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CMC 2/2019
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง

แจ ง มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2562 และกํ า หนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2562
และการจายเงินปนผล ประจําป 2561 (แกไข)

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติดังตอไปนี้
1. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมติรับรองรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับป 2561 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรับอนุญาตแลว และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
2. ที่ป ระชุมพิ จารณาแลวเห็นชอบการจายปนผลจากจัดสรรกําไรสุทธิป ระจําป 2561 โดยแยกเปนเงินสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 6.12 ลานบาท และจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 40.17 คิดเปน 13.4 ลานบาท หรือ 0.10 บาท
ตอหุนจากกําไรสุทธิประจําป 2561 ซึ่งแยกเปน จายจากกําไรสุทธิ สวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (NON-BOI)
0.04 (บาท/หุน) และจายจากกําไรสุทธิ สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 0.06 (บาท/หุน) โดยกําหนดวันที่
จายเงินปนผลเปนวันที่ 26 เมษายน 2562 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับปนผล ตามที่ปรากฎรายชื่อใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 และมอบหมายใหนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่สิทธิไดรับปนผลประจําป 2561 (Record
Date) ตามความจําเปนและสมควร เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
3. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเสนอใหแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
1) นายสุพจน แกวมณี
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2) นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ
โดยนายสุพจน แกวมณี และนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ไมไดแสดงความคิดเห็นและรวมออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด
4. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทนําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ชุดยอยตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอทุกประการ ใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผู
ถือหุน เพื่อกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งผาน
1

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

การแสดงความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว โดยกําหนดจายเปน เบี้ยประชุมตาม
ตําแหนง ดังนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัท
40,000 บาท
กรรมการบริษัท
25,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร) 25,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
25,000 บาท
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
25,000 บาท
5. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหแตงตั้งนางสาวสุลลิต อาดสวาง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพี
ระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ
พิบูลยสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้ง
ธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน มณีกนกสุกล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสรยา ติน ตะ
สุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2562
โดยการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,770,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ และ
ใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
6. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอที่ 37 เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ดังนี้
ขอบังคับฉบับปจจุบัน

ขอบังคับที่เสนอแกไข

ขอ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุ มผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจ ะ
เห็นสมควร หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่
จําหน ายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กว า หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจํ า นวนหุ น ที่
จําหน ายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทํา หนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุ ม วิส ามั ญเมื่อ ใดก็ ไ ด แตต อ งระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน
ในหนั ง สื อ ดั ง กล า วด ว ย ในกรณี นี้ ให

ขอ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ดสุ ด แต จ ะเห็ น สมควร
หรื อ ผู ถื อ หุ น คนหนึ่ ง หรื อ หลายคนซึ่ ง มี หุ น นั บ
รวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ ข อให เรี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชัด เจนในหนัง สื อ
ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัด
ใหมีการประชุมผูถือหุ นภายในสี่สิบ หา วันนั บแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
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คณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง
(1) เดื อนนั บแตวันที่ไดรับหนังสือเชนวานั้น
จากผูถือหุน

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม จั ด ให มี ก ารประชุ ม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถื อหุน
ทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกัน
ไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวน นั้น จะเรียกประชุม
เองก็ ไ ดภ ายในสี่สิบ ห า วัน นั บ แตวัน ครบกํา หนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณีเชน นี้ ให ถือวา
เป น การประชุ ม ผู ถื อ หุ น ที่ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุ ม โดยบริ ษั ท ต อ งรั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยอั น
จํ า เป น ที่ เ กิ ด จากการจั ด ให มี ก ารประชุ ม และ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปน การ
เรียกประชุมเพราะผูถือหุ นตามวรรคสองครั้งใด
จํานวนผูถือหุ นซึ่งมาร วมประชุมไมครบเปน องค
ประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับที่ 42 ผูถือหุน
ตามวรรคสองต อ งร ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช
คาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้ง
นั้นใหแกบริษัท

โดยยกเลิกขอความเดิม และใชขอความใหม รวมถึงใหดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขขอบังคับตามที่เสนอ ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
7. ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ใ ห เ รี ย กประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ป 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค
กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิ ธิ
เขา รวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบี ยนผูถือหุน (Record Date) ณ วันที่
26 กุมภาพันธ 2562 และมอบหมายใหนายสมบูรณ ศุขีวิรยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลง
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (Record Date) และวันปดพัก
สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามความจําเปนและสมควร และกําหนดวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2561
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตริ ายงานทางการเงินประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายปนผล ประจําป 2561
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วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2562
พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

_____________________
(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิ ะ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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