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CMC 05/2020
วันที่ 30 มีนาคม 2563
เรื่อง

แจงเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ยกเลิกจายปนผลประจำป และจายปนผลระหวางกาล

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จากประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่อง สั่งป ด สถานที่ เปน การชั่ วคราว (ฉบั บ ที่ 4) (“ประกาศฯ”) โดย

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญ เมือง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และเพื่อใหสอดคลองกับข อกำหนดตามที่มีประกาศ
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอ
ประจำกรุงเทพมหานคร โดยจะมีผลตามประกาศฯ ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมี
การประกาศปดสถานที่ใหบริการหองประชุม หองจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
ตามขอ 32. ในประกาศฯ
จากเหตุผลในขางตน จึงทำใหบริษัทฯ จำเปนที่จะตองเลื่อนการจัดประชุมสามัญ ผูถือหุนประจำป 2563
(“ประชุมฯ”) โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ไดพิจารณาและคำนึงถึงประเด็นตาง ๆ
อยางรอบดานแลวมีมติอนุมัติดังนี้
1. ให เลื่ อ นการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจำป 2 563 (“ประชุ ม ฯ”) ตามกำหนดการเดิ ม ในวั น ที่
29 เมษายน 2563 รวมถึ งการกำหนดรายชื่ อ ผูถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ เข า ร วมประชุ ม ฯ และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ตามที่ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ตามกำหนดการเดิมในวันที่
27 มีนาคม 2563 การสงออกหนังสือเชิญ ประชุม ฯ ตามกำหนดการเดิม ในวัน ที่ 7 เมษายน 2563
ออกไปอยางไมมีกำหนดเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานครตามที่ระบุขางตน สงผลใหไมสามารถจัด
ประชุมฯ ตามกำหนดการเดิมได
2. อนุ มั ติ มอบหมายให ป ระธานเจ าหน า ที่ บ ริ ห ารสามารถพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงวั น กำหนดรายชื่ อ
ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ ในการเข ารวมประชุ ม ฯ (Record Date) เปลี่ ยนแปลงวั นส งหนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม ฯ
และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมฯ ตามความจำเปนและสมควร และแจงตอคณะกรรมการ
บริษัททราบกอนการเผยแพรขาว
3. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายปน ผลระหวางกาล จากกำไรสะสมป 2559 ใน
อัตรารอยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเปน 13.40 ลา นบาท หรือ 0.10 บาทต อหุน โดยกำหนด
รายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มีสิท ธิ ไ ดรับ ปน ผลระหว า งกาล ตามที่ ป รากฎรายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น
(Record Date) ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 และกำหนดวันที่จายเงินปน ผลเปนวันที่ 27 เมษายน
หนาที่ 1 จาก 2

252/118, 23/F, Muang Thai-Phatra Tower II, Rachadaphisek Rd, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 02 6933569 Fax: 02 6933577

2563 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจายปนผลระหวางกาลแทนการจายปนผลประจำปตามที่จะเสนอใหที่
ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นกับผูถือหุนจากการเลื่อนการประชุมฯ ของ
บริษัทออกไปกอนโดยไมมีกำหนด และคณะกรรมการจะไมเสนอจ ายป นผลประจำป 2562 อีกทั้ ง
ยกเลิกวาระการจายปนผลประจำป 2562 ออกจากวาระการประชุมฯ และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิไดรับปนผลประจำป ตามที่ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ตาม
กำหนดการเดิ ม วั นที่ 12 พฤษภาคม 2563 และยกเลิ กกำหนดวั น ที่ จ ายเงินป นผลประจำป ต าม
กำหนดการเดิม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และมอบหมายให ประธานเจ าหน าที่ บริ หาร สามารถ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับปนผลระหวางกาล ตามที่ปรากฎรายชื่อ
ในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) และเปลี่ยนแปลงวันที่จายเงินปนผลระหวางกาลตามความ
ตามความจำเปนและสมควร และแจงตอคณะกรรมการบริษัททราบกอนการเผยแพรขาว
โดยทางบริษัทฯ ขออภัยทานผูถือหุนที่แจงเลื่อนประชุมสามัญผูถือหุนอยางกระทันหันจากการพิจารณา
สถานการณที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณการแพรระบาดของ เชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) อยางใกลชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการประชุมฯ ดวยวิธีการอื่น
ใดที่กฎหมายกำหนดใหทำได และไมขัดตอประกาศของหนวยงานภาครัฐ เพื่อจัดใหมีการประชุมฯ ตอไปโดยเร็ว
และจะแจง วัน เวลา และสถานที่ประชุมฯ ใหมใหผูถือหุนทราบโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกสวน หากมีขอมูลเพิ่มเติมบริษัทฯ จะแจงใหผูมีสวนไดสวน
เสียทราบทางชองทางเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเร็วที่สุด และขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี โทร. 02-693-3569 นักลงทุนสัมพันธ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิ ะ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
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