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ที่ สก.  11/64 

        วนัที่  26  เมษายน 2564 

เรื่อง แจง้เปลี่ยนแปลงสถานที่จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 

1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564            

ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

กรุงเทพ (เรดิสนัเดิม) ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่

ส  าคญันัน้ 

 เนื่องดว้ยหอ้งประชุมของโรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ซึ่งเป็นสถานที่จดัประชุมไม่
สามารถใหบ้ริการได ้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบบัที่ 25) ลงวนัที่ 
24 เมษายน 2564  และโดยที่คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 วันที่ 25 
กุมภาพนัธ ์2564  ไดม้อบหมายใหน้างดวงรตัน ์ แจง้มงคล กรรมการและเลขานุการบริษัท มีอ านาจในการ
เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ ในการจัดประชุม   ซึ่งไดพ้ิจารณาว่าการประชุมอาจไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID -19) ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามที่
ก าหนดไว ้ ดังนั้น บริษัทจึงขอจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. คงเดิม แต่เปลี่ยนสถานที่จาก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ          
เป็น  ณ  ส านักงานสาขาของบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 89  อาคาร      
เอ ไอ เอ ช้ันที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โดยก าหนดการและวาระการประชมุยงัคงเดิม ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลด

ทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
วาระที่ 3 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563   
วาระที่ 4 พิจารณารบัรองผลการด าเนินงานของบรษิัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2563 และพิจารณาอนุมตัิจ่ายปันผล

จากก าไรสะสม 
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
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วาระที่ 9 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 ทัง้นี ้ บรษิัทมีมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID -19) ดงันี ้
1.1  ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง  ผูถื้อหุน้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ และผูท้ี่ไม่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง  แต่ตอ้งการป้องกัน เพื่อสขุอนามยัของตวัท่านเอง  สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรือกรรมการอิสระของ
บริษัทเขา้ร่วมประชมุแทน โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาที่ ส านักกรรมการและเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ 
บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสาม
เสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กรุณาส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน 
รายละเอียดค าชีแ้จงในการมอบฉนัทะ อยู่ในหนงัสือเชิญประชุม สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7,8 และ 9) 
 

1.2  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า ถึงวันที ่27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
 1.2.1  จดหมาย: สามารถสง่พรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ตามที่อยู่ขา้งตน้ 
 1.2.2  Email: apitsara@ecl.co.th 
 

1.3  กรณีทีผู่้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีป่ระสงคเ์ข้าร่วมประชุม  บริษัทมีมาตรการดังนี ้
 1.3.1  การต้ังจุดคัดกรอง  โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณประตูก่อนเขา้อาคาร และจุดคัดกรอง
บรเิวณหนา้หอ้งประชมุที่จดัเตรียมไว ้ ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเอง และตอ้งผ่าน
เครื่องตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย  หากมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือหากผูเ้ขา้ ร่วม
ประชุม หรือบุคคลใกลช้ิดมีการเดินทางหรือผ่านในพืน้ที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ หรือที่ราชการประกาศก าหนด เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชมุ และ/หรือ อาการที่อาจสงสยัว่าจะติดเชือ้ไวร้สั COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้

เข้าไปในบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุม  และผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้
 1.3.2  การเตรียมพืน้ทีจั่ดประชุม และการลงทะเบียน 

1)  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุด
ลงทะเบียน 
2)  จะจดัที่นั่งในหอ้งประชุมเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร ซึ่งสามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้     
ไม่เกิน 20 ที่นั่ง พรอ้มระบเุลขที่นั่งใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มาลงทะเบียน  โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว ้เพื่อประโยชนใ์นการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้  และ
ในกรณีเมื่อที่นั่งเต็มแลว้ ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มา
ประชมุดว้ยตนเอง โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุแทนท่าน 
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1.3.3  การเข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือ ดงันี ้
1)  ผูเ้ขา้ร่วมประชมุที่ผ่านการคดักรองจะไดร้บัการติดสติ๊กเกอร ์และสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุม และท าความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ซึ่ง
จดัเตรียมไว ้ณ จดุต่างๆ  
2) หากระหว่างการประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หายใจเหนื่อยหอบ 
และ/หรือ อาการที่อาจสงสยัว่าจะติดเชือ้ไวรสั COVID-19  โปรดออกจากบริเวณ หรือสถานที่จัด
ประชมุโดยทนัที 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั  ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีผูเ้ขา้รว่มประชุมจ านวนมาก อาจท าใหเ้กิดความลา่ชา้ในการคดักรอง และการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุ  บรษิัทตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
( นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล ) 

กรรมการและเลขานกุารบรษิัท 
ผูร้บัมอบอ านาจ 

 
 

 

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท    
โทรศพัท ์  0-2641-5252     
โทรสาร   0-2641-5994  
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สถานทีจั่ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (สถานทีใ่หม่) 
บริษัทตะวันออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
 
สถานที่ตัง้:  ส านักงานสาขาของบริษัทตะวันออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 89  อาคาร       

เอ ไอ เอ ชั้นที่  12A ห้องเลขที่  12A05 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

การเดินทาง : รถ ไฟฟ้ า ใต้ดิ น  MRT สถานี ศูนย์วัฒนธร รม  ทางออก  3 /  รถประจ าทางสาย 
136,137,172,185, 206, 514,517, 528,529, 73ก 

 
 

 
 

 


