วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรือง

การจ่ายเงินปั นผล การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการครังที 1/2564 ของบริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ
เกียวกับการอนุมตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ดังนี
1.
2.

3.

4.

มีมติอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท (หนึงบาท) จากเงินกําไรสุทธิประจําปี 2563 ของ
บริษัท รวมเป็ นเงินทังสิน 1,200,000,000 บาท โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสทิ ธิ รบั เงินปั นผล ในวันที 30 เมษายน
2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในวันที 21 พฤษภาคม 2564
ทังนี สิท ธิ ใ นการได้รับ เงิ น ปั น ผลและเงิน ปั น ผลพิเ ศษดัง กล่า วยัง มี ค วามไม่แ น่น อนจนกว่า จะได้รับ อนุมัติ จ าก
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึง ดังต่อไปนี
(1) ดร. สมบรูณ ์ เอืออัชฌาสัย กรรมการอิสระ
(2) นายสุระ คณิตทวีกลุ
กรรมการ
(3) นางสาวอารี ปรีชานุกลู
กรรมการ
มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2564 ภายในวงเงินรวมในอัตราเดียวกับอัตราทีจ่ายในปี
2563 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบียประชุม และบําเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ตําแหน่ง
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
20,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/เดือน
กรรมการ
10,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/เดือน

(2) เบียประชุม
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
40,000 บาท/ครัง
40,000 บาท/ครัง
20,000 บาท/ครัง
25,000 บาท/ครัง

(3) บําเหน็จกรรมการจํานวน 3,000,000 บาท โดยจ่ายสําหรับกรรมการอิสระเท่านัน
หมายเหตุ 1. บริษัทไม่มนี โยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านัน
3. บริษัทจะจ่ายเบียประชุมตามจํานวนครังทีกรรมการเข้าร่วมประชุม และไม่เกิน 6 ครัง ต่อปี
โดยกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เบียประชุมสําหรับการประชุมทีเกินกว่า 6 ครัง
5. มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 6552 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 7795 หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิชัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4526 หรือ นายวิเชียร
กิงมนตรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 3977 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบัญชีของ
บริษัทสําหรับปี 2564 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 5,750,000 บาทต่อปี
6. มีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี
ข้อ
28.

ข้อบังคับเดิม
ในการประชุ ม คณะกรรมการซึ งเป็ นการ
ประชุม ด้ว ยตนเองหรือ โดยการประชุ ม ผ่า นสื อ
อิเล็กทรอนิก ส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด จึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณี
เป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที
เข้าร่วมประชุมทังหมดจะต้องอยูใ่ นราชอาณาจักร
และกรรมการทีเข้าร่วมประชุมจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
หนึงในสามขององค์ประชุมจะต้องอยูใ่ นทีประชุม
แห่ ง เดี ย วกั น และจะต้อ งกระทํา ผ่ า นระบบ

ข้อบังคับใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการซึงเป็ นการประชุม
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ โ ด ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีที
มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินการ
จะต้อ งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารตามที
กฎหมายกําหนด
ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ใ นทีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธาน

ข้อ

ข้อบังคับเดิม
ควบคุมการประชุมทีมีก ระบวนการรัก ษาความ
มันคงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศโดยให้มี ก าร
บันทึกเสียง หรือทังเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี)
ของกรรมการผูเ้ ข้าร่ว มประชุมทุก คนตลอดการ
ประชุม รวมทังข้อมูลจราจรทางคอมพิว เตอร์ที
เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการ
ประชุ ม ต้อ งมีอ งค์ป ระกอบพื นฐานเป็ น ไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร เรื อง มาตรฐานการรัก ษาความมันคง
ปลอดภัย ของการประชุม ผ่า นสืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์
พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจะมีแก้ไขเพิมเติม
ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติ ห น้า ที ได้ให้ก รรมการซึงมาประชุม เลื อ ก
กรรมการคนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุม
34.
การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ให้จัด ขึ น ณ
ท้องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จั ง ห วั ด ใ ก ล้ เ คี ย ง ห รื อ ณ ที อื น ใ ด ต า ม ที
คณะกรรมการจะกําหนด

ข้อบังคับใหม่
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า
ไม่มี ร องประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ห น้า ที ได้ใ ห้ก รรมการซึ งมาประชุม เลื อ ก
กรรมการคนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุม

36.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นการประชุมผ่าน
สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์น ั น ให้ค ณะกรรมการจั ด ทํา
หนังสือนัด ประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบีย บ
วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม
พร้อ มด้ว ยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุใ ห้
ชัด เจนว่ า เป็ น เรืองที เสนอเพือทราบ เพื ออนุมัติ
หรื อ เพื อพิ จ า รณา พร้ อ มทั งควา มเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ื อ

ในการบอกกล่าวเรีย กประชุมผู้ถือหุน้ นัน ให้
คณะกรรมการจั ด ทํา หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ระบุ
สถานที วัน เวลา ระเบีย บวาระการประชุม และ
เรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา พร้อมทัง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน

การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้จดั ขึน ณ ท้องที
อันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือจะกําหนดให้จดั การประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ

ข้อบังคับเดิม
วัน ประชุ ม และให้ โ ฆษณาคํา บอกกล่ า วนั ด
ประชุม ในหนัง สือ พิ ม พ์ไ ม่น ้อ ยกว่า สาม (3) วัน
ก่ อ นวั น ประชุ ม ด้ว ย โดยจะต้ อ งโฆษณาเป็ น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อบังคับใหม่
หุ้น และนายทะเบี ย นบริษั ท มหาชนจํา กัด ทราบ
ล่ว งหน้า ไม่น ้อ ยกว่า เจ็ ด (7) วัน ก่ อนวัน ประชุม
และให้ โ ฆษณาคํ า บอก กล่ า วนั ด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อ กัน ทังนี หากการเรีย กประชุม ในคราวนัน
เป็ นการเรียกประชุมเพือจัดให้มีการประชุมผ่านสือ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ บริษั ท สามารถจัด ส่งหนัง สือเชิ ญ
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดย
จะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตาม
ระยะเวลาทีกําหนดข้างต้น

37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉัน ทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่ว ม
ประชุมไม่น อ้ ยกว่ายีสิบห้า (25) คนหรือไม่นอ้ ย
กว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมี
หุ้น นับ รวมกัน ได้ไ ม่น ้อ ยกว่ า หนึงในสาม (1/3)
ของจํา นวนหุ้น ทีจํา หน่า ยได้ท ังหมด จึง จะครบ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด
เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวน
ผู้ถื อ หุ้น ซึ งมาเข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์
ประชุมตามทีกํา หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือ
หุ้น นั นได้เ รี ย กนัด เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้อ งขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน
มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยัง
ผูถ้ ื อหุน้ ไม่น ้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม
ในการประชุม ครังหลัง นีไม่จาํ เป็ น ต้องครบองค์
ประชุม

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุม
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้า มี) เข้าร่วมประชุมไม่น อ้ ย
กว่ายีสิบห้า (25) คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่น ้อ ยกว่า หนึ งในสาม (1/3) ของจํา นวนหุ้น ที
จําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีที
มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินการ
จะต้อ งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารตามที
กฎหมายกําหนด
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ครังใด
เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้
ถือหุน้ ซึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันได้
เรียกนัดเพราะผูถ้ ื อหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับ ไป ถ้า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น นันมิใ ช่เ ป็ น การ
เรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่

ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ื อหุน้ ไม่น ้อย
กว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง
หลังนีไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม

7. มีมติอนุมตั ิใ ห้กาํ หนดวันประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมของบริษัท เลขที 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม
ดังนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8
วาระที 9

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2563
พิจารณาและอนุมัติง บการเงินรวมของบริษัท สํา หรับรอบปี บัญชี สินสุด ณ วัน ที 31 ธัน วาคม
2563
พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

8. มีมติอนุมตั ิกาํ หนดให้วันที 9 มีนาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2564 และวันที 30 เมษายน 2564 เป็ นวันกําหนดราชือผูถ้ ือหุน้ ทีจะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date)
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุระ คณิตทวีกลุ )
บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

