ที่สก. 15/62
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง

แจ้ งงดการจ่ายเงินปั นผล กาหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยคณะกรรมการของ บริ ษั ท ตะวัน ออกพาณิช ย์ ลี ส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2562 ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 10.30 น. บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งมติของที่
ประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
1. ก าหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ใน วัน ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องปาริ ชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ (เรดิสันเดิม) ถนนพระราม 9
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
8 มกราคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และงดการจ่ายเงินปั นผลการดาเนินงาน ปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
แทนทีก่ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
2. กาหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม 2562 (Record Date) เป็ นวันก าหนดรายชื่อ ผู้มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุ ม
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

3. ให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
3.1 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและงดการจ่ายเงินปั นผลการดาเนินงาน ปี 2561
คณะกรรมการมีมติอนุมตั เิ ห็นสมควร งดจ่ายปั นผลกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เพื่อเก็บเงินสดไว้
ใช้ ในการลงทุน สร้ างผลประกอบการให้ มากขึ ้น และเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินทุนต่อไป และ
ให้ นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.2 พิจารณาเลื อ กตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับ เข้ า ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ต่อ อีกวาระหนึ่ง และให้ ดารงตาแหน่งเดิมต่อไป ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายปรีชา วีระพงษ์
ประธานกรรมการ
(2) นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล
กรรมการ และเลขานุการบริ ษัท
(3) นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
3.3 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตัง้ น.ส.สมจิ น ตนา พลหิ รั ญ รั ต น์ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5599 หรื อ
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ น.ส.สุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เป็ น
ผู้ส อบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยเป็ นการเสนอชื่อ ผู้สอบบัญชีเป็ นปี ที่ 3 รวมทัง้
เสนอแนะจานวนเงินค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2562 เป็ นจานวน 1,460,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อน 60,000 บาท
3.4 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ค่า ตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้ านบาท เท่ากับ
ปี ก่อน โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็ นผู้พิจารณาดาเนินการจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
( นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล )
กรรมการและเลขานุการบริษัท

