ร.017/2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง
เรียน

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวัน พฤหั สบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ มอาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้จัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้นาส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่
แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR
Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ใน
รอบปี 2563 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กาหนดให้
บริษัทต้องมีการจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม (บาท)
หนี้สินรวม (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)
รายได้รวม (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงิ นรวม
48,518,010,906
37,699,323,239
10,818,678,867*
4,262,728,692
1,860,203,350*
0.40*

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
48,331,538,144
37,626,203,505
10,705,334,639
4,222,229,170
1,860,646,435
0.40

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้บริษัท
ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรเงิน ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2563
เป็ นทุ น สารองตามกฎหมาย จานวน 93,500,000 บาท รวมเป็ น เงิน สารองตามกฎหมายสะสมจานวน 471,500,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงิ น ก าไรจะกระท ามิ ไ ด้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ห้ า มมิ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล และการจ่ า ย
เงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมี นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามที่
ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษัท เงินสารองตามกฎหมาย แผนการ
ลงทุ น ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงินปัน ผล
ประจาปีแล้ว จะต้องนาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
จากผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2563 ของบริ ษั ท บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จ านวน
1,860,646,435 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,860,203,350 บาท ทั้งยังมีกาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริษัทจึง
สามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ตามรายละเอียดดังนี้
1.จ่ายเงิน ปั น ผลในอัต ราหุ้ นละ 0.17 บาท รวมเป็ น เงิน ปัน ผลทั้ งสิ้น 962,714,794 บาท ซึ่งคิ ดเป็ น ร้อยละ 51.74
ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2563 ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.75 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2563
ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2.กาหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียด
กาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)
กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)
จานวนหุ้นที่ชาระมูลค่าแล้ว (หุ้น)
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
1,860,646,435
1,860,203,350*
5,663,028,199
0.17
962,714,794

ปี 2562 (ปี ที่ผา่ นมา)
1,849,703,703
1,963,564,460*
3,775,353,450
0.32
1,208,113,104

51.74

65.31

51.75

61.53

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติบ ริษั ท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบั งคั บของบริษัท ข้อ 22 กาหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปัจจุ บัน คณะกรรมการบริษั ท มีจานวน 12 ท่ าน จึงมีก รรมการที่ ต้ องออกตามวาระในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปี 2564 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1.นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.นายกาธร ตันติศิริวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.นายสรศักย์ ชยารักษ์
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษั ท ประจาปี 2564 ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของบริษั ท ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ลาคม - 31 ธัน วาคม 2563 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ พิ จารณากลั่นกรองตามความ
เหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง
การดารงตาแหน่งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สาหรับนายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนที่มี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564) และหากได้รับต าแหน่งเป็ นกรรมการบริษั ทต่อไปอีกวาระหนึ่ ง จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนว่า นายวราวุธ วราภรณ์ เป็ นบุ คคลที่ มีคุ ณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิ บัติ หน้ าที่ อย่างเต็มที่ มา
โดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมี บทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะ
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดังนี้
1.นายวราวุธ วราภรณ์
เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.ดร.นารี
บุญธีรวร
เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.นายกาธร ตันติศิริวัฒน์ เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.นายสรศักย์ ชยารักษ์
เป็น กรรมการ
โดยประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
และหลัก เกณฑ์ ก ารสรรหากรรมการบริษั ท พิ จารณาได้ จากรายงานประจ าปี 2563 หั วข้ อ นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ
เรื่องการสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
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การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ในปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
และกรรมการชุด ย่อย ในปี 2563 ดั งรายละเอี ยดที่ป รากฏในรายงานประจาปี 2563 หั วข้ อนโยบายการกากั บดู แลกิ จการ
เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 27 ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโย ชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนพิ จารณากลั่น กรองก าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการตามความ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ทางผลกาไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้ พิ จารณาทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการบริษั ทและ
กรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ
ของค่าตอบแทน ดังนี้
1.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นเงินจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
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คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร (1)

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2563 (ปี ที่ผา่ นมา)
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
รายเดือน
รายเดือน
(ต่อครัง้ : ท่าน)
(ต่อครัง้ : 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) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2.ค่าตอบแทนเป็นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท
รายการ
ค่าตอบแทนเป็นบาเหน็จแก่กรรมการ

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
4,813,573.97 บาท

ปี 2563 (ปี ที่ผา่ นมา)
6,040,565.52 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ดังต่อไปนี้
1.ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่าตอบแทนเป็นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 รวมเป็นเงิน 4,813,573.97 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
2.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
3.นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2555 - 2559)
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็นเงินจานวน 1,900,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
ปี 2564
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,900,000 บาท
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
รวมเป็ นเงิ น
1,900,000 บาท

ปี 2563
(ปี ที่ผา่ นมา)
1,900,000 บาท
ไม่มี
1,900,000 บาท

เพิ่ มขึน้
(บาท)
-

เพิ่ มขึน้
(ร้อยละ)
-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษั ท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 โดยประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทันตาม
กาหนดระยะเวลา
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล
นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 แล้ว บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ ในหนั งสื อเชิ ญประชุ ม ก็ จะต้ องเข้ าเงื่อนไขตามพระราชบั ญ ญั ติ บริษั ทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่ า
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“เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : 1.ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2563 (แบบรูปเล่ม) กรุณาแจ้งความประสงค์มายัง ส่วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ทางอีเมล์ irthani@thani.co.th
2.เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมี คาถามที่ ต้องการให้บ ริษั ท ชี้แจงในประเด็ นของระเบีย บวาระที่ นาเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ า ทางอีเ มล์
irthani@thani.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2431-9088 และ กรุณ าระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพ ท์ ของผู้ถือ หุ้น เพื่อ ให้
บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
3.บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
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