ร.036/2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
เรือ่ ง
เรียน

การจ่ายเงินปั นผล และกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมมีมติที่สาคัญ สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1.ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
1.1 จัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 75,000,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตาม
กฎหมายสะสมจานวน 378,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน
1.2 จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว
เมื่ อ วันที่ 26 กัน ยายน 2562 ในอัต ราหุ้นละ 0.16 บาท จึ ง จ่ า ยเงิ นปั น ผลส่วนที่เหลือ อี กในอัตรา 0.16 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 1,208,113,104 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 65.31 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการ
ดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 61.53 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 จากผลการ
ดาเนินงานตามงบการเงินรวม
1.3 กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2563
ทัง้ นีก้ ารให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2.ที่ประชุมมีมติกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิ การเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
3.ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 2 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงินสด) ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิไว้เป็ นเงินสารองตาม
กฎหมาย อนุมัติ จ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปั นผล ตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 ดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ จานวน 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายนามได้ดงั นี ้
5.1 นายวิรตั น์
ชินประพินพร เป็ น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
5.2 นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
เป็ น กรรมการ
5.3 นายสมเจตน์
หมูศ่ ิรเิ ลิศ
เป็ น กรรมการ / กรรมการบริหาร
5.4 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป เป็ น กรรมการ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
วาระที่ 6 พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุ ด ย่อ ยในปี 2562
และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ดังต่อไปนี ้
6.1 พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
6.2 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี ้
6.2.1 ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน
5,000,000 บาท
6.2.2 ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินรวม 6,040,565.52 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อ
ที่เสนอ ดังนี ้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5315
โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,900,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูส้ าหรับ
ปี 2563 นับจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อนามาใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนามาชาระเงินกูข้ องบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัท ยอดคงค้างของหุน้ กูท้ ี่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมตั ิของมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับหุน้ กู้
ที่ได้รบั การอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายได้ก่อนหน้านี ้
ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน ไม่เกิน 36,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทัง้ นี ้ บริษัทสามารถออกและ
เสนอขายหุน้ กู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไ ปแล้วได้ ภายในวงเงิน
ดังกล่าว และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุน้ กูค้ งเหลือที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายในปี 2562 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 แล้ว บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฎว่าเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นควรให้
เปิ ดวาระนีไ้ ว้ เพื่อให้ผถู้ ื อหุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผูถ้ ือหุน้
ประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105
วรรคสองว่า“เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ

