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CMC 04/2018
26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื อง
เรี ยน

แจ้ งมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั งที 2/2561 และกํ า หนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั งที 1/2561
และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท โคแมนชี อิ น เตอร์ เนชั นแนล จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่ า ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึงจัดขึนเมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติดงั ต่อไปนี
1. ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานทางการเงิน ของบริ ษัทฯ สําหรับปี
2560 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว และ
แสดงความเห็น จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วต่อที ประชุม ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. ที ประชุ ม พิจ ารณาแล้ ว เห็น ชอบการจ่ ายเงิน ปั น ผลในอัต รา 40% โดยเงิ น ปั น ผลจ่ ายคิ ด เป็ น
8,442,000 บาท หรือ 0.063 บาทต่อหุ้น เพื อนํ าเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพือพิจารณา
อนุมตั ติ อ่ ไป
3. ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์คดั เลือกคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี
1) นายชนิตร
ชาญชัยณรงค์
2) นายฉิม
ตันติยาสวัสดิกลุ
เพือเสนอให้ ทีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น แต่งตังให้ ดํารงตําแหน่ งเดิมต่ อไปอีกวาระหนึง ตามที
ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และนายฉิม ตั น ติ ย าสวั ส ดิ กุ ล ไม่ ไ ด้
แสดงความคิดเห็นและร่วมออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด
4. ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการชุดย่อยตามที ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอทุกประการ
ให้ นํ าเสนอต่อที ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื อกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึงผ่านการแสดงความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยกําหนดจ่ายเป็นเบียประชุมตามตําแหน่งดังนี
ประธานคณะกรรมการ
40,000 บาท
กรรมการบริษทั
25,000 บาท
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ(ผู้มีความรู้เรื องบัญชีเพือสอบทานงบการเงิน)
กรรมการบริหารความเสียง(เฉพาะกรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

30,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

5. ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบให้ แต่งตัง นายชวาลา เที ยนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบ
บัญ ชีรับอนุญ าตเลขที 4301 และ/หรื อ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตเลขที
3356 และ/หรือ ดร.สุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6638 และ/หรื อ นางนิสา
กร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5035 จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด ให้ เป็ น ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทประจําปี 2561 โดยการกํ าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีเป็ น
เงินไม่เกิน 3,240,000 บาท ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ และให้ นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ นําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพืออนุมัติการเข้ าทํ า
รายการจํ าหน่ายไปซึงหลักทรั พย์ ของ บริ ษั ท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด โดยมี
รายละเอียดทีสําคัญดังนี
6.1

มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท จํ า หน่ า ยหุ้ น ทั งจํ า นวนที บริ ษั ท ถื อ อยุ่ ใ นบริ ษั ท เอ็ ม เอสแอล
ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (บจก. เอ็มเอสแอล) จํานวน 234,610 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 99.998 ของทุนจดทะเบียนของบจก. เอ็มเอสแอล ให้ แก่ นายอภิชัย สกุลสุรีย
เดช ซึงเป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ในราคาหุ้น ละประมาณ 487.70 บาท รวมเป็ น
เงินจํานวนทังสิน 114,420,000 บาท โดยรายละเอียดการจํา หน่ายหุ้นของบจก. เอ็ม เอ
สแอล ปรากฎตามสารสนเทศทีส่งมาด้ วยลําดับที 1
การจําหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน ลงวันที
31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 โดยเมือคํานวณ
ขนาดของรายการแล้ วมี มู ลค่า ขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ไม่ เกิน ร้ อยละ 50
ของกําไรสุทธิรวมของบริษัท
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การจํ า หน่ า ยหุ้ น ดัง กล่ า วเข้ า ข่ า ยป็ นการทํ า รายการที เกี ยวโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียว
โยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 และฉบับ แก้ ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบี ย นในรายการที เกี ยวโยงกั น พ.ศ. 2546 ลงวั น ที 19 พฤศจิ ก ายน 2546
(ประกาศฯ เรื องรายการที เกียวโยงกัน) เนื องด้ วยนายอภิชยั สกุล สุรียเดช เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริ ษัท และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบจก. เอ็มเอสแอล และเมื อคํานวณ
ขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัท
6.2

มี ม ติ แต่ งตัง บริ ษั ท แอดไวเซอรี พลัส จํ ากัด เป็ น ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื อให้
ความเห็นเกียวกับการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนและ
การเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันในครังนี

7. ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจําปี
2561 ในวัน พุธ ที 25 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้ อ งธาราเทพ ชัน 2 อาคารธาราเทพ
โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
10400 โดยกําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นที มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที ปรากฏ
รายชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที 13 มีนาคม 2561 และให้ รวบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น ในวัน ที 14 มี น าคม 2561 และมอบหมายให้ น ายสมบู รณ์ ศุ ขี วิ ริย ะ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร มีอํานาจในการเปลียนแปลงวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้ า
ร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (Record Date) และวันปิ ดพักสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือ
รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามความจําเป็ นและสมควร และกําหนดวาระการประชุม ดังนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8
วาระที 9

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สินสุด 31 ธันวาคม 2560
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของ บริ ษัท เอ็มเอสแอล
ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
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จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
_____________________

(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั โคแมนชี อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 2693 3569
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