
 

 

วนัที 29 เมษายน 2559 

เรือง แจ้งมตทีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) เมือวนัที 29 เมษายน 

2559 ได้มีมตทีิสําคญัสรุปได้ดงันี 

1.  มีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 เห็นด้วย จํานวน  967,662,622 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง จํานวน 2,000   เสียง   

บตัรเสีย จํานวน  0 

2.  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจํา ปี 2558 

3. มีมตอินมุตังิบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสนิสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ซงึผา่นการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน  991,487,425 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง จํานวน 2,000   เสียง   

บตัรเสีย จํานวน  50,000 

4. มีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.15 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทงัสนิ 180,000,000 

บาท โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัที 11 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และ

ให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุ

ทะเบียนในวนัที 12 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที 27 พฤษภาคม 

2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 



เห็นด้วย จํานวน  991,500,625 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง จํานวน 2,000   เสียง   

บตัรเสีย จํานวน  50,000 

5. มีมตอินมุตักิารแตง่ตงักรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหนงึ ดงันี 

(1) นายศริิพงษ์ สมบตัศิริิ 

เห็นด้วย จํานวน  991,589,416 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง  

บตัรเสีย จํานวน  110 

(2) นายกฤชวฒัน์ วรวานิช 

เห็นด้วย จํานวน  991,474,416 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9884 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  115,000   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง  

บตัรเสีย จํานวน  110 

6. มีมตอินมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2559 โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนราย

เดือนและบําเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน  985,233,216 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.3590 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  6,354,400  เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.6408 

งดออกเสียง จํานวน 2,000   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0002 

บตัรเสีย จํานวน  110 

7. มีมตอินมุตักิารแตง่ตงั  นางสาวอมรรัตน์ เพิมพนูวฒันาสขุ เลขผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4599 และ/หรือ

นายประสทิธิ เยืองศรีกลุ เลขผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4174 และ/หรือนางสาววราภรณ์ วรธิตกิลุ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขที 4474 และ/หรือนายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3977 จากบริษัท  

ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) และ 



บริษัท บานานา่ กรุ๊ป จํากดั สําหรับปี 2559 โดยกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,650,000 

บาทตอ่ปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน  991,590,716 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง จํานวน 2,000    เสียง  

บตัรเสีย จํานวน  110 

8.  มีมตอินมุตักิารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท และการเพิมวตัถปุระสงค์ข้อ 28 ตาม

รายละเอียดดงันี  

“ข้อ 28. ประกอบกิจการให้เช่า หรือเชา่ช่วง หรือให้เช่าช่วงทีดนิ อาคาร สถานที พืนทีแก่บคุคล นิติบคุคล 

สว่นราชการและองค์การของรัฐ” 

ทีประชมุมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ดงันี 

เห็นด้วย จํานวน  991,607,718 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน  0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง จํานวน 0   เสียง คดิเป็นร้อยละ  0 

บตัรเสีย จํานวน  110 

จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

   (นายสรุะ คณิตทวีกลุ) 

           ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 


