ที่สก. 09/63
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

กาหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้ งงดการจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยคณะกรรมการของ บริ ษั ท ตะวัน ออกพาณิ ช ย์ ลีส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 1/2563 ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งมติของที่
ประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
1. ก าหนดวั น ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 ใน วัน ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องวาสนา ชั ้น 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ (เรดิสนั เดิม) ถนนพระราม 9 เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่
26 เมษายน 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงาน ประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และงดการจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงาน ปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการ แทนทีก่ รรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
2. กาหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม 2563 (Record Date) เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

3. ให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
3.1 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและงดการจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงาน ปี 2562
คณะกรรมการมีม ติ อ นุมั ติ เ ห็ นสมควร งดจ่ า ยปั น ผลจากการด าเนิน งาน ประจ าปี 2562
เนื่อ งจาก เศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นเวลานาน และการระบาดของโรคไวรั สที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุร กิจ และรายได้ ของประชาชนเป็ นวงกว้ า ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ สภาพคล่อ งทาง
การเงินของบริ ษัท จึงขอชะลอการจ่ายปั นผลไว้ ก่อน
3.2 พิจารณาเลือ กตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้ า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ ดารงตาแหน่งเดิมต่อไป ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายประภากร วีระพงษ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
(2) นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(3) นายวิชยั ไหมทอง
กรรมการ และกรรมการอิสระ
3.3 พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ น.ส.สมจิ น ตนา พลหิ รั ญ รั ต น์ ผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5599 หรื อ
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรื อ น.ส.สุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริ ษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญ ชีข องบริ ษัท ประจาปี 2563 โดยเป็ นการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีเป็ นปี ที่ 4 รวมทั ้ง
เสนอจานวนเงินค่าสอบบัญชี สาหรั บปี 2563 เป็ นจานวน 1,611,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 151,000 บาท
3.4 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า ตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจาปี 2563
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้ านบาท เท่ากับปี ก่อน โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เป็ นผู้พิจารณาดาเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
( นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล )
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

