.32
1,208,113,104

1,640,754,904
1,640,707,432*
3,020,283,681
0.25
0.29
0.54
1,630,953,188

65.31

99.40

61.53

99.40

หมายเหตุ * ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อ บั งคั บ ของบริษั ท ข้อ 22 ก าหนดให้
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จ จุ บั น คณะกรรมการบริ ษั ท มี จ านวน 12 ท่ า น จึ ง มี ก รรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

หน้าที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทนซึ่ ง ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองตามความเหมาะสมของโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ
ที่ เหมาะสมในการก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นช่ ว งการด ารงต าแหน่ ง ที่ ผ่ า นมา
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดังนี้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร
เป็น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
เป็น กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
เป็น กรรมการ
ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจาปี 2562 หัวข้อการกากับดูแลกิจการ
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในปี 2562 และพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
7.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและสอดคล้อ งกั บภาระหน้าที่ ของกรรมการที่ต้ องปฏิ บั ติให้เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้เสี ย
ในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุด ย่ อ ย ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนของบริษั ท เป็ น ผู้ พิ จารณาจั ดสรรจ่ ายแก่ กรรมการ
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ น ควรรายงานการจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ กรรมการบริษั ท และกรรมการชุด ย่อ ย
ในปี 2562 ให้ ผู้ถือ หุ้ น รับ ทราบ ดั งรายละเอี ย ดที่ ป รากฏในรายงานประจาปี 2562 หั วข้ อโครงสร้างการจัด การ เรื่อ ง
ค่าตอบแทนกรรมการ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
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7.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนด
ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนพิ จ ารณากลั่ น กรองก าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการตาม
ความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและ
การเติ บ โตทางผลก าไรของบริ ษั ท ซึ่ ง ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยสะท้ อ นถึ งภาระหน้ า ที่
และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
สาหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิ จารณาทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการบริษั ท
และกรรมการชุ ดย่ อยเสนอต่ อคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อขอพิ จารณาอนุ มั ติ จากที่ ประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2563
โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้
1.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร (1)
สิทธิประโยชน์อื่น

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
รายเดือน
รายเดือน
(ต่อครั้ง : ท่าน)
(ต่อครั้ง : ท่าน)
(ต่อเดือน : ท่าน)
(ต่อเดือน : ท่าน)
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
- ไม่มี - ไม่มี -

หมายเหตุ (1) ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริห าร ก าหนดจ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม เป็ น รายครั้งเฉพาะครั้งที่ ม าประชุ ม
(กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)
2.ค่ าตอบแทนเป็ น บ าเหน็ จ แก่ ก รรมการ ในอั ต ราร้อยละ 0.5 ของเงิน ปั น ผลที่ จ่ ายเป็ น เงิน สดให้ แ ก่ผู้ถื อ หุ้ น
สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2562 รวมเป็นเงิน 6,040,565.52 บาท
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รายการ
ค่าตอบแทนเป็นบาเหน็จแก่กรรมการ

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
6,040,565.52 บาท

ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
4,379,411.34 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี้
1.ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่า ตอบแทนเป็ น บ าเหน็ จแก่ กรรมการ ในอั ต ราร้อ ยละ 0.5 ของเงิน ปั น ผลที่ จ่า ยเป็ น เงิน สดให้ แก่ ผู้ถื อหุ้ น
สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2562 รวมเป็นเงิน 6,040,565.52 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้ งหมดของผู้ถือหุ้ น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติบ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษั ทข้อ 41 กาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณากลั่ น กรองภายใต้ ก ฎระเบี ย บและข้ อ ก าหนดของหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล
ที่ เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอบบั ญ ชี จ าก บริษั ท สานั ก งาน อี วาย จ ากั ด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2560 - 2562)
2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยมีค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
ปี 2563
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,900,000
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
รวมเป็นเงิน
1,900,000
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ปี 2562
(ปีที่ผ่านมา)
1,700,000
ไม่มี
1,700,000

เพิ่มขึ้น
(บาท)
200,000
200,000

เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
11.76
11.76

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอข้างต้ นไม่ มีความสัม พัน ธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษั ท /บริษั ทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 โดยประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทมีความจาเป็นในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการระดมทุน ซึ่ งเป็นประโยชน์ ในการบริหารสภาพคล่ อง บริหารจัดการต้ นทุนทางการเงินของบริษั ท และเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนามาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนามาชาระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ประเภท

หุ้ น กู้ ทุ ก ประเภท ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ หรื อ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ ประเภทไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ซึ่ ง อาจมี ห รื อ
ไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จานวนเงินรวม ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจ
แบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN
(Medium Term Notes Program) ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

หน้าที่ 8

โดยให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น มอบอ านาจให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ เป็นผู้กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่
ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ให้สาเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงอานาจในการแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย การเข้าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสาร
หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและการยื่นคาขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้
คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจาหน่าย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562)
การลงมติ
วาระนี้ จ ะต้ อ งได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทมีความจาเป็นในการระดมเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้าง
ทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ถึ งสถานะทางการเงินที่ มั่ น คงแข็ งแกร่งของบริษั ท ในระยะยาว บริษั ท จึ งเสนอให้ มี การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,663,030,175 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 1,887,676,725 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้
นอกจากนี้ บริษัทต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้
ทุนจดทะเบียน
5,663,030,175 บาท (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
5,663,030,175 หุ้น (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
5,663,030,175 หุ้น (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุรมิ สิทธิ
- หุ้น ( - )
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นให้ แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) มี ความสมเหตุ สมผลและเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สูงสุ ดของบริษั ท ผู้ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้ เสี ย
ทุกฝ่าย โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการบริหารโครงสร้างทาง
การเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้
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และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริษั ท ตามรายละเอีย ดข้า งต้ น (โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ตามเอกสารแนบ 4
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
การลงมติ
วาระนี้ จ ะต้ อ งได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามที่บริษัทจะดาเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 3,775,353,450 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามั ญเพิ่ มทุนจานวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่ า
ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท ตามรายละเอี ย ดปรากฎในวาระที่ 10 ข้ า งต้ น บริ ษั ท จะด าเนิ น การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
2) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นได้
(Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
การจัด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อเสนอขายให้ แก่ผู้ถือ หุ้น เดิ มของบริษั ท ตามสั ด ส่วนการถือ หุ้ น
(Rights Offering) ในครั้งนี้ ก รณี ที่ มี หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เหลือ จากการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริษั ท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
(ก) ในกรณี ที่ มี หุ้ น เหลื อ จากการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรร
หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่
แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณี ที่ มี หุ้ น เหลื อ จากการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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(1) จัดสรรหุ้ นที่ เหลือ ดังกล่าวตามสัด ส่วนการถือหุ้ นเดิ มของผู้ที่ จองซื้อเกิน กว่าสิทธิแ ต่ละราย
โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ
จะได้เป็ นจ านวนหุ้น ที่ผู้ที่จ องซื้อเกิน กว่าสิท ธิแต่ ละรายมี สิท ธิที่จะได้รับจั ดสรร ในกรณี ที่ มี
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว
(2) ในกรณี ที่ยั งมี หุ้น คงเหลื อหลังจากการจัด สรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้ แก่ผู้ที่จองซื้ อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีข้อ (1)
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัด สรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ
เสนอขายดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใด (รวมถึ ง บุ ค คลตามมาตรา 258 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุด ที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้น
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลั ก ษณะที่ เป็ น การฝ่ า ฝื น ข้ อ จ ากั ด การถื อ หุ้ น ของคนต่ า งด้ า วตามที่ ร ะบุ ไว้ ในข้ อ บั งคั บ
ของบริษัท
3) ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
(ข) กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจานวน
หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) การกาหนดวัน เวลา จองซื้อและชาระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ชาระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ งรวมถึ งการติ ด ต่ อ และการยื่ น เอกสารต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ ห รือ ตั วแทนของ
หน่ วยงานใดๆ ที่ เกี่ย วข้ อ ง ตลอดจนการน าหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท เข้ าจดทะเบี ย นเป็ น หลั กทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(ง) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,887,676,725 หุ้ น มู ลค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง รวมถึงการมอบอานาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4))
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล
นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 แล้ว บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2563 ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ตุ ลาคม - ธั นวาคม 2562 แต่ ป รากฏว่ าเมื่ อพ้ น ก าหนดเวลาดั งกล่ าวแล้ ว
ไม่ มี ผู้ถื อหุ้ นรายใดเสนอวาระการประชุ มเพิ่ มเติ มเข้ ามา อย่ างไรก็ ตาม กรณี ผู้ถื อหุ้ นจะเสนอเรื่องให้ ที่ ประชุ มพิ จารณา
ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า “เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็ นควรให้ เปิ ดวาระนี้ ไว้ เพื่ อให้ ผู้ ถื อหุ้ นได้ ซั กถาม และ/หรื อ แสดงความคิ ดเห็ น
ในเรื่ อ งต่ า งๆ โดยไม่ มี ก ารลงมติ แต่ ห ากผู้ ถื อ หุ้ น ประสงค์ จ ะเปิ ด การพิ จ ารณาและลงมติ จะต้ อ งเข้ า เงื่ อ นไขตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
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ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : 1.ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2562 (แบบรูปเล่ม) กรุณาแจ้งความประสงค์มายัง
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางอีเมล์ irthani@thani.co.th
2.เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้า ทาง
อีเมล์ irthani@thani.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2431-9088 และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
3.บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
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