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 EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ที่ สก.  08/64 
        วนัที่  25 กมุภาพนัธ ์2564 
 
เรื่อง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 
 -  อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทใหเ้ท่ากบัทนุช าระแลว้ 
 -  อนมุตัิจ่ายปันผล ประจ าปี 2563 จากก าไรสะสม 
 -  ก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 
1/2564 ในวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติที่ส  าคญั สรุปได ้ดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 554,426,864 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,663,285,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,108,859,002 บาท ซึ่งเท่ากับทุนช าระแลว้
ของบริษัท  โดยการตดัหุน้คงเหลือที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 554,426,864 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ  1 บาท  และเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน         
จดทะเบียนของบรษิัท และเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. มีมติอนุมตัิจดัสรรก าไร ประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิจ่ายปันผลประจ าปี 
2563 จากก าไรสะสม  โดยมีมติเห็นสมควรใหส้ิทธิรบัเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม 1,108,857,244 
หุน้ และใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ออกใหม ่จากการใชส้ิทธิ ECL-W3 ครัง้สดุทา้ย  เม่ือวนัที่ 5 กมุภาพนัธ ์2564 
จ านวน 1,758 หุน้  รวมเป็นจ านวนหุน้ที่รบัปันผล 1,108,859,002 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท 
เป็นจ านวนเงินปันผล 110,885,900.20 บาท  โดยการจ่ายจากก าไรสทุธิของปี 2557, 2558, 2559 
และ 2560 
 

ทัง้นี ้การใหส้ิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน  เนื่องจาก ตอ้งรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิ  และมีมติก าหนดวนั 
ก าหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกันกับวันที่ใหส้ิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
(Record Date) คือวันที่ 15 มีนาคม 2564  และก าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
และเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.         
ณ หอ้งปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 554,426,864 บาท จาก    
ทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,663,285,866 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
1,108,859,002 บาท ซึ่งเท่ากบัทนุช าระแลว้ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

วาระที่ 3 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
วาระที่ 4 รบัรองผลการด าเนินงานของบรษิัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 

สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร ประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และ

อนุมัติการจ่ายปันผล จากก าไรสะสม ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงิน 
110,885,900.20 บาท 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 

2564 
วาระที่ 9 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2564  
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

5. ก าหนดให ้วันที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date) เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม       
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  และเป็นวันก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผลดว้ย  โดยจ่ายเงินปันผล 
วนัที่   14 พฤษภาคม 2564 
 

ทัง้นี ้ การใหส้ิทธิและการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอน  เนื่องจาก เป็นอ านาจอนมุตัิ
ของผูถื้อหุน้  ซึ่งตอ้งรอผลการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล  

กรรมการและเลขานกุารบรษิัท 
 

 
 

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท    
โทรศพัท ์  0-2641-5252      
โทรสาร   0-2641-5994  


