ที่ กม. 06/2562
วันที่ 5 มีนาคม 2562
เรือ่ ง การจ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2562 ในวัน ที่ 5 มีนาคม 2562 ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 เพื่อพิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่าย
จากกาไรสะสมทีบ่ ริษทั เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 กาหนดจ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
2. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 25 ในวัน ที่ 20 มีนาคม
2562
3. กาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
4. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 ในวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา
1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั โอซีซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 24 เมื่อ
วันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ และอนุ มตั เิ พิม่ ตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อีก 1 ตาแหน่ง
▪

กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน คือ
1. นางธีรดา
อาพันวงษ์
2. นางทิพาภรณ์
โชควัฒนา
3. นายวันชัย
อ่าพึง่ อาตม์

▪

เพิม่ ตาแหน่งกรรมการบริษทั อีก 1 ตาแหน่ง

คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีกวาระ
หนึ่ง และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุ มตั เิ พิม่ ตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีก 1 ตาแหน่ ง โดยเสนอชื่อ
นายฐิตภิ มู ิ โชควัฒนา ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั ทีเ่ สนอเพิม่ ขึน้
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

▪

วาระที่ 7

เสนอพิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับปี
ก่อนคือ ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
▪

เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ดังนี้
1. นางสุวมิ ล
กฤตยาเกียรณ์ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร
ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
3. นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ทะเบียนเลขที่ 7764

▪

อัตราค่าสอบบัญชีปี 2562 เปรียบเทียบกับปี กอ่ น
ตรวจทานงบไตรมาส 1 - 3
ตรวจสอบงบประจาปี
ค่าตรวจระบบ IT
รวม

วาระที่ 8

ปี 2562
540,000 บาท
540,000 บาท
100,000 บาท
1,180,000 บาท

ปี 2561
510,000 บาท
530,000 บาท
1,040,000 บาท

พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่
ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สทิ ธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญ
ชวนผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th โดยได้กาหนดคุณสมบัติผถู้ อื หุน้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดแสดงเจตนาในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว จึงไม่มกี ารบรรจุ
วาระเพิม่ เติมทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ในปี น้ี
บริษัทจะเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 25 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ข อง
บริษทั www.occ.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2562 เป็ นต้นไป เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระ
และข้อมูลประกอบการประชุม สาหรับรายงานประจาปี 2561 เมื่อดาเนินการจัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ทันทีเช่นกัน
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธีรดา อาพันวงษ์
(ธีรดา อาพันวงษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

