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วนัที� 23 มีนาคม 2561 

 

เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

3.  รายงานประจําปี 2560 ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม ประจําปี 2560 สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ใน

รูปแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM) 

4.  ข้อมูลของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

5. นิยามกรรมการอสิระ 

6.  ข้อมูลของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 

7.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

8.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9.  หนงัสือมอบฉันทะ 

10.  รายละเอียดของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

11. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

12.  แผนที�โดยสงัเขปของสถานที�ประชมุ 

 

คณะกรรมการบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกําหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

ในวันที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั �น 3 ของบริษัทคอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวง      

บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัตอ่ไปนี � 

 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ �นเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 และได้จดัส่งให้ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที�กําหนด และได้นําขึ �นบนเว็บไซด์ของบริษัท (www.comseven.com) 

เพื�อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไปแล้ว และปรากฏว่าไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ซึ�ง

ประชมุเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทกึถูกต้องตรงตามมตขิองที�ประชมุ โดย

มสํีาเนารายงานการประชมุปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ที�ผ่านมา  

                                           หน่วย: ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 5,646 

สนิทรัพย์รวม 7,177 

หนี �สินหมนุเวียน 4,827 

หนี �สินรวม 4,879 

รายได้ 22,584 

กําไรสทุธิ 608 

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ

ซดีี (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียด

ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

การลงมต ิ

วาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี � 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชสีิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้

มีการจดัทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และต้องจดั 

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั �นก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญ

ประจําปี เพื�อพิจารณาอนมุติั 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงิน สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เพื�อนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

ตามที�มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสุด วันที� 

31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของ

บริษัท ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

การลงมต ิ  

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วนัที� 23 มีนาคม 2561 

 

เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

3.  รายงานประจําปี 2560 ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม ประจําปี 2560 สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ใน

รูปแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM) 

4.  ข้อมูลของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

5. นิยามกรรมการอสิระ 

6.  ข้อมูลของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 

7.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

8.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9.  หนงัสือมอบฉันทะ 

10.  รายละเอียดของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

11. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

12.  แผนที�โดยสงัเขปของสถานที�ประชมุ 

 

คณะกรรมการบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกําหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

ในวันที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั �น 3 ของบริษัทคอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวง      

บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัตอ่ไปนี � 

 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ �นเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 และได้จดัส่งให้ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที�กําหนด และได้นําขึ �นบนเว็บไซด์ของบริษัท (www.comseven.com) 

เพื�อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไปแล้ว และปรากฏว่าไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ซึ�ง

ประชมุเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2560 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทกึถูกต้องตรงตามมตขิองที�ประชมุ โดย

มสํีาเนารายงานการประชมุปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ที�ผ่านมา  

                                           หน่วย: ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 5,646 

สนิทรัพย์รวม 7,177 

หนี �สินหมนุเวียน 4,827 

หนี �สินรวม 4,879 

รายได้ 22,584 

กําไรสทุธิ 608 

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ

ซดีี (CD-ROM) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียด

ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

การลงมต ิ

วาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี � 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชสีิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้

มีการจดัทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และต้องจดั 

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั �นก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญ

ประจําปี เพื�อพิจารณาอนมุติั 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงิน สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เพื�อนําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

ตามที�มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสุด วันที� 

31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของ

บริษัท ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

การลงมต ิ  

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



4

 

วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนนิงานสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 50 กําหนดว่าบริษัท

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และมาตรา 115 

กําหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ามจ่ายเงนิปันผลในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

ทั �งนี �บริษัทได้มีการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั �นจึงไม่ต้อง

ตั �งสํารองตามกฎหมายเพิ�มเตมิอีกในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � 

นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลงัการ

หกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้โดยจะขึ �นอยู่กับผล

ประกอบการ ฐานะ การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื�อบริหารกจิการ และการขยาย

ธุรกจิของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ 

จากงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัท

มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 608,669,453 ล้านบาท  และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมกํีาไรสุทธิจํานวน 577,672,971 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 0.35 

บาทต่อหุ้ น (สามสิบห้าสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 420,000,000 บาท คิดเป็น

อตัราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 72.70 ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันที� 23 

พฤษภาคม 2561 ซึ�งเป็นวันที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล

(Record Date) 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 ถงึปี 2560 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2560 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน 608,669,453 416,208,179 268,467,024 

2. จํานวนหุ้น 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.35 0.25 0.15 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น 420,000,000 300,000,000 180,000,000 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั

กําไรสทุธิตามงบการเงินรวม 
72.70 72 61.59 

หมายเหตุ 

สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั �ง จะต้องมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) 

โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม 

(1/3) ซึ�งกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในครั �งนี � มรีายชื�อดงัตอ่ไปนี � 

1. นายสรุะ  คณิตทวีกลุ  กรรมการ 

2.  นางสาวอารี  ปรีชานกุลู  กรรมการ 

3.  นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม กรรมการอิสระ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั �งแตว่นัที� 5 ตลุาคม 2560 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท              

และปรากฎว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ�งปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปี 2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3 - ภายใต้หัวข้อเรื�องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ)  โดย

พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบติัของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า

กรรมการ 3 ท่านซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และ

กรรมการทั �ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้ มีคณุสมบติัต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�

มีส่วนแข่งขันกบัการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้

กรรมการทั �ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ซึ�งรายละเอียดประวัติ

ของกรรมการทั �ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 และคณุสมบติัของกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย

ลําดบัที� 5 และรายงานประจําปี ภายใต้หวัข้อเรื�องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3) 

และกรรมการอสิระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมทางวิชาชีพกบับริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไมมี่ความสมัพันธ์ทางธุรกจิที�มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทํา

หน้าที�ได้อย่างเป็นอสิระ 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที�เสนอชื�อในครั �งนี �  

รายชื�อผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายสรุะ  คณิตทวีกลุ 352,655,200 352,655,200 

2. นางสาวอารี  ปรีชานกุลู 50,600,000 50,600,000 

3. นางสาววรีภรณ์  อดุมคณุธรรม - ไมมี่ - - ไมม่ ี- 
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วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนนิงานสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 50 กําหนดว่าบริษัท

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และมาตรา 115 

กําหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ามจ่ายเงนิปันผลในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

ทั �งนี �บริษัทได้มีการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั �นจึงไม่ต้อง

ตั �งสํารองตามกฎหมายเพิ�มเตมิอีกในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � 

นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลงัการ

หกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้โดยจะขึ �นอยู่กับผล

ประกอบการ ฐานะ การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื�อบริหารกจิการ และการขยาย

ธุรกจิของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ 

จากงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัท

มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 608,669,453 ล้านบาท  และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมกํีาไรสุทธิจํานวน 577,672,971 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 0.35 

บาทต่อหุ้ น (สามสิบห้าสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 420,000,000 บาท คิดเป็น

อตัราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 72.70 ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันที� 23 

พฤษภาคม 2561 ซึ�งเป็นวันที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล

(Record Date) 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 ถงึปี 2560 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2560 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน 608,669,453 416,208,179 268,467,024 

2. จํานวนหุ้น 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.35 0.25 0.15 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น 420,000,000 300,000,000 180,000,000 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั

กําไรสทุธิตามงบการเงินรวม 
72.70 72 61.59 

หมายเหตุ 

สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั �ง จะต้องมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) 

โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม 

(1/3) ซึ�งกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในครั �งนี � มรีายชื�อดงัตอ่ไปนี � 

1. นายสรุะ  คณิตทวีกลุ  กรรมการ 

2.  นางสาวอารี  ปรีชานกุลู  กรรมการ 

3.  นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม กรรมการอิสระ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั �งแตว่นัที� 5 ตลุาคม 2560 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท              

และปรากฎว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ�งปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปี 2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3 - ภายใต้หัวข้อเรื�องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ)  โดย

พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบติัของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า

กรรมการ 3 ท่านซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และ

กรรมการทั �ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้ มีคณุสมบติัต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�

มีส่วนแข่งขันกบัการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้

กรรมการทั �ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ซึ�งรายละเอียดประวัติ

ของกรรมการทั �ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 และคณุสมบติัของกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย

ลําดบัที� 5 และรายงานประจําปี ภายใต้หวัข้อเรื�องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3) 

และกรรมการอสิระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมทางวิชาชีพกบับริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไมมี่ความสมัพันธ์ทางธุรกจิที�มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทํา

หน้าที�ได้อย่างเป็นอสิระ 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที�เสนอชื�อในครั �งนี �  

รายชื�อผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายสรุะ  คณิตทวีกลุ 352,655,200 352,655,200 

2. นางสาวอารี  ปรีชานกุลู 50,600,000 50,600,000 

3. นางสาววรีภรณ์  อดุมคณุธรรม - ไมมี่ - - ไมม่ ี- 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั �ง 

3 ท่าน คือ นายสรุะ  คณิตทวีกลุ ,นางสาวอารี  ปรีชานกุลูและนางสาววรีภรณ์  อดุมคณุธรรม กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทอกีวาระหนึ�ง  

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 6 พิจารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 กําหนดให้กรรมการมี

สทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคบั หรือตามที�ที�ประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �น

ให้ได้รับเบี �ยเลี �ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 โดย

พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบั

บริษัทอื�นที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที�ใกล้เคียงกนั รวมทั �งผลสํารวจคา่ตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทกําหนดนั �น

อยู่ในอตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด  

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดย

ให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและบําเหนจ็กรรมการ โดยรายละเอียดดงันี � 

(1)  คา่ตอบแทนรายเดือน 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

หมายเหตุ  1. บริษัทไมมี่นโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั �น     

(2) บําเหน็จกรรมการจํานวน 2,100,000 (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที�ประกาศจา่ย) โดยจ่ายสําหรับ

กรรมการอสิระเท่านั �น  

 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื�นใด

นอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี �ยประชุมตามรายละเอียดที�กําหนดข้างต้น 

สว่นรายละเอยีดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของ

บริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวัข้อเรื�องการจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที�3) 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 และปี 2560 

ตําแหน่ง/ 

องค์ประกอบ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
บําเหน็จกรรมการ                               

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 

ปีที� 2561 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 2,100,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น (คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 

0.5 ของเงินปันผลที�

ประกาศจ่าย) 

1,500,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น (คดิ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 

0.5 ของเงินปันผล

ที�ประกาศจ่าย) 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

วาระที� 7 พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 55 กําหนดว่า ให้ที�

ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด้ 

นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก

ผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที�มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียน ไม่จําเป็นต้องเปลี�ยนบริษัทผู้สอบ

บญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรายอื�น ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั �นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั �งผู้สอบบัญชีรายที�พ้นจากการปฏิบัติหน้าที�จากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีได้เมื�อพ้น

ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที� 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณุสมบัติของผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระของ

ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี มคีวามเห็นและเสนอให้แต่งตั �ง นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 4474 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7795 หรือ นายชยัศริิ เรืองฤทธิ�ชยั 

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 4526 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที� 3977 จากบริษัท  

ไพรซว์อเตอร์ เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2561 และเสนอให้กําหนด

คา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,481,250 บาท โดยไมร่วมค่าใช้จ่ายอื�นๆ  
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั �ง 

3 ท่าน คือ นายสรุะ  คณิตทวีกลุ ,นางสาวอารี  ปรีชานกุลูและนางสาววรีภรณ์  อดุมคณุธรรม กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทอกีวาระหนึ�ง  

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 6 พิจารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 กําหนดให้กรรมการมี

สทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคบั หรือตามที�ที�ประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �น

ให้ได้รับเบี �ยเลี �ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 โดย

พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบั

บริษัทอื�นที�อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที�ใกล้เคียงกนั รวมทั �งผลสํารวจคา่ตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทกําหนดนั �น

อยู่ในอตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด  

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดย

ให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและบําเหนจ็กรรมการ โดยรายละเอียดดงันี � 

(1)  คา่ตอบแทนรายเดือน 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

หมายเหตุ  1. บริษัทไมมี่นโยบายจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั �น     

(2) บําเหน็จกรรมการจํานวน 2,100,000 (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที�ประกาศจา่ย) โดยจ่ายสําหรับ

กรรมการอสิระเท่านั �น  

 

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื�นใด

นอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี �ยประชุมตามรายละเอียดที�กําหนดข้างต้น 

สว่นรายละเอยีดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของ

บริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวัข้อเรื�องการจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที�3) 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 และปี 2560 

ตําแหน่ง/ 

องค์ประกอบ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
บําเหน็จกรรมการ                               

ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 

ปีที� 2561 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 2,100,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น (คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 

0.5 ของเงินปันผลที�

ประกาศจ่าย) 

1,500,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น (คดิ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 

0.5 ของเงินปันผล

ที�ประกาศจ่าย) 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 

กรรมการ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

วาระที� 7 พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 55 กําหนดว่า ให้ที�

ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด้ 

นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก

ผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที�มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียน ไม่จําเป็นต้องเปลี�ยนบริษัทผู้สอบ

บญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรายอื�น ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั �นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั �งผู้สอบบัญชีรายที�พ้นจากการปฏิบัติหน้าที�จากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีได้เมื�อพ้น

ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที� 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณุสมบัติของผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระของ

ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี มคีวามเห็นและเสนอให้แต่งตั �ง นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 4474 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7795 หรือ นายชยัศริิ เรืองฤทธิ�ชยั 

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 4526 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที� 3977 จากบริษัท  

ไพรซว์อเตอร์ เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2561 และเสนอให้กําหนด

คา่ตอบแทนค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,481,250 บาท โดยไมร่วมค่าใช้จ่ายอื�นๆ  
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

ค่าสอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2561 

(ปีที�เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2560 

คา่สอบบญัชี 4,481,250 4,060,000 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ  จา่ยตามจริง จา่ยตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตั �ง นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 4474 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7795 หรือ นายชยัศริิ  

เรืองฤทธิ�ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4526 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3977 จาก

บริษัท ไพรซว์อเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2561  โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็น

ผู้ทําการ  ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้ให้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของ 

บริษัท ไพรซ ์  วอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั ทําหน้าที�แทน ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอชื�อแต่งตั �งให้เป็นผู้สอบ

บญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี � เป็นการปฏบิตัิหน้าที�ของผู้สอบบญัชีปีที� 4 และกําหนดค่าตอบแทนในการ

ตรวจสอบบญัชปีระจําปี 2561 เป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 4,481,250 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นๆ  

ผู้สอบบญัชไีมไ่ด้ให้บริการอื�นๆ แก่บริษัท และไม่มคีวามสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด 

การลงมต ิ 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 8  พิจารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ    

ข้อ 3. ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สืบเนื�องจากบริษัทมีการนําเข้ามือถือมาจําหน่ายในประเทศ และจะต้องดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ด้วยนั �น เพื�อความ

ชดัเจนบริษัทจงึต้องดําเนินการเพิ�มวตัถปุระสงค์เรื�องดงักล่าว อกีจํานวน 3 ข้อ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพิ�มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการดําเนิน

ธุรกจิ โดยการเพิ�มวัตถปุระสงค์ของบริษัท อกีจํานวน 3 ข้อ ดงันี � 

ข้อ (29)   ประกอบกิจการซื �อ  นําเข้า  จดัหา  ขาย  จําหน่าย  เครื�องโทรศพัท์  เครื�องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอปุกรณ์ที�

เกี�ยวข้อง 

ข้อ (30)   ประกอบกิจการค้าโทรศัพท์เคลื�อนที� อุปกรณ์ อะไหล่ และสินค้าอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับโทรศัพท์ เคลื�อนที�

รวมถงึอปุกรณ์อะไหล ่ ตลอดจนการค้าส่งและค้าปลีกซึ�งผลิตภณัฑ์ที�อยูใ่นรูปของข้อมลูทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อมูลดิจิตอล ที�ใช้ประกอบกับ หรือเกี�ยวเนื�องกับโทรศัพท์เคลื�อนที�และอุปกรณ์ รวมทั �งข้อความ ภาพ 

เสียงเพลง หรือสญัญาณตา่งๆ เกมส์ และผลิตภณัฑ์อื�นที�เป็นแบบเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั 

ข้อ (31)  ประกอบกิจการเกี�ยวกับระบบสื�อสารและโทรคมนาคม  เพื�อนําเข้าและขายตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัโทรคมนาคมทั �งหมด 

ทั �งนี � วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั �งหมด 31 ข้อ และเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไข

เพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

"ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจํีานวน 31 ข้อ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002" 

นอกจากนี � เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการมอบหมายให้บุคคลที�ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความ

ในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้

ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

การลงมต ิ 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 9 พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สืบเนื�องจากคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัที� 4 เมษายน 2560 ให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบญับตัิบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เกี�ยวกับการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซึ�งบริษัทได้มีการกําหนดเรื�อง

ดงักล่าวไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจงึต้องแก้ไขข้อบงัคบัให้สอดคล้องกบัคําสั�งฉบบัดงักล่าว 

ข้อบงัคบัเดมิ 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง การประชุมเช่นว่านี �ให้เรียกว่า 

“ประชมุสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จัดให้มีขึ �นภายในสี� (4) เดือนภายหลงัวนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผู้ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อย

กว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดเข้าชื�อกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนั

ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นกไ็ด้ โดยในหนงัสือร้องขอนั �นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชมุเพื�อการใดไว้

ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่ันที�ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 



9

 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

ค่าสอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2561 

(ปีที�เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2560 

คา่สอบบญัชี 4,481,250 4,060,000 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ  จา่ยตามจริง จา่ยตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตั �ง นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ 

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 4474 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7795 หรือ นายชยัศริิ  

เรืองฤทธิ�ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4526 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3977 จาก

บริษัท ไพรซว์อเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2561  โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็น

ผู้ทําการ  ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้ให้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของ 

บริษัท ไพรซ ์  วอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั ทําหน้าที�แทน ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอชื�อแต่งตั �งให้เป็นผู้สอบ

บญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี � เป็นการปฏบิตัิหน้าที�ของผู้สอบบญัชีปีที� 4 และกําหนดค่าตอบแทนในการ

ตรวจสอบบญัชปีระจําปี 2561 เป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 4,481,250 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื�นๆ  

ผู้สอบบญัชไีมไ่ด้ให้บริการอื�นๆ แก่บริษัท และไม่มคีวามสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด 

การลงมต ิ 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 8  พิจารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ    

ข้อ 3. ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สืบเนื�องจากบริษัทมีการนําเข้ามือถือมาจําหน่ายในประเทศ และจะต้องดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ด้วยนั �น เพื�อความ

ชดัเจนบริษัทจงึต้องดําเนินการเพิ�มวตัถปุระสงค์เรื�องดงักล่าว อกีจํานวน 3 ข้อ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพิ�มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการดําเนิน

ธุรกจิ โดยการเพิ�มวัตถปุระสงค์ของบริษัท อกีจํานวน 3 ข้อ ดงันี � 

ข้อ (29)   ประกอบกิจการซื �อ  นําเข้า  จดัหา  ขาย  จําหน่าย  เครื�องโทรศพัท์  เครื�องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และอปุกรณ์ที�

เกี�ยวข้อง 

ข้อ (30)   ประกอบกิจการค้าโทรศัพท์เคลื�อนที� อุปกรณ์ อะไหล่ และสินค้าอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับโทรศัพท์ เคลื�อนที�

รวมถงึอปุกรณ์อะไหล ่ ตลอดจนการค้าส่งและค้าปลีกซึ�งผลิตภณัฑ์ที�อยูใ่นรูปของข้อมลูทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อมูลดิจิตอล ที�ใช้ประกอบกับ หรือเกี�ยวเนื�องกับโทรศัพท์เคลื�อนที�และอุปกรณ์ รวมทั �งข้อความ ภาพ 

เสียงเพลง หรือสญัญาณตา่งๆ เกมส์ และผลิตภณัฑ์อื�นที�เป็นแบบเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั 

ข้อ (31)  ประกอบกิจการเกี�ยวกับระบบสื�อสารและโทรคมนาคม  เพื�อนําเข้าและขายตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัโทรคมนาคมทั �งหมด 

ทั �งนี � วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั �งหมด 31 ข้อ และเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไข

เพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

"ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจํีานวน 31 ข้อ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002" 

นอกจากนี � เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการมอบหมายให้บุคคลที�ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความ

ในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้

ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

การลงมต ิ 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 9 พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สืบเนื�องจากคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�องการแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัที� 4 เมษายน 2560 ให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบญับตัิบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เกี�ยวกับการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซึ�งบริษัทได้มีการกําหนดเรื�อง

ดงักล่าวไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจงึต้องแก้ไขข้อบงัคบัให้สอดคล้องกบัคําสั�งฉบบัดงักล่าว 

ข้อบงัคบัเดมิ 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง การประชุมเช่นว่านี �ให้เรียกว่า 

“ประชมุสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จัดให้มีขึ �นภายในสี� (4) เดือนภายหลงัวนัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผู้ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อย

กว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดเข้าชื�อกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนั

ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นกไ็ด้ โดยในหนงัสือร้องขอนั �นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชมุเพื�อการใดไว้

ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่ันที�ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 



10

 

ข้อบงัคบัใหม่ 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง การประชมุเช่นว่านี �ให้เรียกว่า 

“ประชมุสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จัดให้มีขึ �นภายในสี� (4) เดือนภายหลงัวันสิ �นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ

หุ้น    

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในสี�สิบห้า (45) วันนบัแต่วันที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

ทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ถือหุ้นอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า 

(45) วันนบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นทึ�คณะกรรมการเป็น

ผู้ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ

สะดวกตามสมควร ทั �งนี � หากจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ ผู้ ถือหุ้น

ทั �งหลายซึ�งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ถือหหุ้นในครั �งนั �นจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช่จ่ายที�เกิดจากการจดั

ให้มีการประชมุในครั �งนั �นให้แกบ่ริษัท 

นอกจากนี � ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� 74/2557 เรื�องการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ได้

กําหนดให้สามารถจดัประชมุผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ได้ด้วย แต่ผู้เข้าร่วมประชมุทุกคนต้องอยู่ในราชอาณาจกัร ดงันั �น 

เพื�อความคล่องตวัในการประชมุ จงึเสนอให้มกีารแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 26 - 28 เป็นดงันี � 

ข้อบงัคบัเดิม 

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ

จงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ

กําหนด 

ข้อ 27. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนงัสือนดั

ประชมุไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื�อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื�น และกําหนดวนันดัประชุมเร็วกว่านั �นกไ็ด้  

ในกรณีที�กรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด

วนันดัประชมุภายในสิบสี� (14) วนันบัแต่วันที�ได้รับการร้องขอเชน่ว่านั �น 

ข้อ 28. ในการประชมุคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ

ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไมส่ามารถปฏบิตัิหน้าที�ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที�ได้ให้กรรมการ

ซึ�งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็นประธานในที�ประชมุ 

ข้อบงัคบัใหม่ 

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั

ใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด หรือ

ประธานกรรมการจะกําหนดให้จดัการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ด้ 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื�อ

อเิล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด 

(7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุม

โดยวิธีอื�น และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั �นก็ได้ ทั �งนี � หากการประชุมในคราวนั �นเป็นการประชุมผ่านสื�อ

อเิล็กทรอนกิส์ บริษทัสามารถจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุโดยจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ในกรณีที�กรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวนันดั

ประชมุภายในสิบสี� (14) วนั นบัแตว่นัที�ได้รับการร้องขอเชน่ว่านั �น 

ข้อ 28. ในการประชมุคณะกรรมการซึ�งเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือโดยการประชมุผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ 

จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที�เข้าร่วมประชุม

ทั �งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการที�เข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามขององค์ประชุม

จะต้องอยู่ในที�ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการรักษาความ

มั�นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทกึเสียง หรือทั �งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วม

ประชมุทกุคนตลอดการประชุม รวมทั �งข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที�เกิดจากการบนัทกึดงักล่าว และระบบควบคุม

การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื �นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�อง 

มาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที�จะมีแก้ไข

เพิ�มเตมิ 

ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้กรรมการซึ�งมา

ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็นประธานในที�ประชมุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคับข้อ 26 - 28 และข้อ 35 ของ

บริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้บุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจด

ทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข

และเพิ�มเตมิถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งนายทะเบียน 
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ข้อบงัคบัใหม่ 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง การประชมุเช่นว่านี �ให้เรียกว่า 

“ประชมุสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จัดให้มีขึ �นภายในสี� (4) เดือนภายหลงัวันสิ �นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ

หุ้น    

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในสี�สิบห้า (45) วันนบัแต่วันที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

ทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อกันหรือผู้ถือหุ้นอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคับไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า 

(45) วันนบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นทึ�คณะกรรมการเป็น

ผู้ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความ

สะดวกตามสมควร ทั �งนี � หากจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ ผู้ ถือหุ้น

ทั �งหลายซึ�งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ถือหหุ้นในครั �งนั �นจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช่จ่ายที�เกิดจากการจดั

ให้มีการประชมุในครั �งนั �นให้แกบ่ริษัท 

นอกจากนี � ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� 74/2557 เรื�องการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ได้

กําหนดให้สามารถจดัประชมุผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ได้ด้วย แต่ผู้เข้าร่วมประชมุทุกคนต้องอยู่ในราชอาณาจกัร ดงันั �น 

เพื�อความคล่องตวัในการประชมุ จงึเสนอให้มกีารแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 26 - 28 เป็นดงันี � 

ข้อบงัคบัเดิม 

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ

จงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ

กําหนด 

ข้อ 27. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนงัสือนดั

ประชมุไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื�อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื�น และกําหนดวนันดัประชุมเร็วกว่านั �นกไ็ด้  

ในกรณีที�กรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด

วนันดัประชมุภายในสิบสี� (14) วนันบัแต่วันที�ได้รับการร้องขอเชน่ว่านั �น 

ข้อ 28. ในการประชมุคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ

ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไมส่ามารถปฏบิตัิหน้าที�ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที�ได้ให้กรรมการ

ซึ�งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็นประธานในที�ประชมุ 

ข้อบงัคบัใหม่ 

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั

ใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด หรือ

ประธานกรรมการจะกําหนดให้จดัการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ด้ 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื�อ

อเิล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด 

(7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุม

โดยวิธีอื�น และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั �นก็ได้ ทั �งนี � หากการประชุมในคราวนั �นเป็นการประชุมผ่านสื�อ

อเิล็กทรอนกิส์ บริษทัสามารถจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุโดยจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ในกรณีที�กรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวนันดั

ประชมุภายในสิบสี� (14) วนั นบัแตว่นัที�ได้รับการร้องขอเชน่ว่านั �น 

ข้อ 28. ในการประชมุคณะกรรมการซึ�งเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือโดยการประชมุผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ 

จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที�เข้าร่วมประชุม

ทั �งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการที�เข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามขององค์ประชุม

จะต้องอยู่ในที�ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการรักษาความ

มั�นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทกึเสียง หรือทั �งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วม

ประชมุทกุคนตลอดการประชุม รวมทั �งข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที�เกิดจากการบนัทกึดงักล่าว และระบบควบคุม

การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื �นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�อง 

มาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที�จะมีแก้ไข

เพิ�มเตมิ 

ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้กรรมการซึ�งมา

ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็นประธานในที�ประชมุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคับข้อ 26 - 28 และข้อ 35 ของ

บริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้บุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจด

ทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข

และเพิ�มเตมิถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งนายทะเบียน 
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วาระที� 10    พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

จงึเรียนมาเพื�อขอเชญิท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะ

แต่งตั �งบุคคลอื�นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุครั �งนี � โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ�ง และยื�นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึ�งแต่งตั �ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ 

ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของ

บริษัท ตามรายละเอยีดซึ�งแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น

ได้ 

อนึ�ง บริษัทได้กําหนดให้วนัที� 9 มีนาคม 2561 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�จะมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2561 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้

ในช่วงระหว่างวนัที� 5 ตลุาคม 2560 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเวบ็ไซต์ของ

บริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแต่

อย่างใด                

                    ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

                 

         นายศริิพงษ์ สมบตัิศริิ 

                   ประธานกรรมการ 

 

รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน สถานที� และเวลา 

ประชุมเมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั �น 3 เลขที� 549/1 ถนนสรรพาวุธ 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที�เข้าประชุม 

1. นายศิริพงษ์ สมบตัิศริิ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสรุะ คณิตทวีกลุ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

3. นายกฤชวฒัน์ วรวานชิ กรรมการ 

4. นางสาวอารี ปรีชานุกลู กรรมการ 

5. นายคงศกัดิ� บรรณาสถิตย์กลุ กรรมการ 

6. นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายคชัพล จลุชาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศศิภา สว่างไสว เลขานกุารบริษัท 

2. นางวาสนา พงศ์แสงลกึ                ประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวณฐันนัท์ กีรติกรยศนนัท์   ประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร สายงานธรุกิจค้าปลีก 

4. นายธีระชยั สริุยะพงษ์                  ประธานเจ้าหน้าที�ปฏบิตักิาร สายงานธรุกิจพิเศษ 

5. นายกาํลงัพล ตนัติวฒันพานชิ  ผู้จดัการแผนกบญัชี 

6. นายศรุต กฤติยานนัต์ ผู้จดัการแผนกบญัชีบริหาร 

7. นางสาวปิยพร บรรดาศกัดิ� ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื�นๆ 

1. ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จํากดั    

2. นางสาวมนัญญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย 

เริ�มการประชุม 

ก่อนเริ�มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้แจ้งว่า มผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 549,476,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.5397 ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที�จําหน่ายได้แล้วมีจาํนวนทั �งสิ �น 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษทัแล้ว 


