เรื อง

การจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที 22 กุมภาพันธ์ 2562

ทีประชุม คณะกรรมการครังที 1/2562 ของบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) เมือวันที 22 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้ มีม ติ
เกียวกับการอนุมตั กิ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ดังนี
1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ ว
2. มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึงจากผลประกอบการปี 2561 เพือจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตรา 0.50 บาท ต่อ
หุ้น รวมเป็ น เงิน ทังสิน 600,000,000 บาท โดยกํ าหนดรายชื อผู้ ถือหุ้น ที มีสิท ธิ รับเงิ น ปั น ผล ในวันที 8 พฤษภาคม 2562
(Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที 24 พฤษภาคม 2562
ทังนี สิท ธิในการได้ รับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมัติจากที ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี
2562
3. มีมติอนุมัติการแต่งตังกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตํา แหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง
ดังต่อไปนี
(1) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(2) นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
กรรมการ
4. มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทสํา หรับ ปี 2562 โดยให้ จ่า ยในรู ปของค่ าตอบแทนรายเดื อนและบํ าเหน็จ
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี
(1)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทน

ประธานกรรมการ

40,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

40,000 บาท/เดือน

กรรมการ

20,000 บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ

1. บริ ษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านัน

(2) บําเหน็จกรรมการจํานวน 3,000,000 โดยจ่ายสําหรับกรรมการอิสระเท่านัน

5. มีมติอนุมัติการแต่งตังนายชัยศิริ เรื องฤทธิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4526 และ/หรื อ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 7795 และ/หรื อ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์ อริ ยพร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4843 และ/หรื อ นาย
วิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3977 จากบริ ษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสําหรับปี 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,966,750 บาทต่อปี
6. มีมติอนุมตั ใิ ห้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของ
บริ ษทั เลขที 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กรุ งเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึงเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผล
การดําเนินงานสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วาระที 6 พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที 7 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
7. มีมติอนุมตั ิกําหนดให้ วนั ที 11 มีนาคม 2562 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีจะมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562 และวันที 8 พฤษภาคม 2562 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีจะมีสิทธิได้ รับเงินปันผล (Record Date)
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุระ คณิตทวีกลุ )
บริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

