ที่สก. 06/65
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2565
- อนุมตั ิจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2564
- กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2565
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติท่ีสาคัญสรุ ปได้ ดังนี ้
1. มีมติอนุมตั ิจัดสรรกาไร ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2564 จากกาไรสุทธิ โดยมีมติเห็นสมควรอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงานตัง้ แต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ จานวน 1,108,859,002 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท เป็ นเงิน
ปั นผล จานวน 88,708,720.16 บาท
ทั้ง นี ้ การให้สิ ท ธิ ดัง กล่ า ว ยั ง มี ค วามไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจากต้อ งรอการอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และมีมติกาหนดวันกาหนด
รายชื่อให้สิทธิรบั เงินปั นผล เป็ นวันเดียวกันกับวันที่ให้สิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) คือ
วันที่ 15 มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และเห็นสมควรนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. มีมติเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
มณฑาทิ พ ย์ ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอริ น กรุ ง เทพ ถนนพระราม 9 เขตห้ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี ้
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รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
รับรองผลการดาเนินงานของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไร ประจาปี 2564 และ การจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2565

1

วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอนแทน ประจาปี 2565
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กาหนดให้วนั ที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date) เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
ประจ าปี 2565 และเป็ นวั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลด้ว ย โดยจ่ า ยเงิ น ปั น ผล วั น ที่
13 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี ้ การให้สิทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่ องจากเป็ นอานาจอนุมตั ิของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ต้องรอผลการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล
กรรมการและเลขานุการบริษัท

สานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2641-5252
โทรสาร 0-2641-5994
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