หนังสือบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562

บริษัท คอมเซเว่ น จํากัด (มหาชน)
วันที� 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้ องประชุมของบริษัท
549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
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วันที� 26 มีนาคม 2562
เรื� อง
เรี ยน
สิง� ที�ส่งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
1. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
3. รายงานประจําปี 2561 ของบริ ษัท พร้ อมงบการเงินรวม ประจําปี 2561 สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)
4. ข้ อมูลของผู้ท�ีได้ รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2562
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 2562
12. แผนที�โดยสังเขปของสถานที�ประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ มีมติกําหนดให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ในวั น ที� 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ของบริ ษั ท คอมเซเว่ น จํ า กั ด (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุ ธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี �
วาระที� 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัทได้ ถูกจัดขึ �นเมื�อวันที� 24 เมษายน 2561 และได้ จดั ส่งให้ ตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที�กําหนด และได้ นําขึ �นบนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.comseven.com)
เพื�อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว� ไปแล้ ว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไข
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็น สมควรเสนอต่ อที� ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2561
ซึง� ประชุมเมื�อวันที� 24 เมษายน 2561 ซึง� คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกถูกต้ องตรงตามมติของที�ประชุม
โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิง� ที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 2
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที� 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ที�ผ่านมา
หน่วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
5,907.1
สินทรัพย์รวม
7,588.6
หนี �สินหมุนเวียน
หนี �สินรวม
รายได้ รวม

4,708.7
4,812.1
27,982.3

กําไรสุทธิ

893.1

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท 2561 ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึง� ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง� นี �แล้ ว (สิ�งที�สง่ มาด้ วยลําดับที� 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง� ที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 3
การลงมติ
วาระแจ้ งเพื�อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี �
วาระที� 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชีสนิ � สุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
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 2561 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 2561 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 สําหรั บผลการดําเนินงานสิน� สุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ�ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท อย่างไรก็
ตามบริ ษัทอาจพิ จารณาการจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ ได้ โดยจะขึ �นอยู่กบั ผลประกอบการ
ฐานะ การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้ เงินเพื� อบริ หารกิจการ และการขยายธุรกิจของ
บริ ษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
จากงบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 ซึง� ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว บริ ษัท
มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเป็ นจํานวนรวมทังสิ
� น� 893.1ล้ านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมี
กําไรสุทธิจํานวน 759.6 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้ ท�ี ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อหุ้น พิ จารณาและอนุมัติ ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ในอัต รา 0.50
บาทต่อหุ้น (ห้ าสิบสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงินทั �งสิ �น 600,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงิน
ปั นผลที�จา่ ยเทียบกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 79.0 ซึง� สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที� 8 พฤษภาคม 2562
ซึง� เป็ นวันที�คณะกรรมการกํ าหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิ จะได้ รับเงินปั นผล (Record Date) และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที� 24 พฤษภาคม 2562
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 ถึงปี 2561
ปี 2561
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2560
(ปี ที�เสนอ)
1. กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน
759,615,043
577,672,971
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
1,200
1,200
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.50
0.35
4. รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทั �งสิ �น
600,000,000
420,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับ
72.70%
78.99%
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ปี 2559
416,208,179
1,200
0.25
300,000,000
72.10%

หมายเหตุ
สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที� 5

พิจารณาและอนุมัตกิ 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 2562 ในครัง� นี � มีรายชื�อดังต่อไปนี �
1. นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ิริ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
กรรมการ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการตาม
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีคณ
กระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ าตั �งแต่วนั ที� 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเข้ ารับการเลือกตั �งเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธี การสรรหา ซึ�งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจํ าปี 2561 (สิ�งที�ส่งมาด้ ว ยลําดับที� 3 - ภายใต้ หัวข้ อเรื� องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ) โดย
พิจารณาจากโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท และคุณ สมบัติของกรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่า
กรรมการ 2 ท่า นซึ�งต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ เป็ น ผู้ท�ีมี ความเหมาะสมด้ านคุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่ว งเวลาที� ผ่านมาเป็ นประโยชน์ กับ บริ ษั ท และ
กรรมการทัง� 2 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที�
มีส่วนแข่งขันกับการดําเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที�
เสนอชื� อ ให้ เป็ นกรรมการอิ ส ระ จะสามารถให้ ค วามเห็น อย่า งเป็ น อิส ระและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที� เกี� ย วข้ อ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทนจึง เห็นสมควรเสนอให้ ก รรมการทัง� 2 ท่า น ได้ รับ การพิ จารณา
เลือกตั �งกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง� ซึ�งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั �ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�
ส่งมาด้ วยลําดับ ที� 4 (รายละเอียดนิย ามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 5 และรายงานประจําปี
ภายใต้ หวั ข้ อเรื� องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิง� ที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 3)
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที�เสนอชื�อในครัง� นี �
รายชื�อผู้ท�ีได้ รับการเสนอชื�อเป็ นกรรมการ
1. นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ริ ิ
2. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

จํานวนหุ้น
0
17,840,000

สิทธิในการออกเสียง
0
17,840,000

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
�
�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง
2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนายกฤชวัฒน์ วรวานิช กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง�
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที� 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กําหนดให้ กรรมการมี
สิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงินรางวัล เบี ย� ประชุม บํ าเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ต อบแทนใน
ลักษณะอื�น ตามข้ อบังคับ หรื อตามที�ท�ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง� อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �น
ให้ ได้ รับเบี �ยเลี �ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน ได้ ดําเนิน การสํ ารวจค่ าตอบแทนกรรมการ สํ าหรั บปี 2562 โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับ
บริ ษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มี ขนาดและลักษณะของธุรกิจที� ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลสํ
� ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทกําหนดนั �น
อยู่ในอัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 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 3,000,000 โดยจ่ายสําหรับกรรมการอิสระเท่านั �น
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทไม่ได้ รับผลประโยชน์อื�นใด
นอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรื อเบี �ยประชุมตามรายละเอียดที�กําหนดข้ างต้ น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้ าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื� องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที�3)
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561
ค่ าตอบแทนรายเดือน
บําเหน็จกรรมการ
ตําแหน่ ง/
(บาท/เดือน)
องค์ ประกอบ
ปี 2562
ปี ที� 2562
ค่ าตอบแทน
ปี 2561
ปี 2561
(ปี ที�เสนอ)
(ปี ที�เสนอ)
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 3,000,000 บาท
2,100,000 บาท
สําหรับกรรมการ
สําหรับกรรมการ
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน
อิสระเท่านั �น
อิสระเท่านั �น
ตรวจสอบ
กรรมการ
20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
�
้ ถือหุ้นซึง� มาประชุม
วาระที� 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 55 กําหนดว่า ให้ ท�ี
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตั �ง
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั �งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้ กําหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวี ยนผู้สอบบัญ ชี หาก
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที�มาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จําเป็ นต้ องเปลี�ยนบริษัทผู้สอบ
บัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตั �งผู้สอบบัญชีรายอื�น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั �นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
อย่ างไรก็ตาม บริ ษั ทจะแต่งตั �งผู้สอบบัญ ชีรายที�พ้นจากการปฏิบัติหน้ าที�จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชีได้ เมื�อพ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ที�พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที�
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท โดยพิจารณาจากความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญ ชีและค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี มีความเห็นและเสนอให้ แต่งตั �ง นายชัยศิริ เรื องฤทธิ�ชัย ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุ ญ าต เล ขที� 4526 หรื อ นายพ งท วี รั ต น ะโกเศศ ผู้ สอบ บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเล ขที� 7795 ห รื อน างสาว
สุขุมาภรณ์ วงศ์ อริ ยพร ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที� 4843 หรื อ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญาตเลขที�
3977 จากบริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทสําหรับปี 2562 และเสนอให้
กําหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4,966,750 บาท ต่อปี
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
ค่าใช้ จา่ ยอื�น ๆ
รวม

รอบปี บัญชี 2562
(ปี ที�เสนอ)
2,850,000
2,116,750
จ่ายตามจริ ง
4,966,750

รอบปี บัญชี 2561
2,703,750
1,777,500
จ่ายตามจริ ง
4,481,250

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่ อที�ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �ง นายชัยศิริ เรื องฤทธิ�ชัย
ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที� 4526 หรื อ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที� 7795 หรื อนางสาว
สุขุมาภรณ์ วงศ์ อริ ยพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าตเลขที� 4843 หรื อ นายวิเชี ยร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที�
3977 จากบริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2562 โดยให้ คนใด
คนหนึ�งเป็ นผู้ทําการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท�ีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ ให้ บริ ษัท ไพร์ ซ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื�นของ บริ ษัท ไพร์ ซ วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอส จํากัด ทําหน้ าที�แทน ทังนี
� � ผู้สอบบัญชีท�ีเสนอชื�อแต่งตังให้
� เป็ น
ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี นี � เป็ นการปฏิบัติหน้ าที�ของผู้สอบบัญ ชีปีที� 5 และกําหนดค่าตอบแทนใน
การตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 4,966,750 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จา่ ยอื�นๆ
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้ บริ การอื�นๆ แก่บริ ษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสี ยกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที�เกี�ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ย่อ ยเป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตจากบริ ษั ท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ เอบี เอเอส จํ า กัด
เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
การลงมติ
วาระนี �ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที� 8

พิจารณาเรื� องอื�น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื�อขอเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ ที�จะ
แต่งตังบุ
� คคลอื�นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง� นี � โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึง� และยื�นต่อบริษัทก่อนเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ� แต่งตัง�
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ
ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง�
ในกรณีท�ีผ้ ถู ือหุ้นที�ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดซึง� แนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื�อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น
ได้
อนึ� ง บริ ษั ท ได้ กํา หนดให้ วัน ที� 11 มี น าคม 2562 เป็ น วันกํ าหนดรายชื�อผู้ถื อหุ้น ที� จ ะมีสิ ทธิ เข้ าร่ วมประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ู
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ถื อหุ้ น ประจํ า ปี 2562 ได้ ในช่ ว งระหว่ างวัน ที� 1 ตุ ล าคม 2561 ถึงวัน ที� 31 ธัน วาคม 2561 โดยบริ ษั ท ได้ เผยแพร่
หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจ้ งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ูถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

นายศิริพงษ์ สมบัตศิ ริ ิ
ประธานกรรมการ
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