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CMC 07/2021
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง

มติคณะกรรมการบริษัท การงดจายเงินปนผล และกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติแตงตั้ง ร.อ. ดร.สุเชษฐ สุนทรเวช ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนกรรมการ แทนนายเฉลิมพล ตูจินดา ที่
ลาออก โดยมีผลตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
2. ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตาม
กฎหมายและการงดจายเงินปนผลประจำป โดยใหจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 0.14 ลานบาท
รวมเปนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.47 ลานบาท และงดจายเงินปนผลจากการดำเนินงานป 2563 เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ และธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และอาจสงผลกระทบการดำเนินงานของบริษัท ทำใหบริษัทตอง
คำนึงถึงการสำรองเงินทุนไวเพื่อใชในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวา รวมถึงใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน และสำรองไวเพื่อรองรับสถานการณทางการเงินที่มีความไมแนนอน ดังนั้น คณะกรรมการจึง
ไดพิจารณา ทบทวนอยางรอบคอบ มีมติเห็นชอบใหงดจายเงินปนผล จากการดำเนินงานป 2563 เพื่อนำเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ การงดจายเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวา
จะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
3. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเสนอใหแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนตำแหนงตามวาระ ดังตอไปนี้
1) นายสมชาย วงศทรัพยสิน
2) ดร. สุนทร พิบูลยเจริญสิทธิ์
โดยในคราวนี้มีกรรมการอิสระที่ครบวาระ 6 ป 2 ทาน และเสนอกรรมการ 2 ทาน ดำรงตำแหนงแทนกรรมการ
อิสระที่พนตำแหนงตามวาระ เพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตามที่ประธานฯ
เสนอทุ กประการ โดยนายสมชาย วงศทรัพยสิ น และ ดร. สุ นทร พิบูล ย เจริ ญ สิ ทธิ์ ไม ได เข า ร ว มการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้
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4. ที่ป ระชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉัน ทน ำเสนอคา ตอบแทนคณะกรรมการบริษ ัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการชุดยอยตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเสนอทุกประการ ใหนำเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ชุดยอย ซึ่งผานการแสดงความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแลว โดยกำหนดจายเปน
เบีย้ ประชุมตามตำแหนง ดังนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัท

35,000 บาท

กรรมการบริษัท

20,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน

25,000 บาท

ประธาน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

20,000 บาท

ประธาน/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

20,000 บาท

ประธาน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

20,000 บาท

5. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็น ชอบใหแตงตั้งนางสาวสุลลิต อาดสวาง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ทะเบียนเลขที่ 7793 จาก
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจำป 2564 โดยการกำหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญ ชี ทั้งสิ้น 1,400,000 บาท โดยไมมีคาบริการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุก ประการ และให
นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
6. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจำป 2564 ในวันศุกรที่
23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองแพลตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน เลขที่ 1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ตามที่ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 และ
มอบหมายใหนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (Record Date) และวันปดพักสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามความจำเปนและสมควร และกำหนดวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการงดจายเงินปนผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตำแหนงตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจำป 2564

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจำป 2564

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

_____________________
(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิ ะ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

