
 

 

วนัที 24 เมษายน  2561 

เรือง แจ้งมติทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) เมือวนัที 24 เมษายน 

2561 ได้มีมติทีสําคญัสรุปได้ดงัน ี

1. มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2560  ด้วยคะแนนเสียง ดงันี 

เห็นด้วย จาํนวน  845,390,640 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จาํนวน        0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

งดออกเสียง จํานวน       0  เสียง 

บตัรเสีย จาํนวน        0  เสียง 

2. มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบการรวมเงนิของบริษทัสําหรับรอบปีบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ซงึ

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดงัน ี

เห็นด้วย จาํนวน  845,417,141 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จาํนวน        0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

งดออกเสียง จํานวน       0  เสียง 

บตัรเสีย จาํนวน        0  เสียง 

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอตัรา 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทังสิน 

420,000,000 บาท โดยกําหนดรายชอืผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที 3 พฤษภาคม 2561 (Record 

Date) และกําหนดจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที 23 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดงัน ี

เห็นด้วย จาํนวน  845,417,141 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จาํนวน        0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

งดออกเสียง จํานวน       0  เสียง 

บตัรเสีย จาํนวน        0  เสียง 

4. มีมติอนุมตัิการแต่งตงักรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทอกีวาระหนึง ดงันี 



 

 

(1) นายสรุะ คณิตทวกีลุ 

เห็นด้วย จาํนวน  829,265,841 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0930 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน    16,121,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.9070 

งดออกเสียง จํานวน          30,000  เสยีง  

บตัรเสีย จํานวน        0  เสียง 

(2) นางสาวอารี ปรีชานกุลู 

เห็นด้วย จาํนวน  818,946,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.8724 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน    26,440,734  เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.1276 

งดออกเสียง จํานวน          30,500  เสยีง  

บตัรเสีย จํานวน        0  เสียง 

(3) นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม 

เห็นด้วย จาํนวน  803,431,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.0372 

ไมเ่ห็นด้วย จํานวน    41,955,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.9628 

งดออกเสียง จํานวน          30,500  เสยีง  

บตัรเสีย จํานวน        0  เสียง 

5. มีมติอนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนราย

เดือนและบําเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุ ดงัน ี

เห็นด้วย จาํนวน  816,887,741 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.6253 

ไมเ่ห็นด้วย จาํนวน    28,499,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.3711 

งดออกเสียง จํานวน          30,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0035 

บตัรเสีย จาํนวน        0  เสยีง 

6. มีมตอินุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบญัชขีองบริษทั ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทสําหรับปี 2561 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,481,250 บาทด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัน ี

เห็นด้วย จาํนวน  758,029,641 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.6421 

ไมเ่ห็นด้วย จาํนวน    87,588,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  10.3579 

งดออกเสียง จํานวน                   0 เสียง  

บตัรเสีย จาํนวน        0  เสยีง 

 



 

 

7. มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี 

เห็นด้วย จาํนวน  845,617,641 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จาํนวน        0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

งดออกเสียง จํานวน       0  เสียง 

บตัรเสีย จาํนวน        0  เสียง 

8. มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี 

เห็นด้วย จาํนวน  845,617,641 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย จาํนวน        0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0 

งดออกเสียง จํานวน       0  เสียง 

บตัรเสีย จาํนวน        0  เสียง 

จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                            

(นายสรุะ คณิตทวีกลุ) 


