ร.017/2565
17 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง
เรียน

เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)

ด้ว ยคณะกรรมการบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) มีม ติก าหนดจัด การประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวัน อัง คารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุ มผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting)
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 ซึง่ บริษัทได้นาส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามทีก่ ฎหมายกาหนดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่
แสดงถึง กิจ การของบริษัท ในรอบปี ท่ีผ่ า นมา รายละเอีย ดได้เปิ ด เผยไว้ในรายงานประจาปี 2564 ในรูป แบบรหัสคิว อาร์
(QR Code) ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564 ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2564
การลงมติ
วาระนี้ไม่มกี ารลงมติจากผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กาหนดให้
บริษทั ต้องมีการจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจาปี 2564 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)
49,223,455,329
หนี้สนิ รวม (บาท)
37,656,887,226
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (บาท)
11,566,557,023*
รายได้รวม (บาท)
4,226,491,476
กาไรสุทธิ (บาท)
1,709,184,685*
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.30
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
48,988,030,358
37,565,234,198
11,422,796,160
4,139,177,586
1,678,852,671
0.30

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 46 กาหนดให้บริษัท
ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็น ควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติ จ ัด สรรเงิน ก าไรสุท ธิป ระจ าปี 2564
เป็ นทุ น สารองตามกฎหมาย จานวน 86,000,000 บาท รวมเป็ น เงิน สารองตามกฎหมายสะสมจานวน 557,500,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 9.84 ของทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2564 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงิน ก าไรจะกระท ามิ ไ ด้ ในกรณี ท่ี บ ริษั ท ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ห้ า มมิ ใ ห้ จ่ า ยเงิน ปั นผล และการจ่ า ย
เงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามที่
ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริษทั เงินสารองตามกฎหมาย แผนการ
ลงทุ น ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั น ผล
ประจาปี แล้ว จะต้องนาเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
จากผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2564 ของบริ ษั ท บริษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ จ านวน
1,678,852,671 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,709,184,685 บาท ทัง้ ยังมีกาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริษทั จึง
สามารถจ่ า ยเงิน ปั น ผลได้ คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็น ควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้ น พิจ ารณาอนุ ม ัติจ่ า ยเงิ นปั น ผล
ตามรายละเอียดดังนี้
1.จ่ายเงินปั น ผลในอัต ราหุ้น ละ 0.17 บาท รวมเป็ น เงิน ปั น ผลทัง้ สิ้น 962,714,794 บาท ซึ่งคิด เป็ น ร้อ ยละ 57.34
ของก าไรสุ ท ธิป ระจ าปี 2564 ตามงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ และคิด เป็ นร้อ ยละ 56.33 ของก าไรสุ ท ธิป ระจ าปี 2564
ตามงบการเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
2.กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ทผ่ี ่านมา
ผลการดาเนิ นงาน
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2563 (ปี ที่ผา่ นมา)
1,678,852,671
1,860,646,435
1,709,184,685*
1,860,203,350*
5,663,028,199
5,663,028,199
0.17
0.17
962,714,794
962,714,794

รายละเอียด
กาไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)
กาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)
จานวนหุน้ ทีช่ าระมูลค่าแล้ว (หุน้ )
เงินปั นผลสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

57.34

51.74

56.33

51.75

การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กาหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ดุ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุ บนั คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 12 ท่ าน จึงมีก รรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2565 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการทีอ่ ยู่ในวาระนานทีส่ ดุ ทีอ่ อกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1.ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ความเห็นคณะกรรมการและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษัท ประจาปี 2565 ผ่ านทางเว็บ ไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ตุ ลาคม - 31 ธัน วาคม 2564 แต่ ปรากฏว่า
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณากลันกรองตามความ
่
เหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงคุณสมบัตติ ามกฎหมายและประกาศทางการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นช่วง
การดารงตาแหน่ งทีผ่ ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
สาหรับ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565) และหากได้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่งจะดารงตาแหน่ งกรรมการ
ต่อเนื่องจานวน 22 ปี 8 เดือน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า
ดร.ถกล นันธิราภากร เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้านบัญชี
การเงิน อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
สาหรับนายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 11 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565) และหากได้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทต่ อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่ อเนื่องจานวน 14 ปี 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนว่า นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัท และปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสมและมี
บทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
สาหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565) และหากได้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
ต่อเนื่องจานวน 22 ปี 8 เดือน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า
นายสุรพล สติมานนท์ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒโิ ดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็ นประโยชน์
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ต่ อการด าเนิ นธุ รกิจ อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่ างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุ ดย่ อย
โดยเฉพาะตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
โดยประวัตกิ รรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการเลือกตัง้ กรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
บริษทั พิจารณาได้จากรายงานประจาปี 2564 หัวข้อรายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา
แต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่ รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดงั นี้
1.ดร.ถกล นันธิราภากร เป็ น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั เป็ น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.นายสุรพล สติมานนท์
เป็ น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็ น กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้อ บังคับ ของบริษัท ข้อ 27 ก าหนดให้
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ น
คราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนพิจารณากลันกรองก
่
าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการตามความ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิ จและการเติบโต
ทางผลกาไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
พร้อมทัง้ มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ
ของค่าตอบแทน ดังนี้
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1.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดต่างๆ
ตาแหน่ ง
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
รายเดือน
รายเดือน
(ต่อครัง้ : ท่าน)
(ต่อครัง้ : ท่าน)
(ต่อเดือน : ท่าน)
(ต่อเดือน : ท่าน)
ประธาน
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
คณะกรรมการบริษทั
กรรมการ
10,000 บาท
25,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
ประธาน
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
25,000 บาท
25,000 บาท
ประธาน
30,000 บาท
30,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
25,000 บาท
25,000 บาท
ประธาน
คณะกรรมการบริหาร (1)
กรรมการ
10,000 บาท
10,000 บาท
สิทธิประโยชน์อ่นื
- ไม่มี - ไม่มี หมายเหตุ (1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กาหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
2.ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 รวมเป็ นเงิน 4,813,573.97 บาท
รายการ
ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
4,813,573.97 บาท

ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)
4,813,573.97 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 ดังต่อไปนี้
1.ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 รวมเป็ นเงิน 4,813,573.97 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลันกรองภายใต้
่
กฎระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอ ดังนี้
1.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2564)
2.นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
3.นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2555 - 2559)
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 1,900,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ทผ่ี ่านมา
ปี 2565
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,900,000 บาท
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
รวมเป็ นเงิ น
1,900,000 บาท

ปี 2564
(ปี ที่ผา่ นมา)
1,900,000 บาท
ไม่มี
1,900,000 บาท

เพิ่ มขึน้
(บาท)
-

เพิ่ มขึน้
(ร้อยละ)
-

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น โดยประวัตผิ ู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั เสนอชื่อเพื่อรับ
การแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางบ
การเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษทั ได้พจิ ารณาโอกาสทางธุรกิจตามความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้บริการสินเชื่อ โดยในอนาคต
อาจมีการให้บริการสินเชื่อแก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั โดยมีทด่ี นิ เป็ นหลักประกัน และเพื่อลด
ความเสี่ย งในการให้ สิน เชื่อ ดังกล่ าว บริษั ท จึงต้ องด าเนิ น นิ ติก รรมการจดจ านองต่ อ ส านั ก งานที่ดิน ซึ่งจ าเป็ น ต้ องแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ (7) ให้มคี วามชัดเจนและสอดคล้องตามข้อกาหนดของกฎหมาย ดังนี้
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วัตถุประสงค์เดิ ม
“ข้อ (7) ทาการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จานา รับจานา จานอง รับจานอง ขายฝาก รับขาย
ฝาก ซึง่ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างและทรัพย์สนิ ทุกประเภททุกชนิด (ยกเว้นการกระทาอัน
เป็ นเครดิตฟองซิเอร์)”
วัตถุประสงค์เสนอแก้ไข
“ข้อ (7) ทาการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จานา รับจานา จานอง รับจานอง ขายฝาก รับขาย
ฝาก ซึง่ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างและทรัพย์สนิ ทุกประเภททุกชนิด โดยทีม่ ใิ ช่การดาเนิน
กิจการเครดิตฟองซิเอร์ และโดยมิได้รบั ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนัน้ ”
นอกจากนี้ บริษัทต้องดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยใช้ขอ้ ความ
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ”
โดยขอมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั การมอบอานาจจากคณะกรรมการ เป็ นผูด้ าเนินการขอจด
ทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนมีอานาจในการแก้ไขเพิม่ เติมข้อความ หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั ตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล
นอกจากวาระการประชุมทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 แล้ว บริษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ อื หุ้นเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2565 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มผี ู้ถอื หุ้นรายใดเสนอ
วาระการประชุมเพิม่ เติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผถู้ อื หุน้ จะเสนอเรื่องให้ทป่ี ระชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุ ม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่ า
“เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เปิ ดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยไม่มกี ารลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ทีก่ ล่าวข้างต้น
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บริษทั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และบริษทั ได้ทาการเผยแพร่หนังสือเชิญพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.ratchthani.com ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ” >
“ประชุมผูถ้ อื หุน้ ” ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับ ระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค าถามล่วงหน้ า ทางอีเ มล irthani@thani.co.th หรือ โทรสารหมายเลข
02-4319088 และกรุณาระบุช่อื ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)

(นายวิรตั น์ ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ
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