สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565

หน้1ำ xx

เอกสารประกอบวาระการประชุม
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564
(เอกสำรแนบ 1 : ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 1)

10ำ xx
หน้

ประวัตกิ รรมกำรทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเพื่อรับกำรเลือกตัง้ แทนกรรมกำรทีต่ อ้ งออกตำมวำระ
(เอกสำรแนบ 2 : ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 6)

หน้
23ำ xx

นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั
(เอกสำรแนบ 3 : ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 6)

หน้
31ำ xx

ประวัตผิ สู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั เสนอชือ่ เพื่อรับกำรแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
(เอกสำรแนบ 4 : ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 8)

หน้
32ำ xx

เอกสารประกอบการเข้าประชุม
ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้

หน้
35ำ xx

คำชีแ้ จงกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กำรมอบฉันทะ และเอกสำรแสดงตน

หน้
38ำ xx

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

45ำ xx
หน้

ข้อมูลกรรมกำรอิสระทีบ่ ริษทั เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ อื หุน้

58ำ xx
หน้

กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี

หน้
61ำ xx

เอกสารที่ส่งมาด้วย
รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code)

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์ให้กรรมการอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ให้กรรมกำรอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีแ่ สดงควำมประสงค์
ในกำรลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะมำยังบริษัทด้วยซองบริกำรธุรกิจ
ตอบรับซึง่ ได้จดั ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

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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เอกสารแนบ 1 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคาร
สินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่รว่ มประชุม
1.นายวิรตั น์
2.นายโกวิท

ชินประพินพร
รุ่งวัฒนโสภณ

3.ดร.ถกล
4.นายวราวุธ

นันธิราภากร
วราภรณ์

5.นายสุรพล

สติมานนท์

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่รว่ มประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
2.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมู่ศริ เิ ลิศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4.นายกาธร
ตันติศริ วิ ฒ
ั น์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5.นายสรศักย์
ชยารักษ์
กรรมการ
6.นายสุวทิ ย์
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริหารที่รว่ มประชุม
1.นายพลพีร์
2.นางสาวอัญชัญ

ศักยภาพวิชานนท์
สีสม

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส / เลขานุการบริษทั
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO)

ผูส้ อบบัญชีที่รว่ มประชุม
1.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
2.นางสาวธัญนาถ แซ่โง้ว

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิ สระที่รว่ มประชุม
1.นางสาวณัฐชยา วรรณไพบูลย์

สานักงานกฎหมายศาสตร์ชยั
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เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น.
มีผู้ถือ หุ้น ที่ม าด้ว ยตนเอง จ านวน 16 ราย รวมจ านวนหุ้น 40,196,618 หุ้น และผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉัน ทะ จ านวน 531 ราย
รวมจานวนหุ้น 4,551,942,682 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ สิน้ 547 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิ้น 4,592,139,300 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 81.09 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั จานวน 5,663,028,199 หุน้ ซึง่ มากกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ประธานกรรมการได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี้บริษัทได้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันโรคของ
หน่ วยงานภาครัฐ โดยได้พ่นน้ ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานทีป่ ระชุมก่อนการประชุม และได้คดั กรองผู้ร่วม
ประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึง่ อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียน จึงขออภัยในความไม่
สะดวกทีเ่ กิดขึน้
จากนัน้ ประธานกรรมการมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม
และมอบหมายให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุ การบริษทั แนะนากรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชีแ้ จง
รายละเอียดและวิธกี ารประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
นายพลพีร ์ ศักยภาพวิ ชานนท์ เลขานุการบริษทั ได้แนะนากรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล จานวนทัง้ หมด
12 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ) จากนัน้ ได้แนะนาผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) รวมถึงผู้แทน
จากสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้แนะนาทีป่ รึกษากฎหมายอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นสักขี
พยานในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษทั
เลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระต่อทีป่ ระชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนให้
ถือหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง สาหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 7 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบเท่านัน้ จึงไม่มี
บัต รลงคะแนน กรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น มีม ติ “ไม่ เ ห็น ด้ว ย” หรือ “งดออกเสีย ง” ให้ผู้ถือ หุ้น กรอกบัต รลงคะแนนที่บ ริษัท จัด ไว้ใ ห้
เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บและรวบรวมคะแนนต่อไป บัตรลงคะแนนใดที่มไิ ด้ลงลายมือชื่อหรือลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ มี ติ “เห็นด้วย” ไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียง
ที่มีม ติ “ไม่ เ ห็น ด้ ว ย” “งดออกเสีย ง” และ “บัต รเสีย ” หัก ออกจากจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้น ที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม
ได้จานวนเท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงทีม่ มี ติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระทีเ่ สนอ โดยบริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ
เมื่อจบการลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 6 การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จัดให้มกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถอื หุน้ ทุกรายทีเ่ ข้าร่วมประชุม ทัง้ กรณีท่ผี ถู้ อื หุ้นมีมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
หรือ “งดออกเสียง” สาหรับผู้ถอื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนการประชุม
ด้วยตนเอง และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ บริษทั ได้รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ระหว่างรอรวบรวมผลการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมอาจดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อรวบรวมผลการลงมติเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็ นรายวาระอีกครัง้
นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ ปี ระเด็นสอบถาม โปรดยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีน่ าไมโครโฟนไปให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยขอให้แจ้งชื่อและ
นามสกุลทุกครัง้ หรือเขียนคาถามพร้อมชื่อและนามสกุลลงในกระดาษ แล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมคาถาม
และให้ผู้จดบัน ทึก การประชุ ม ได้บ ัน ทึก รายงานการประชุ ม ไว้ไ ด้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ทัง้ นี้ ได้ข อความร่ ว มมือ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม
งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม เพื่อลดความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายของเชือ้ โรค และได้ขอความร่วมมือ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมให้ทาการปิ ดเสียงโทรศัพท์ระหว่างการประชุม เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่น
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แ จงต่ อที่ประชุม ว่า ตามที่บริษัท ได้จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 และบริษทั ได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา จึงมอบหมายให้
นางสาวอัญชัญ สีสม ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ในรอบปี 2563 ต่อทีป่ ระชุม โดยสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ส าหรับ ปี 2563 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมีร ายได้ ร วมจ านวน 4,262.73 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2562 จ านวน
24.58 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.58 ซึ่ง ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินจานวน
3,515.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 82.48 ของรายได้รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจานวน 316.17 ล้านบาท และ
รายได้อ่นื จานวน 430.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.42 และร้อยละ 10.11 ของรายได้รวม ตามลาดับ
บริษัท และบริษัทย่ อ ยมี ค่ าใช้จ่ า ยรวมจ านวน 1,938.99 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 จ านวน 164.09 ล้า นบาท
ซึง่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินจานวน 1,063.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 52.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จากการจัดหา
แหล่งเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อและการบริหารสัดส่วนโครงสร้างหนี้สนิ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
จานวน 537.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 32.42 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)
จานวน 337.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ทีม่ จี านวน 193.53 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
ภาวะความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิจานวน 1,860.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 103.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 5.26 และอัตรากาไรสุทธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 43.64 โดยมีอตั ราดอกเบีย้ รับอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.04 ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนมาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.70 ทาให้บริษทั มีสว่ นต่างของดอกเบีย้ อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.34
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ฐานะการเงิน ของบริษั ท ส าหรับ ปี 2563 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมีสิน ทรัพ ย์ ร วมจ านวน 48,518.01 ล้ า นบาท
โดยมีสดั ส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 94.93 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2562 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง
ทาให้บริษทั มีการให้สนิ เชื่อด้วยความระมัดระวัง ในขณะทีห่ นี้สนิ รวมมีจานวน 37,699.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ
12.75 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจานวน
10,818.69 ล้านบาท
สาหรับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของ
บริษทั เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ซึง่ นโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มกี าร
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต หรือ โครงการ CAC ตัง้ แต่ปี 2557 โดยในปี 2563 บริษัทได้รบั การรับรองต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC เป็ นครัง้ ที่ 2
และสาหรับ บริษทั อาร์ทเี อ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ก็ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกโครงการ
CAC ในปี ทผ่ี ่านมาเช่นเดียวกัน
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถอื หุ้น สอบถามว่า ลูกหนี้ท่เี ข้าร่วมมาตรการพักชาระหนี้ปัจจุบนั กลับมาผ่อนชาระ
เป็ นปกติแล้วประมาณเท่าใด ภาวะตลาดในปั จจุบนั มีแนวโน้ มเป็ นอย่างไร และเงินที่บริษัทได้รบั จากการเพิ่มทุนนาไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี ทผ่ี ่าน
มาบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชาระหนี้ตามนโยบายของภาครัฐรวมประมาณ 7,700 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถกลับมาผ่อนชาระได้ตามปกติ คงเหลือลูกหนี้ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีย่ งั คงได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับภาวะตลาดสินเชื่อเช่าซือ้ มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากยอดขายรถบรรทุกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าปี ก่อน โดยบริษทั ตัง้ เป้ าหมาย
การปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2564 จานวน 24,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั จะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาการ
ปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมต่อไป
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานกรรมการ ชี้แ จงต่ อที่ป ระชุ ม เพิ่มเติม ว่ า ในปี ท่ีผ่ านมาตลาดเงิน ตลาดทุน มี
ความผันผวนอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษทั จึงนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุน มาใช้ในการชาระคืนตราสารหนี้
ทีค่ รบกาหนด เพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงินและบริหารสภาพคล่องให้มเี สถียรภาพและความมันคงในระยะยาวเพิ
่
ม่ มากขึน้
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่มีบริษัทให้บริการเช่าซื้อรถบรรทุกเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี ทผ่ี ่านมา ส่งผลกระทบต่อตลาดสินเชื่อเช่าซือ้ และบริษทั หรือไม่ อย่างไร และจากการทีบ่ ริษทั มี
การให้สนิ เชื่อลูกค้ารายใหญ่เพิม่ มากขึน้ จะทาให้อตั ราดอกเบีย้ รับถัวเฉลีย่ ลดลงหรือไม่ อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท
ดังกล่าวที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี ท่ผี ่านมานัน้ มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถบรรทุกมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสดั ส่วนทางการตลาดไม่มากนัก ประกอบกับมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า
บริษทั จึงไม่มผี ลกระทบทางธุรกิจต่อบริษทั อย่างมีนยั ยะสาคัญ
สาหรับการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้น้อยกว่าลูกค้ารายย่อย
ส่งผลให้อ ัตราดอกเบี้ยรับลดลงตามความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งให้บริการสินเชื่อเช่ าซื้อในทรัพย์สนิ ประเภทอื่น
เพื่อรักษาอัตราดอกเบีย้ รับถัวเฉลีย่ ให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถทากาไรได้อย่างต่อเนื่อง
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นายสกนธ์ ขันธุลา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคตต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้ ม จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร
นายวิ ร ตั น์ ชิ น ประพิ น พร ประธานกรรมการ ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามที่บ ริษั ท มีก ารปรับ โครงสร้า งหนี้ สิน
เพื่อบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เป็ นหนี้สนิ ระยะสัน้ ร้อยละ 31 และหนี้สนิ ระยะยาวร้อยละ 69 ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ จ่าย
ถัวเฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ โดยคาดว่าในปี 2564 อัตราดอกเบีย้ จ่ายถัวเฉลีย่ จะใกล้เคียงกับในปี 2563 ทีผ่ ่านมา
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 ตามทีค่ ณะกรรมการชี้แจงและ
เนื่องจากวาระนี้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติแต่อย่างใด
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 และ 45 กาหนดให้บริษทั ต้องมีการจัดทางบดุล และบัญชี
กาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิโดยต้องจัดให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้แสดงความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทัง้ นี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั รองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจาปี
2563 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)
48,518,010,906
หนี้สนิ รวม (บาท)
37,699,323,239
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (บาท)
10,818,678,867*
รายได้รวม (บาท)
4,262,728,692
กาไรสุทธิ (บาท)
1,860,203,350*
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.40*
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

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

จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายปิ ยพล อนุ พุทธางกูร อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดในงบการเงินปี 2563 จึงปรากฎรายการ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ รายการดังกล่าวมีความหมายอย่างไร
นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี
2563 บริษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก จึงทาให้
14

ปรากฏรายการสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะสุทธิ จานวน 20,386,106 บาท โดย ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่า
เริ่มมีผล กลุ่ มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ด้ว ยมูลค่ าราคาทุ นหักค่ าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสะสม
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่
นายฐิ ติ พงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่ า ตามข้อ มูลในรายงานประจ าปี ปรากฏรายการที่ดินเปล่ า ใน
เขตขุมทอง (ทับยาว) อาเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 17-2-25 ไร่ บริษทั มีวตั ถุประสงค์การใช้ทด่ี นิ ดังกล่าวอย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษทั ไม่มวี ตั ถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ แปลงดังกล่าว โดยได้ถอื กรรมสิทธิไว้
์ เพื่อรอการขายในอนาคต
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
อนุ ม ัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน )
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั งิ บการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 46 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 เป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 93,500,000 บาท รวมเป็ น เงิน ส ารองตามกฎหมายสะสมจ านวน
471,500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียน
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
อนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั จิ ดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิ ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ และจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ของบริษทั บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,860,646,435 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,860,203,350 บาท ทัง้ ยังมี
กาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริษทั จึงสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดดังนี้
1.อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฎรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
ทัง้ สิน้ 962,714,794 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 51.74 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ น
ร้อยละ 51.75 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 ตามงบการเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
2.อนุมตั กิ าหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2564
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
รายละเอียด
กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)
จานวนหุน้ ทีช่ าระมูลค่าแล้ว (หุน้ )
เงินปั นผลสุทธิต่อหุน้ (หุน้ /บาท)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(ร้อยละ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(ร้อยละ) (งบการเงินรวม)
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

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
1,802,111,104

51.74

65.31

51.15

31.51

จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ได้เชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม เป็ นการชัวคราว
่
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความเห็นและลงคะแนนอย่างเป็ นอิสระในวาระนี้ และได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 22 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุบ ันคณะกรรมการบริษัท มีจานวน 12 ท่ าน จึงมีก รรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการทีอ่ ยู่ในวาระนานทีส่ ดุ ทีอ่ อกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1.นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.นายกาธร ตันติศริ วิ ฒ
ั น์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4.นายสรศักย์ ชยารักษ์
กรรมการ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการของบริษทั ประจาปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึ่งได้พจิ ารณากลันกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้
่
างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคุณสมบัตติ ามกฎหมายและประกาศทางการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสมในการกากับดูแลการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท และการปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นช่ ว งการด ารงต าแหน่ ง ที่ผ่ า นมา จึง เห็น ควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
เพื่อเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดงั นี้
1.นายวราวุธ วราภรณ์
เป็ น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.ดร.นารี
บุญธีรวร
เป็ น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.นายกาธร ตันติศริ วิ ฒ
ั น์ เป็ น กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4.นายสรศักย์ ชยารักษ์
เป็ น กรรมการ
โดยประวัติกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั พิจารณาได้จากรายงานประจาปี 2563
หัวข้อนโยบายการกากับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา แต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
สาหรับนายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนที่มี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564) และหากได้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทต่ อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นเวลา 14 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนว่า นายวราวุธ วราภรณ์ เป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดย
ตลอด อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทและตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และตาแหน่ งใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่ อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนได้ดงั นี้
6.1 นายวราวุธ วราภรณ์
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,503,834,191 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 98.13
ไม่เห็นด้วย
85,871,907 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1.87
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
2,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
6.2 ดร.นารี บุญธีรวร
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,598,112,400
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
900
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
-

6.3 นายกาธร ตันติ ศิริวฒ
ั น์
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,585,542,210
ไม่เห็นด้วย
6,596,190
งดออกเสียง
900
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.86
0.14
0.00
-

6.4 นายสรศักย์ ชยารักษ์
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,585,542,210
ไม่เห็นด้วย
6,596,190
งดออกเสียง
900
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.86
0.14
0.00
-

วาระที่ 7 พิ จารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ในปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่ อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องกรรมการทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ างๆ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึง่ เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ดังนี้
1) ค่าเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม จานวน 2,965,000 บาท
2) ค่าตอบแทนรายเดือน จานวน 1,478,000 บาท
3) ค่าบาเหน็จกรรมการ จานวน 6,040,565.52 บาท (ร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับกาไรสุทธิ
ประจาปี 2562)
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โดยคณะกรรมการเห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ให้ผถู้ ือหุ้น
รับทราบ ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้อนโยบายการกากับดูแลกิจการ เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานทีป่ ระชุมจึงแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าวาระนี้
เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติแต่อย่างใด
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณารับ ทราบรายงานค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ด ย่ อ ย ในปี 2563 ตามที่
คณะกรรมการชีแ้ จง และเนื่องจากวาระนี้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติแต่อย่างใด
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณากลันกรองก
่
าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับ
ค่า ตอบแทนในอุต สาหกรรมเดีย วกัน รวมถึงพิจ ารณาจากการขยายตัว ทางธุ ร กิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท
ซึง่ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทัง้ มีการทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สาหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด
องค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้
1.ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลทีจ่ ่ายเป็ นเงินสดให้แก่ผู้ถอื หุ้น สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 รวมเป็ นเงิน 4,813,573.97 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
4,380,262,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 95.39
ไม่เห็นด้วย
5,487,040 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.12
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง 206,389,527 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
4.49
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วาระที่ 9 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลันกรองภายใต้
่
กฎระเบียบและข้อกาหนด
ของหน่ วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอ ดังนี้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
2.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั )
3.นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี คือ 2555 - 2559)
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,900,000 บาท
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อ
ทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้สว่ นเสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุค คล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท หลังจากพิจารณาถึง
องค์ประกอบในด้านต่างๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีในปั จจุบนั
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
สานักงานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปทั
่ ง้ ในและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ใน
ระดับสากล มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจน
การให้บริการและการให้คาปรึกษากับบริษทั ในด้านต่างๆ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,598,119,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า นอกจากวาระการประชุมทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้
ก าหนดในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 แล้ว บริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอวาระการประชุ ม เพิ่ม เติม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31
ธัน วาคม 2563 แต่ ป รากฏว่ า เมื่อ พ้น ก าหนดเวลาดัง กล่ า วแล้ว ไม่ มีผู้ถือ หุ้น รายใดเสนอวาระการประชุ ม เพิ่ม เติม เข้า มา
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรให้เปิ ดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายสกนธ์ ขันธุลา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ปั จจุบนั มีผใู้ ห้บริการทางการเงินในตลาดสินเชื่อเพิม่ มากขึน้ บริษทั มีแผน
รองรับการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อย่างไร
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ผูใ้ ห้บริการ
ทางการเงินรายใหม่ในตลาดสินเชื่อส่วนใหญ่มกี ารให้บริการสินเชื่อประเภทอื่นทีม่ ใิ ช่สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุก ในขณะทีบ่ ริษทั มี
การให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุกเป็ นหลัก ดังนัน้ จึงอาจมิใช่ค่แู ข่งทางตรงของบริษทั
นายพิ ศาล เจียรมณี ทวีสิน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั มีสดั ส่วนการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถแต่ละประเภทจานวนเท่าใด
และบริษทั มีความสามารถในการแข่งขันแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษทั มีสดั ส่วนการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุกใหม่ประมาณ 48% รถบรรทุกใช้แล้วประมาณ 20% รถ Super Car และ Luxury
Car ประมาณ 22% และรถประเภทอื่น ประมาณ 10%
สาหรับความสามารถในการแข่งขันของบริษทั คือ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าและผูจ้ าหน่ ายรถยนต์
ด้วยบริการที่มคี ุณภาพและความรวดเร็ว ตลอดจนประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาตลาดของรถยนต์
มือสองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ยังมีหน่วยงานติดตามทวงถามหนี้ทท่ี าหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับต้นทุน
ทางการเงินทีค่ ่อนข้างต่ากว่าคู่แข่งทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน จึงทาให้บริษทั มีความสามารถในการแข่งขันแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
นางสาวปัทมาพร กิ จจารักษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า จากนโยบายของภาครัฐทีส่ นับสนุ นการใช้รถยนต์ไฟฟ้ า
(EV) บริษทั มีแผนรองรับธุรกิจในส่วนนี้อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษัทมีการให้สนิ เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า (EV) มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ ยงั คงต้องประเมินแนวโน้ มตลาดและความ
เสือ่ มสภาพของรถดังกล่าว เพื่อกาหนดแผนธุรกิจในอนาคตต่อไป
นายปิ ยพล อนุพุทธางกูร อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการให้สนิ เชื่อเช่าซื้อในทรัพย์สนิ
ประเภทอื่นนอกจากรถยนต์หรือไม่ อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษัท มีการให้สินเชื่อ เช่า ซื้อและเช่า ทางการเงินในทรัพ ย์สนิ ประเภทอื่น อาทิ เครื่องบินเล็ก เรือ ลิฟต์ โดยประเมินตาม
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า รวมไปถึงความเสีย่ งจากทรัพย์สนิ ที่ให้เช่าซื้อดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษัทอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินในผลิตภัณฑ์อ่นื ในอนาคต
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นายสมชัย สุ ช าติ เ จริ ญ ยิ่ ง ผู้ ถือ หุ้ น สอบถามว่ า ตามที่บ ริษั ท ได้ร ับ สิน เชื่อ ดอกเบี้ย ต่ า (Soft Loan) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ Non-Bank วงเงินจานวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% จะทาให้อตั ราดอกเบี้ยจ่ายถัวเฉลี่ยของบริษัท
ลดลงหรือไม่ และบริษทั มีแผนการเบิกใช้วงเงินในส่วนนี้อย่างไร นอกจากนี้ ตามทีบ่ ริษทั จดทะเบียนแห่งหนึ่งร่วมมือกับธนาคาร
ของรัฐในการให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้ารายย่อย จะส่งผลกระทบทางธุรกิจต่อบริษทั หรือไม่ อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้
บริษทั ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า (Soft Loan) ดังกล่าวแล้วทัง้ จานวน โดยอัตราดอกเบีย้ จ่ายถัวเฉลีย่ ของบริษทั จะไม่ได้
ลดลงเนื่องจากการปรับสัดส่วนหนี้สนิ เพื่อบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีร่ ่วมมือกับธนาคารของรัฐในการให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้ารายย่อยนัน้ มุ่งเน้นการให้บริการ
สินเชื่อจานาทะเบียนรถเป็ นหลัก ซึง่ แตกต่างจากบริษทั ทีใ่ ห้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุก ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบทางธุรกิจ
ต่อบริษทั อย่างมีนยั ยะสาคัญ
หลังจากตอบข้อถามเป็ นทีเ่ รียบร้อยประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 16.15 น.

- วิรตั น์ ชินประพินพร ลงชื่อ ___________________________ ประธานทีป่ ระชุม
(นายวิรตั น์ ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ

- วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ - พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ลงชื่อ ___________________________ เลขานุการบริษทั ลงชื่อ ___________________________ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์)
(นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั
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เอกสารแนบ 2 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล

: ดร.ถกล นันธิ ราภากร

ตาแหน่ ง

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 76 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา : 




ภาพกรรมการ

ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์, University of Arkansas, USA
ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis), University of Louisiana Monroe, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), West Liberty State, USA
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2559
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2559
 หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36/2560
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561
 สัมมนา Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2559
 สัมมนา Director’s Briefing : Governin in Tomorrow’s World รุ่นที่ 1/2564
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ก้าวสาคัญของการเปลีย่ นแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สาหรับกลุ่มธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรพืน้ ฐานด้านความยังยื
่ นของธุรกิจ
 หลักสูตรกลยุทธ์ดา้ นความยังยื
่ นของธุรกิจ
 หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสีย่ งและประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ น
 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยังยื
่ น
 หลักสูตรการเปิ ดเผยข้อมูลตาม TCFD (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ GRI, CDP และ SDGs
TCFD & SDGS WORDSHOP FOR BEGENNERS
 หลักสูตรการเตรียมพร้อมจัดทา Sustainability Disclosure ตาม One Report
 หลักสูตรเชิงลึกเน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสีย่ งด้าน ESG และการคานวณก๊าซเรือน
กระจก เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านความยังยื
่ น
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ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 2 แห่ง
2562 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 1 แห่ง
2561 - ปั จจุบนั
อาจารย์พเิ ศษ และกรรมการทีป่ รึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
ประสบการณ์การทางาน
2557 - 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จากัด (มหาชน)
2555 - 2558
คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2548 - 2555
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ซึ่งได้
กลันกรองแล้
่
ว เห็นว่า ดร.ถกล นันธิ ราภากร มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อนั เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้อง จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผู้ถอื หุ้น
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั และให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งเดิมต่อไป
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 19 ปี 8 เดือน
(นับถึงเดือนทีม่ กี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565)
จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: 100,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.00002)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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6 / 6 ครัง้
4 / 4 ครัง้

เอกสารแนบ 2 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล

: นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั

ตาแหน่ ง

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 72 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ภาพกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต, Louisiana Tech University, USA
 Program for Management Development (PMD 49), Harvard Business School, Harvard
University, USA
ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 14/2545
 Director Diploma Examination (Fellow Member) 2545
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548
 หลักสูตร Quality Financial Reporting รุ่นที่ 2/2549
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15/2557
 หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2557
 หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Stragegy (SFE) รุ่นที่ 23/2558
 หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2560
 หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2561
 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 4/2561
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 1 แห่ง
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

: - ไม่มี -

กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
25

หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ซึ่งได้
กลันกรองแล้
่
ว เห็นว่า นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงคณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้อง จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผู้ถอื หุ้น
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั และให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งเดิมต่อไป
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 11 ปี 1 เดือน
(นับถึงเดือนทีม่ กี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565)
จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: คณะกรรมการ
6 / 6 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
4 / 4 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครัง้
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เอกสารแนบ 2 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล

: นายสุรพล สติ มานนท์

ตาแหน่ ง

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 60 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา : 




ภาพกรรมการ

ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA
ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA
ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA
ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITD) รุ่นที่ 7/2561
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
 หลักสูตร กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 2 แห่ง
2550 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 3 แห่ง
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั เอ็น.ดี.เอส. 34 จากัด
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั เอส แอนด์ มานนท์ จากัด
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซูมโิ ตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
ประสบการณ์การทางาน
2561 - 2564
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2560 - 2564
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จากัด
2557 - 2559
กรรมการ บริษทั เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน)
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หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ซึ่งได้
กลันกรองแล้
่
ว เห็นว่า นายสุรพล สติ มานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงคณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้อง จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผู้ ถอื หุ้น
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั และให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งเดิมต่อไป
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 19 ปี 8 เดือน
(นับถึงเดือนทีม่ กี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565)
จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: 20,294,154 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.36)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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6 / 6 ครัง้
4 / 4 ครัง้

เอกสารแนบ 2 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล

: นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ

ตาแหน่ ง

: กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

อายุ

: 60 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ภาพกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University, USA
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2561
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุ่นที่ 25/2560
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 12/2562 (TEPCoT 12)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รปั ชันของประเทศไทย (Anti-Corruption for
Executives)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบตั ิ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: - ไม่มี กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 1 แห่ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ทเี อ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรกเกอร์ จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ซึ่งได้
กลันกรองแล้
่
ว เห็นว่า นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงคณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้อง จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผู้ถอื หุ้น
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั และให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งเดิมต่อไป
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ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

: กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 19 ปี 8 เดือน
(นับถึงเดือนทีม่ กี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565)
จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: 21,570,265 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.38)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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6 / 6 ครัง้
12 / 12 ครัง้
12 / 12 ครัง้

เอกสารแนบ 2 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

นิ ยามกรรมการอิ สระของบริษทั
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ใน
นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การของบริษัท ซึ่ง สอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1.ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5* ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4.ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
5.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุ มของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6.ไม่ เป็ น หรือเคยเป็ น ผู้ให้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ป รึก ษากฎหมาย หรือ ที่ป รึก ษาทางการเงิน ซึ่งได้ร ับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7.ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ ีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้ น
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9.ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
หมายเหตุ : * บริ ษัท ได้กาหนดหลักเกณฑ์นี้เข้ม งวดกว่าข้อก าหนดขัน้ ต่าของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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เอกสารแนบ 4 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

ประวัติผส้ ู อบบัญชีที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ชื่อ - นามสกุล

: นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6768

อายุ

: 49 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สานักงานสอบบัญชีที่สงั กัด

ภาพคุณศรัญญา

: บริษทั สานักงานอีวาย จากัด

ตาแหน่ งของผูส้ อบบัญชีในสานักงาน : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

: - ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซโู ฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษทั ที ลีสซิง่ จากัด
- บริษทั เฮงลิสซิง่ จากัด
- บริษทั เอส 11 กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 รวมจานวนเวลา 1 ปี
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เอกสารแนบ 4 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

ประวัติผส้ ู อบบัญชีที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ชื่อ - นามสกุล

: นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ

: 56 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สานักงานสอบบัญชีที่สงั กัด

: บริษทั สานักงานอีวาย จากัด

ตาแหน่ งของผูส้ อบบัญชีในสานักงาน : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

: - บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 - 2563 รวมจานวนเวลา 4 ปี
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เอกสารแนบ 4 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

ประวัติผส้ ู อบบัญชีที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ชื่อ - นามสกุล

: นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ

: 51 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สานักงานบัญชี ที่สงั กัด

: บริษทั สานักงานอีวาย จากัด

ตาแหน่ งของผูส้ อบบัญชีในสานักงาน : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

: - บริษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- บริษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน)
- บริษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษทั เอส 11 กรุป๊ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
- บริษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 - 2559 รวมจานวนเวลา 5 ปี
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ข้อบังคับของบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลาย ซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้
คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามทีบ่ งั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง
่
จานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถอื หุ้นร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการประชุมที่ผถู้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอื หุ้นไม่น้อ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้ าดหรือลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทาด้วยวิธใี ด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ น
เสียงชีข้ าดได้แม้ว่าจะมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก็ตาม
ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีท่ ป่ี ระชุมจะลงมติ ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มขี อ้ ห้าม
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มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุน้ หนึ่ง
เป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษทั
(ช) การเพิม่ ทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ซ) การออกหุน้ กู้
(ฌ) การควบบริษทั
(ญ) การเลิกบริษทั
ข้อ 40. การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและทีป่ ระชุมลงมติให้มกี ารลงคะแนนลับ
ข้อ 41. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกีย่ วกับการดาเนินกิจการในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 43. ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม
(ถ้ามี) และให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ
ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกับการบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 45. บริษทั ต้องจัดให้มกี ารทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ โดยจั ดทางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และให้คณะกรรมการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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ข้อ 46. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 47. บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้ผถู้ อื หุน้ โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก็
ได้ ถ้าบริษทั ยังจาหน่ายหุน้ ไม่ครบตามทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนไว้แล้ว
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ให้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไรพอและสมควรทีจ่ ะ
ทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นเงินสารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็ นทุนสารองของบริษทั ต่อไป
ข้อ 49. การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกับคณะกรรมการ
ข้อ 20. กรรมการของบริษทั จะมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ใน
ราชอาณาจักร
ข้อ 21. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ ทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึง่ ได้ รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
ข้อ 22. ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง
นานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วน
1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 27. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงิน รางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะ
กาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
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คำชี้แจงกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ กำรมอบฉันทะ และเอกสำรแสดงตน
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) กาหนดจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน
2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และเอกสารแสดงตน ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมกำรอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
กรณีผถู้ อื หุน้ ประสงค์ให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ ตามวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้า
ร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทีแ่ สดงความประสงค์ในการลงคะแนน
เสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษทั ด้วยซองบริการธุรกิจตอบรับซึง่ ได้
จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2565
1.วิ ธีปฏิ บตั ิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง สามารถดาเนินการตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 กำรยื่นแบบคำร้องเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์

ยืน่ แบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/THANI092812R
หรือสแกน QR Code นี้
เพือ่ เข้าสูร่ ะบบและดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น **

1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคาร้อง
3) กรอกข้อมูลตามทีร่ ะบบแสดง
4)  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการร่วม
ประชุม
5) กดปุ่ม “ส่งแบบคาร้อง / Request”
6) รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่ จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม
Username และ Password

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จ ะเข้า ร่ว มประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ร บั มอบฉัน ทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เป็ นต้นไป จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ
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1.2 กำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม (e-Register)
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
(ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชัวโมง)
่
โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ทีไ่ ด้รบั และปฏิบตั ติ ามคู่มอื การ
ใช้งานในระบบ
1) คลิกลิงก์ URL สาหรับเข้าห้องประชุมทีไ่ ด้รบั จากอีเมล
2) กรอก Username และ Password หรือขอรหัส OTP เข้าสูร่ ะบบ
3) กดปุ่ม “เข้าสูร่ ะบบ”
4) กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้า
องค์ประชุม
5) กดปุ่ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง
** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง
6) กดปุ่ม “Join Meeting” ในการเข้ารับชมการประชุม
กรุณากดปุ่ม รีเฟรช หรือสัญลักษณ์
1.3 กำรลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1) กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
2) เลือกวาระทีต่ อ้ งการลงคะแนนเสียง
3) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ ด้ทาการเลือกลงคะแนน
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม
(ซึง่ หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผล
คะแนนของท่านจะถูกนาไปรวมกับคะแนนเสียงทีก่ ารประชุมกาหนด) โดยท่านสามารถ
แก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ดรับผลคะแนน

1.4 กำรถำมคำถำมผ่ำนระบบ Inventech Connect
 กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์
กำรพิ มพ์คำถำม
 เลือกวาระทีต
่ อ้ งการสอบถามคาถาม
 พิมพ์คาถามแล้ว กด “ส่ง”
กำรถำมผ่ำนภำพและเสียง
 เลือกวาระทีต
่ อ้ งการสอบถามคาถาม
 กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์
 รอสัญญาณจากเจ้าหน้าทีใ่ นการให้ควิ ถามคาถาม
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1.5 คู่มือกำรใช้งำนระบบ Inventech Connect และคำแนะนำกำรใช้งำน

คูม่ ือกำรใช้งำน
ระบบ Inventech Connect

คูม่ ือกำรใช้งำน
ยื่นแบบคำร้องผ่ำน e-Request

การทางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กบั ระบบอินเทอร์เน็ตที่
รองรับของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม
ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1) ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2) อุปกรณ์ทส่ี ามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที/่ อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตั กิ าร iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows หรือ Mac
3) อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ทแ่ี นะนา) หรือ Safari
หำกพบปัญหำในกำรใช้งำน สำมำรถติ ดต่อ Inventech Call Center
02-931-9137
@inventechconnect
ให้บริการระหว่างวันที่ 29/03/2565 - 05/04/2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพำะวันทำกำร ไม่รวมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปั ญหาการใช้งาน

2.กำรมอบฉันทะ
2.1 กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิ สระของบริษทั
1) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ดร.ถกล นันธิ รำภำกร
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 27 หมู่บา้ นผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
นำยวรำวุธ วรำภรณ์
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
2) ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีแ่ สดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษทั ด้วยซองบริการธุรกิจตอบรับ
ซึง่ ได้จดั ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
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2.2 กำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
1) ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมนี้
2) ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่จี ะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผูม้ อบฉันทะ
3) ผูร้ บั มอบฉันทะโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความทีส่ าคัญ ผูม้ อบ
ฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง ทัง้ นี้ หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
3.เอกสำรแสดงตนเพื่อเข้ำร่วมประชุม
3.1 กรณี เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
1) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
2) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารทีใ่ ช้
แทนหนังสือเดินทาง
กรณีมกี ารแก้ไขชื่อ / ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
3.2 กรณี มอบฉันทะ
1) ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้
มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
2) ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่
ใช้แทนหนังสือเดินทาง
3) ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
- นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจรับรองทีไ่ ด้
ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อของนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ ภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล ซึง่ รับรองความ
ถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
- นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษทั ใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพ่ บั ลิค) หรือหน่ วยงานซึง่ มีอานาจที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบ
ฉัน ทะฉบับ นัน้ ให้เ จ้า หน้ า ที่ผู้มีอ านาจของสถานทู ต ไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือ เจ้า หน้ า ที่ผู้ไ ด้ร ับ
มอบหมายให้ท าการแทนบุค คลดัง กล่ าว หรือบุ คคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูร ณ์ ต ามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนัน้ ทาการรับรองผูร้ บั รองเอกสาร (โนตารีพ่ บั ลิค) อีกชัน้ หนึ่ง
ทัง้ นี้ ผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3.3 กรณี ผถู้ ือหุ้นถึงแก่กรรม
ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคาสังศาล
่
แต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดกซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
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3.4 กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ยำว์
ให้บดิ า-มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าร่วมประชุมแทน
โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
3.5 กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูไ้ ร้ควำมสำมำรถหรือผูเ้ สมือนไร้ควำมสำมำรถ
ให้ผอู้ นุ บาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
คาสังศาลแต่
่
งตัง้ ให้เป็ นผู้อนุ บาลหรือผู้พทิ กั ษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มอี านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดง
เพิม่ เติมด้วย
3.6 กรณี ใช้กำรพิ มพ์ลำยนิ้ วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อ
ให้พมิ พ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หวั แม่มอื ซ้ายของ...............” และต้องมีพยาน
2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์น้วิ มืออันแท้จริงของผูน้ นั ้ และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึง่ พยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง
และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไป
พร้อมกันด้วย
4.กำรลงทะเบียน
บริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริม่ การประชุม 2 ชัวโมง
่
หรือตัง้ แต่
เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
5.กำรออกเสียงลงคะแนน
1) การออกเสียงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึง่ หุน้ เป็ นเสียงหนึ่งเสียง
2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ 1 ราย มีสทิ ธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียง
ทางหนึ่งทางใดเท่านัน้ จะแบ่งหุน้ เพื่อลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ มู้ อบฉั นทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
4) มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ไปเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
- ในกรณีอ่นื ซึง่ มีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามที่
กาหนดนัน้ โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
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ผังแสดงขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting)

ดำเนิ นกำรก่อนวันประชุม

ผูถ้ อื หุน้ สแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/THANI092812R

กรอกข้อมูลยื่นแบบคาร้อง
(e-Request)
แจ้งปฏิเสธแบบคาร้อง
ผ่านอีเมล

ส่งแบบคาร้อง

ไม่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ ือหุ้นว่ำ
ได้รบั แบบคำร้องและกำลังดำเนิ นกำรตรวจสอบ

เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาร้อง
ผ่ำนกำรอนุมตั ิ

ดำเนิ นกำรวันประชุม

แจ้งผลการอนุมตั ผิ ่านอีเมลและนาส่งลิงก์
สาหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)

* ขัน้ ตอนนี้ จำนวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้น
จะถูกนับเป็ นองค์ประชุม

รับชมถ่ายทอดสดและลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ผ่าน Cisco Webex

กรณี ออกจำกกำรประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม"
ซึง่ ระบบจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสาหรับวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงคะแนนเสียง

กรณี รบั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้นมำกกว่ำ 1 คน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี"
โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็ นฐานในการประชุม
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แบบ ก.
(Form A.)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที่ ……………………………………….
Made at

วันที่ ………... เดือน …………………………..พ.ศ. ………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...
I/We,

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………...… เสียง ดังนี้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ ……….………….………..… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………..……… เสียง

Common stock

shares have number of voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………………………...… รหัสไปรษณีย์ ……………..……..…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………... รหัสไปรษณีย์ …………………….…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………...……..……
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คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุม สามัญผู้ถือประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday,
5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

หมายเหตุ : ผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉัน ทะ จะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผู้รบั มอบฉัน ทะเพีย งรายเดีย วเป็ น ผู้เข้าประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Notes : A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and
all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
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แบบ ข.
(Form B.)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที่ ……………………………………….
Made at

วันที่ ………... เดือน …………………………..พ.ศ. ………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...
I/We,

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………...… เสียง ดังนี้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ ……….………….………..… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………..……… เสียง

Common stock

shares have number of voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………………………...… รหัสไปรษณีย์ ……………..……..…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………... รหัสไปรษณีย์ …………………….…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………...……..……
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คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุม สามัญผู้ถือประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday,
5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows;

วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021

เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements (Statements of financial position, Statements of
comprehensive income, Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December
2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2021 as a legal reserve

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
Agenda 5 To consider and approve dividend payment for 2021 performance and the date of dividend payment

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2022

การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 ดร.ถกล

นันธิ ราภากร

6.1 Mr. Thakol

Nunthirapakorn, Ph.D.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
6.2 Mr. Suvit

เห็นด้วย
Approve

Arunanondchai

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.3 นายสุรพล สติ มานนท์
6.3 Mr. Surapon Satimamnont

เห็นด้วย
Approve

6.4 นายโกวิ ท

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

รุง่ วัฒนโสภณ

6.4 Mr. Kovit Rongwattanasophon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company’s objective and Clause 3 of the Memorandum of
Association

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall
be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.
ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
หมายเหตุ :
1. ผู้ถือ หุ้น ที่มอบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผู้ร บั มอบฉัน ทะเพีย งรายเดีย ว เป็ น ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Notes :
1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on its behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only
certain member may be voted for.
3. Where the proxy provisions prescribed above are not sufficient to cover all intentions of the proxy, the proxy may use the
annex form of proxy attached therefore.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผูถ้ ือประจาปี 2565
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Grant of proxy as a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited Grant of proxy as a
shareholder in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday, 5 April 2022 at
14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.
----------------------------------------------------------------------------------

วาระที่ ...................... เรือ่ ง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ...................... เรือ่ ง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
Form of Proxy (Form C.)
(The form is used only if the shareholder is a foreign investor and appointed of a custodian in Thailand
As the custody of shares)
RE: The Department of Business Development Form of Proxy (No.5), 2007.
เขียนที่ ……………………………………….

Made at

วันที่ ………... เดือน …………………………..พ.ศ.………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...
I/We,

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ……………………………………………....................
As a custodian for

ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………...… เสียง ดังนี้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ ……….………….………..… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………..……… เสียง

Common stock

shares have number of voting right

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………………………...… รหัสไปรษณีย์ ……………..……..…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………... รหัสไปรษณีย์ …………………….…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
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3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………...……..……
คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุม สามัญผู้ถือประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday,
5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I hereby appoint proxy to attend the meeting and vote as follows.

มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

Total number of shares held by proxy and entitled to vote.

มอบฉันทะเพียงบางส่วน คือ

Grant only partial proxy

หุน้ สามัญ ………………….. หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………...……….. เสียง
Common stock

shares and eligible to vote

vote

หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………….. หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ……...………….. เสียง
Preferred shares

shares and eligible to vote

vote

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด…………………………………………………. เสียง
Total voting right

vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021

เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

54

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements (Statements of financial position, Statements of
comprehensive income, Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December
2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2021 as a legal reserve

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
Agenda 5 To consider and approve dividend payment for 2021 performance and the date of dividend payment

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2022

การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 ดร.ถกล

นันธิ ราภากร

6.1 Mr. Thakol

Nunthirapakorn, Ph.D.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
6.2 Mr. Suvit

เห็นด้วย
Approve

Arunanondchai

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.3 นายสุรพล สติ มานนท์
6.3 Mr. Surapon Satimamnont

เห็นด้วย
Approve

6.4 นายโกวิ ท

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

รุง่ วัฒนโสภณ

6.4 Mr. Kovit Rongwattanasophon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company’s objective and Clause 3 of the Memorandum of
Association

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Not approve

Abstain

วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย
Approve

Not approve

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy
shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.
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ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
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ข้อมูลกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล

: ดร.ถกล นันธิ ราภากร

ตาแหน่ ง

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 76 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: เลขที่ 27 หมู่บา้ นผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

คุณวุฒิการศึกษา : 




ภาพกรรมการ

ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์, University of Arkansas, USA
ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis), University of Louisiana Monroe, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), West Liberty State, USA
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2559
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2559
 หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36/2560
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561
 สัมมนา Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2559
 สัมมนา Director’s Briefing : Governin in Tomorrow’s World รุ่นที่ 1/2564
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ก้าวสาคัญของการเปลีย่ นแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สาหรับกลุ่มธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรพืน้ ฐานด้านความยังยื
่ นของธุรกิจ
 หลักสูตรกลยุทธ์ดา้ นความยังยื
่ นของธุรกิจ
 หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสีย่ งและประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ น
 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยังยื
่ น
 หลักสูตรการเปิ ดเผยข้อมูลตาม TCFD (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ GRI, CDP และ SDGs
TCFD & SDGS WORDSHOP FOR BEGENNERS
 หลักสูตรการเตรียมพร้อมจัดทา Sustainability Disclosure ตาม One Report
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 หลักสูตรเชิงลึกเน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสีย่ งด้าน ESG และการคานวณก๊าซเรือน
กระจก เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านความยังยื
่ น
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 2 แห่ง
2562 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูชนส์
ั ่ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 1 แห่ง
2561 - ปั จจุบนั
อาจารย์พเิ ศษ และกรรมการทีป่ รึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
ประสบการณ์การทางาน
2557 - 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไฟร์วคิ เตอร์ จากัด (มหาชน)
2555 - 2558
คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2548 - 2555
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: 100,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.00002)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

6 / 6 ครัง้
4 / 4 ครัง้

ทัง้ นี้ ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิ สระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มีส่วนได้เสียเฉพาะในวาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
และวาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
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ข้อมูลกรรมการอิ สระที่บริ ษทั เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล

: นายวราวุธ วราภรณ์

ตาแหน่ ง

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 73 ปี

สัญชาติ

: ไทย

ที่อยู่

: เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ภาพกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553
 หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 19/2557
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 หลักสูตรกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: - ไม่มี กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
: - ไม่มี กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
ประสบการณ์การทางาน
2548 - 2551
ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
2546 - 2547
รองอธิบดี กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: คณะกรรมการ
6 / 6 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
4 / 4 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครัง้

ทัง้ นี้ นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิ สระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มีส่วนได้เสียเฉพาะในวาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
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การใช้รหัสคิ วอาร์ (QR Code) สาหรับการดาวน์โหลดรายงานประจาปี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
ได้พ ัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจาปี ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามทีป่ รากฏในเอกสารทีส่ ง่ มาด้วย) ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1.เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2.สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือ) ไปที่ QR Code
3.หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดทีข่ อ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ท่ี ไ ม่ มี ข้ อ ความ (Notification) บนมื อ ถื อ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเ คชั น
(Application) อื่นๆ เช่น QR Code reader, Facebook, Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1.เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code reader, Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เปิ ดแอพลิเคชัน่ Line แล้วเลือก add friend (เพิม่ เพื่อน)
2.สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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เลือก QR Code

สแกน QR Code

