วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1ชัน้ ที่ 2 เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร นัน้ บริษทั จึงขอแจ้งมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ดังนี้
1. มีมติรบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2561
2. มีมติอนุ มตั ิเรียกประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของกรรมการทีจ่ ะเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิ จารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่ ประชุมแสดงถึงผลการดําเนิ นการของ
บริษทั ในรอบปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณางบการเงินของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว เห็นสมควรรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกําไรและจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นการประจําปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีม ติเป็ น เอกฉันท์เ ห็นสมควรให้พิจ ารณาอนุ ม ัติ
จัดสรรกําไร โดยจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุน้ เป็ น
จํานวนเงิน 200 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ ปี 2561 ช่วง 6เดือนแรก
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจํานวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 แล้ว ทัง้ นี้เงิน

ปนั ผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 100 ล้านบาทจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 “
การให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2562”
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตัง้ นายพิเทพ จันทรเสรีกุล นายพิชติ
จัน ทรเสรีกุล กรรมการผู้ห มดวาระกลับเข้า เป็ น กรรมการอีกวาระหนึ่ งส่ว นการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
เห็นสมควรมีให้จ่ายค่าเบีย้ ประชุมสําหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
วาระที่ 6 พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท สํา หรับ รอบปี บัญ ชี ที่ จ ะสิ้ น สุ ด ลงในวัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ งตัง้ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
(ผูส้ อบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัศวสันติชยั (ผูส้ อบบัญชีใบอนุ ญาตเลขที่ 4891)แห่งบริษทั
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชีทจ่ี ะสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 965,000 บาท(เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มวงเงิ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาํ นวน 1,000 ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จํานวน
1,000 ล้านบาท โดยเพิม่ จาก 1,200 ล้านบาท เป็ น 2,200 ล้านบาท ทัง้ นี้มลู ค่ารวมของหุน้ กู้ (ตามมูลค่าทีต่ ราไว้) ที่
ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้บริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยงั มิได้ไถ่ ถอน
ทัง้ หมด ณ ขณะทีอ่ อกหุน้ กูใ้ หม่ในคราวนัน้ ๆ จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 2,200 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหาร เป็ น
ผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินการเกีย่ วข้องการออกและเสนอขายหุน้ กูโ้ ดยให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 25 เมษายน
2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
3. มีมติอนุมตั กิ าํ หนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปนั ผล (Record Date)
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)
ประธานกรรมการ

