วันที� 23 มีนาคม 2561
เรื� อง
เรี ยน
สิง� ที�ส่งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
3. รายงานประจําปี 2560 ของบริ ษัท พร้ อมงบการเงินรวม ประจําปี 2560 สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 ใน
รู ปแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
4. ข้ อมูลของผู้ท�ีได้ รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2561
7. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
11. ขั �นตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
12. แผนที�โดยสังเขปของสถานที�ประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ มีมติกําหนดให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ในวันที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน� 3 ของบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี �
วาระที� 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัทได้ ถูกจัดขึ �นเมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 และได้ จดั ส่งให้ ตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที�กําหนด และได้ นําขึ �นบนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.comseven.com)
เพื�อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว� ไปแล้ ว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไข
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ�ง
ประชุมเมื�อวันที� 20 เมษายน 2560 ซึง� คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกถูกต้ องตรงตามมติของที�ประชุม โดย
มีสําเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิง� ที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 2
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที� 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 ที�ผ่านมา
หน่วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
5,646
สินทรัพย์รวม
7,177
หนี �สินหมุนเวียน
หนี �สินรวม
รายได้

4,827
4,879
22,584

กําไรสุทธิ

608

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท 2560 ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึง� ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปแบบ
ซีดี (CD-ROM) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง� นี �แล้ ว (สิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสิง� ที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 3
การลงมติ
วาระแจ้ งเพื�อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี �
วาระที� 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชีสนิ � สุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื�อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง� กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้
มีการจัดทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ �นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และต้ องจัด
ให้ ผ้ ูส อบบัญ ชีตรวจสอบงบดุล และบัญ ชี กํ าไรขาดทุน นัน� ก่อ นนําเสนอต่อที� ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญ
ประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีการทํางบการเงิน สํ าหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึง� ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ตามที�มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (สิง� ที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุด วันที�
31 ธัน วาคม 2560 ซึ�งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทแล้ ว และแสดงอยู่ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท ซึง� ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิง� ที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 3
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที� 4

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานสิน� สุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 50 กําหนดว่าบริ ษั ท
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ�งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115
กําหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที�บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ทังนี
� �บริ ษัทได้ มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ ครบจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว ดังนั �นจึงไม่ต้อง
ตังสํ
� ารองตามกฎหมายเพิ�มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี �
นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการ
หักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท
อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท อาจพิ จารณาการจ่ า ยเงิน ปั นผลแตกต่ างไปจากนโยบายที� กําหนดไว้ ได้ โดยจะขึน� อยู่กับ ผล
ประกอบการ ฐานะ การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้ เงินเพื�อบริหารกิจการ และการขยาย
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
จากงบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึง� ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว บริ ษัท
มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเป็ นจํานวนรวมทังสิ
� น� 608,669,453 ล้ านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 577,672,971 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ท�ีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราร้ อยละ 0.35
บาทต่อหุ้น (สามสิบ ห้ าสตางค์) สํ าหรับ หุ้นจํานวน 1,200,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทัง� สิน� 420,000,000 บาท คิ ดเป็ น
อัตราเงินปั นผลที�จ่ายเทียบกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 72.70 ซึง� สอดคล้ องกับนโยบายการ
จ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษั ท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นของบริ ษั ทที� มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้น ณ วันที� 23
พฤษภาคม 2561 ซึ�งเป็ น วันที�ค ณะกรรมการกํา หนดให้ เป็ นวัน กํ าหนดรายชื� อ ผู้ถือหุ้นที� มีสิทธิ จะได้ รับ เงินปั น ผล
(Record Date)
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 ถึงปี 2560
ปี 2560
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2559
ปี 2558
(ปี ที�เสนอ)
1. กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน
608,669,453
416,208,179
268,467,024
2. จํานวนหุ้น
1,200,000
1,200,000
1,200,000
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.35
0.25
0.15
4. รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทั �งสิ �น
420,000,000
300,000,000
180,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับ
72.70
72
61.59
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
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การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กําหนดว่าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง� จะต้ องมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุ กับส่วนหนึง� ในสาม
(1/3) ซึง� กรรมการที�จะต้ องออกจากตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในครัง� นี � มีรายชื�อดังต่อไปนี �
1. นายสุระ คณิตทวีกลุ
2. นางสาวอารี ปรี ชานุกลู
3. นางสาววรี ภรณ์ อุดมคุณธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการตาม
กระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ าตั �งแต่วนั ที� 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
และปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเข้ ารับการเลือกตั �งเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธี การสรรหา ซึ�งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจํ าปี 2560 (สิ�งที�ส่งมาด้ ว ยลําดับที� 3 - ภายใต้ หัวข้ อเรื� องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ) โดย
พิจารณาจากโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท และคุณ สมบัติของกรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่า
กรรมการ 3 ท่า นซึ�งต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ น ผู้ท�ีมีความเหมาะสมด้ านคุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษั ท ในช่วงเวลาที� ผ่านมาเป็ นประโยชน์ กับ บริ ษั ท และ
กรรมการทัง� 3 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที�
มีส่ว นแข่งขันกับ การดําเนิ นงานของบริ ษั ท คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทั �ง 3 ท่าน ได้ รับการพิจารณาเลือกตั �งกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ซึง� รายละเอียดประวัติ
ของกรรมการทัง� 3 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ท�ีค ณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุนกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้ ว ย
ลําดับที� 5 และรายงานประจําปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื� องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 3)
และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็ นหรื อไม่เป็ นกรรมการที�มีส่วนร่วมทางวิชาชีพกับบริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทํา
หน้ าที�ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที�เสนอชื�อในครัง� นี �
รายชื�อผู้ท�ีได้ รับการเสนอชื�อเป็ นกรรมการ
1. นายสุระ คณิตทวีกลุ
2. นางสาวอารี ปรี ชานุกลู
3. นางสาววรี ภรณ์ อุดมคุณธรรม

จํานวนหุ้น
352,655,200
50,600,000
- ไม่มี -
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สิทธิในการออกเสียง
352,655,200
50,600,000
- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
�
�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง
3 ท่าน คือ นายสุระ คณิตทวีกลุ ,นางสาวอารี ปรีชานุกลู และนางสาววรี ภรณ์ อุดมคุณธรรม กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง�
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 33 กําหนดให้ กรรมการมี
สิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื�น ตามข้ อบังคับ หรื อตามที�ท�ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง� อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �น
ให้ ได้ รับเบี �ยเลี �ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที�ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับ
บริ ษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที�ใกล้ เคียงกัน รวมทั �งผลสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริ ษัทกําหนดนั �น
อยู่ในอัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดย
ให้ จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จกรรมการ โดยรายละเอียดดังนี �
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท/เดือน
กรรมการ
20,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/เดือน
หมายเหตุ 1. บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั �น
(2) บําเหน็จกรรมการจํานวน 2,100,000 (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที�ประกาศจ่าย) โดยจ่ายสําหรับ
กรรมการอิสระเท่านั �น
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ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทไม่ได้ รับผลประโยชน์อื�นใด
นอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี �ยประชุมตามรายละเอียดที�กําหนดข้ างต้ น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื� องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที�3)
ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 และปี 2560
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ตําแหน่ ง/
(บาท/เดือน)
องค์ ประกอบ
ปี 2561
ค่ าตอบแทน
ปี 2560
(ปี ที�เสนอ)
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน
ตรวจสอบ
กรรมการ
20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ

บําเหน็จกรรมการ

ปี ที� 2561
(ปี ที�เสนอ)
2,100,000 บาท
สําหรับกรรมการ
อิสระเท่านั �น (คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.5 ของเงินปันผลที�
30,000 บาท/เดือน
ประกาศจ่าย)

30,000 บาท/เดือน

ปี 2560
1,500,000 บาท
สําหรับกรรมการ
อิสระเท่านั �น (คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.5 ของเงินปั นผล
ที�ประกาศจ่าย)

การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึง� มาประชุม
วาระที� 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 55 กําหนดว่า ให้ ท�ี
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �ง
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั �งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้ กําหนดให้ บริษั ทจัดให้ มีการหมุนเวี ยนผู้สอบบัญ ชี หาก
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที�มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จําเป็ นต้ องเปลี�ยนบริษัทผู้สอบ
บัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั �งผู้สอบบัญชีรายอื�น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั �นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
อย่ างไรก็ตาม บริ ษั ทจะแต่งตั �งผู้สอบบัญ ชีรายที�พ้นจากการปฏิบัติหน้ าที�จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชีได้ เมื�อพ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ที�พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที�
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยพิจารณาจากความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้ แต่งตั �ง นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ลุ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที� 4474 หรื อ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 7795 หรื อ นายชัยศิริ เรื องฤทธิ�ชยั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4526 หรื อ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3977 จากบริษัท
ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2561 และเสนอให้ กําหนด
ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,481,250 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื�นๆ
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้ จา่ ยอื�น ๆ

รอบปี บัญชี 2561
(ปี ที�เสนอ)
4,481,250
จ่ายตามจริ ง

รอบปี บัญชี 2560
4,060,000
จ่ายตามจริ ง

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั �ง นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4474 หรื อ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 7795 หรื อ นายชัยศิริ
เรื องฤทธิ�ชยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4526 หรื อ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3977 จาก
บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2561 โดยให้ คนใดคนหนึง� เป็ น
ผู้ทําการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ในกรณีที�ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที�ได้ ให้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของ
บริ ษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด ทําหน้ าที�แทน ทังนี
� � ผู้สอบบัญชีท�ีเสนอชื�อแต่งตั �งให้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อยในปี นี � เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที�ของผู้สอบบัญชีปีท�ี 4 และกําหนดค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 4,481,250 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื�นๆ
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้ บริ การอื�นๆ แก่บริษัท และไม่มคี วามสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ท�ีเกี�ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาและอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และการแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 3. ของบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
สื บ เนื� อ งจากบริ ษั ท มีก ารนํา เข้ า มื อ ถือ มาจํ า หน่ ายในประเทศ และจะต้ องดํา เนิ น การขออนุ ญ าตต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ด้ วยนั �น เพื�อความ
ชัดเจนบริ ษัทจึงต้ องดําเนินการเพิ�มวัตถุประสงค์เรื� องดังกล่าว อีกจํานวน 3 ข้ อ
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ท�ีประชุมพิ จารณาและอนุมตั ิการเพิ�มวัตถุป ระสงค์ของบริ ษัท เพื� อให้ สอดคล้ องกับการดําเนิน
ธุรกิจ โดยการเพิ�มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท อีกจํานวน 3 ข้อ ดังนี �
ข้ อ (29) ประกอบกิจการซื �อ นําเข้ า จัดหา ขาย จําหน่าย เครื� องโทรศัพท์ เครื�องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ ที�
เกี�ยวข้ อง
ข้ อ (30) ประกอบกิ จการค้ าโทรศัพ ท์ เคลื�อนที� อุป กรณ์ อะไหล่ และสินค้ าอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ องกับโทรศัพ ท์ เคลื� อนที�
รวมถึงอุปกรณ์อะไหล่ ตลอดจนการค้ าส่งและค้ าปลีกซึง� ผลิตภัณฑ์ที�อยูใ่ นรูปของข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
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ข้ อ มูลดิ จิตอล ที� ใช้ ประกอบกับ หรื อเกี�ยวเนื�องกับ โทรศัพท์เคลื�อนที� และอุปกรณ์ รวมทัง� ข้ อความ ภาพ
เสียงเพลง หรื อสัญญาณต่างๆ เกมส์ และผลิตภัณฑ์อื�นที�เป็ นแบบเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน
ข้ อ (31) ประกอบกิจการเกี�ยวกับ ระบบสื�อสารและโทรคมนาคม เพื�อนําเข้ าและขายตลอดจนดําเนินการใดๆ ที�
เกี�ยวข้ องกับโทรคมนาคมทั �งหมด
ทังนี
� � วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั �งหมด 31 ข้ อ และเสนอให้ ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ�มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 ของบริษทั ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 31 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002"
นอกจากนี � เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการมอบหมายให้ บุคคลที�ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี�ยวเนื�องกับการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความ
ในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อคําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพื�อให้
ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามคํ าสั�งของนายทะเบียนในการยื�นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้ถือหุ้นซึง� มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาและอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ�มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
สื บเนื� องจากคําสั�งหัวหน้ า คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื� องการแก้ ไขเพิ�มเติมกฎหมายเพื� ออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที� 4 เมษายน 2560 ให้ ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญบัติบริษัท
มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 เกี�ยวกับ การเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึ�งบริษั ทได้ มีการกําหนดเรื� อง
ดังกล่าวไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท บริษัทจึงต้ องแก้ไขข้ อบังคับให้ สอดคล้ องกับคําสัง� ฉบับดังกล่าว
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 35. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง� ครัง� การประชุมเช่นว่านี �ให้ เรียกว่า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จัดให้ มีขึ �นภายในสี� (4) เดือนภายหลังวันสิ �นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื�อผู้ถือหุ้นซึง� มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง� ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ ทั �งหมด หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิ ห้ า (25) คน ซึง� มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง� ในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ ทั �งหมดเข้ าชื�อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
� องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื�อการใดไว้
ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายในหนึ�ง (1) เดือนนับแต่วันที�ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 35. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง� ครัง� การประชุมเช่นว่านี �ให้ เรี ยกว่า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จัดให้ มีขึ �นภายในสี� (4) เดือนภายหลังวันสิ �นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญ เมื�อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรื อหลายคนซึง� มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ ทั �งหมดเข้ าชื�อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมวิ สามัญ เมื�อใดก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที�ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น
ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในสี�สิบห้ า (45) วันนับแต่วันที�ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
�
ง� เข้ าชื�อกันหรื อผู้ถือหุ้นอื�นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที�บงั คับไว้ นั �นจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี�สิบห้ า
(45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้ างต้ น และให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทึ�คณะกรรมการเป็ น
ผู้เรี ยกประชุม โดยบริ ษั ทต้ องรั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่า ยอัน จํา เป็ นที� เกิ ดจากการจัดให้ มี ก ารประชุม และอํานวยความ
สะดวกตามสมควร ทั �งนี � หากจํ านวนผู้ถื อหุ้นซึ�งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
�
ง� เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหหุ้นในครัง� นั �นจะต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช่จ่ายที�เกิดจากการจัด
ให้ มีการประชุมในครัง� นั �นให้ แก่บริ ษัท
นอกจากนี � ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับ ที� 74/2557 เรื� อ งการประชุ มผ่ านสื� อ อิเล็ก ทรอนิกส์ ได้
กําหนดให้ สามารถจัดประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วย แต่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกคนต้ องอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั �น
เพื�อความคล่องตัวในการประชุม จึงเสนอให้ มกี ารแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 26 - 28 เป็ นดังนี �
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ให้ จดั ขึ �น ณ ท้ องที�อนั เป็ นที�ตงสํ
ั � านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ� ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
กําหนด
ข้ อ 27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อผู้ซึง� ได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วน เพื�อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื�น และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั �นก็ได้
ในกรณีท�ีกรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปร้ องขอให้ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกําหนด
วันนัดประชุมภายในสิบสี� (14) วันนับแต่วันที�ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านั �น
ข้ อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง� หนึง� ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
�
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีท�ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มรี องประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ ให้ กรรมการ
ซึง� มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง� ขึ �นเป็ นประธานในที�ประชุม
ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ให้ จดั ขึ �น ณ ท้ องที�อนั เป็ นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที�อ�นื ใดตามที�ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ� ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด หรื อ
ประธานกรรมการจะกําหนดให้ จดั การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
ข้ อ 27. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการไม่ ว่า จะเป็ น การประชุ ม ด้ วยตนเองหรื อ โดยการประชุ ม ผ่ า นสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ� ได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จําเป็ นรี บด่วน เพื� อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุม
โดยวิ ธีอื� น และกํ า หนดวัน นั ด ประชุม เร็ ว กว่านั น� ก็ ได้ ทัง� นี � หากการประชุ ม ในคราวนัน� เป็ น การประชุ ม ผ่ า นสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษทั สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
ในกรณีท�ีกรรมการตั �งแต่สองคนขึ �นไปร้ องขอให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกําหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบสี� (14) วัน นับแต่วนั ที�ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านั �น
ข้ อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึง� เป็ นการประชุมด้วยตนเองหรื อโดยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนื อจากข้ อกํ าหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ นการประชุมผ่านสื� ออิเล็ กทรอนิก ส์ กรรมการที�เข้ า ร่ วมประชุม
ทังหมดจะต้
�
องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที�เข้ าร่ วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามขององค์ประชุม
จะต้ องอยู่ในที� ประชุม แห่งเดี ยวกัน และจะต้ องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการรักษาความ
มัน� คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทั �งเสียงและภาพ (แล้ วแต่กรณี ) ของกรรมการผู้เข้ าร่ วม
ประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั �งข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที�เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุม
การประชุ มต้ องมี องค์ป ระกอบพื �นฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร เรื� อง
มาตรฐานการรั ก ษาความมั�นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่านสื� ออิเล็ กทรอนิก ส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที� จ ะมี แก้ ไข
เพิ�มเติม
ในกรณี ท�ี ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติห น้ า ที� ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ ให้ กรรมการซึง� มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็ นประธานในที�ประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ�มเติมข้ อบังคับข้ อ 26 - 28 และข้ อ 35 ของ
บริ ษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น และมอบหมายให้ บุคคลที�ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ดําเนินการจด
ทะเบียนแก้ ไขเพิ�มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไข
และเพิ�มเติมถ้ อยคําเพื�อให้ เป็ นไปตามคําสัง� นายทะเบียน
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วาระที� 10 พิจารณาเรื� องอื�น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื�อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะ
แต่งตังบุ
� คคลอื�นมาเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง� นี � โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึง� และยื�นต่อบริ ษัทก่อนเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ� แต่งตั �ง
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ
ข หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึง�
ในกรณีท�ีผ้ ถู ือหุ้นที�ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดซึง� แนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื�อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น
ได้
อนึ�ง บริษัทได้ กําหนดให้ วนั ที� 9 มีนาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�จะมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561
บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นประจําปี 2560 ได้
ในช่วงระหว่างวันที� 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2560 โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของ
บริษัท และแจ้ งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่
อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

นายศิริพงษ์ สมบัติศริ ิ
ประธานกรรมการ
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