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หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2562 

 

 

 

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) 

วันที� 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

 

 

 

 

ณ ห้องประชุมของบริษัท  

549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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วนัที� 26 มีนาคม 2562 

 

เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

3.  รายงานประจําปี 2561 ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม ประจําปี 2561 สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR-Code) 

4.  ข้อมูลของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

5. นิยามกรรมการอสิระ 

6.  ข้อมูลของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2562 

7.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

8.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9.  หนงัสือมอบฉันทะ 

10.  รายละเอียดของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

11. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

12.  แผนที�โดยสงัเขปของสถานที�ประชมุ 

 

คณะกรรมการบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกําหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

ในวันที�  26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมของบ ริษัท คอมเซเว่น จํากัด  (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุธ  

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี � 

 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ �นเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561 และได้จดัส่งให้ตลาด

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

เพื�อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไปแล้ว และปรากฏว่าไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561  

ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกถูกต้องตรงตามมติของที�ประชุม  

โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�ผ่านมา  

                                                                              หนว่ย: ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 5,907.1 

สนิทรัพย์รวม 7,588.6 

หนี �สินหมนุเวียน 4,708.7 

หนี �สินรวม 4,812.1 

รายได้รวม 27,982.3 

กําไรสทุธิ 893.1 

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท 2561 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ

รหสัคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

การลงมต ิ

วาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี � 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชสีิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

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 2561 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 2561 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของ

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

การลงมต ิ  

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วนัที� 26 มีนาคม 2562 

 

เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

3.  รายงานประจําปี 2561 ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม ประจําปี 2561 สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR-Code) 

4.  ข้อมูลของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

5. นิยามกรรมการอสิระ 

6.  ข้อมูลของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2562 

7.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

8.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9.  หนงัสือมอบฉันทะ 

10.  รายละเอียดของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

11. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

12.  แผนที�โดยสงัเขปของสถานที�ประชมุ 

 

คณะกรรมการบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกําหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

ในวันที�  26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมของบ ริษัท คอมเซเว่น จํากัด  (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุธ  

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี � 

 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ �นเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561 และได้จดัส่งให้ตลาด

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

เพื�อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไปแล้ว และปรากฏว่าไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561  

ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561 ซึ�งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกถูกต้องตรงตามมติของที�ประชุม  

โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2 

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�ผ่านมา  

                                                                              หนว่ย: ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 5,907.1 

สนิทรัพย์รวม 7,588.6 

หนี �สินหมนุเวียน 4,708.7 

หนี �สินรวม 4,812.1 

รายได้รวม 27,982.3 

กําไรสทุธิ 893.1 

รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท 2561 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ

รหสัคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในครั �งนี �แล้ว (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

การลงมต ิ

วาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมติในวาระนี � 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชสีิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

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 2561 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 2561 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจําปีของ

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

การลงมต ิ  

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 5 พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �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 2562 ในครั �งนี � มรีายชื�อดงัตอ่ไปนี � 

1. นายศริิพงษ์ สมบตัศิิริ  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายกฤชวฒัน์ วรวานิช  กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั �งแตว่นัที� 1 ตลุาคม 2561 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2561 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท 

และปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ�งปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปี 2561 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3 - ภายใต้หัวข้อเรื�องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ)  โดย

พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบติัของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า

กรรมการ 2 ท่านซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และ

กรรมการทั �ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้ มีคณุสมบติัต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�

มสี่วนแข่งขนักบัการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที�

เสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั �ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณา

เลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง ซึ�งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั �ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�

ส่งมาด้วยลําดับที� 4 (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 5 และรายงานประจําปี 

ภายใต้หวัข้อเรื�องการจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที�เสนอชื�อในครั �งนี �  

รายชื�อผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายศิริพงษ์ สมบตัศิริิ 0 0 

2. นายกฤชวฒัน์ วรวานชิ 17,840,000 17,840,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั �ง 

2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ และนายกฤชวฒัน์ วรวานชิ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง  

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนนิงานสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็

ตามบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้โดยจะขึ �นอยู่กบัผลประกอบการ 

ฐานะ การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื�อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของ

บริษัท รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิ 

จากงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัท

มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 893.1ล้านบาท  และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมี

กําไรสทุธิจํานวน 759.6 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรา 0.50                                                                                                                         

บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 600,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงิน

ปันผลที�จา่ยเทียบกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 79.0 ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปัน

ผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ซึ�งเป็นวันที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล (Record Date) และ

กําหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที� 24 พฤษภาคม 2562 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 ถงึปี 2561 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน 759,615,043 577,672,971 416,208,179 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 1,200 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.50 0.35 0.25 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น 600,000,000 420,000,000 300,000,000 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั

กําไรสทุธิตามงบการเงินรวม 
78.99% 72.70% 72.10% 

 

หมายเหตุ 

สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

        การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 5 พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั �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 2562 ในครั �งนี � มรีายชื�อดงัตอ่ไปนี � 

1. นายศริิพงษ์ สมบตัศิิริ  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายกฤชวฒัน์ วรวานิช  กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั �งแตว่นัที� 1 ตลุาคม 2561 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2561 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท 

และปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ�งปรากฏอยู่ใน

รายงานประจําปี 2561 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3 - ภายใต้หัวข้อเรื�องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ)  โดย

พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบติัของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า

กรรมการ 2 ท่านซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที�ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และ

กรรมการทั �ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้ มีคณุสมบติัต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที�

มสี่วนแข่งขนักบัการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที�

เสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั �ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณา

เลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง ซึ�งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั �ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�

ส่งมาด้วยลําดับที� 4 (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 5 และรายงานประจําปี 

ภายใต้หวัข้อเรื�องการจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3) 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที�เสนอชื�อในครั �งนี �  

รายชื�อผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายศิริพงษ์ สมบตัศิริิ 0 0 

2. นายกฤชวฒัน์ วรวานชิ 17,840,000 17,840,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระทั �ง 

2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ และนายกฤชวฒัน์ วรวานชิ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง  

การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนนิงานสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็

ตามบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้โดยจะขึ �นอยู่กบัผลประกอบการ 

ฐานะ การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื�อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของ

บริษัท รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิ 

จากงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัท

มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 893.1ล้านบาท  และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมี

กําไรสทุธิจํานวน 759.6 บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรา 0.50                                                                                                                         

บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์) สําหรับหุ้นจํานวน 1,200 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 600,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงิน

ปันผลที�จา่ยเทียบกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 79.0 ซึ�งสอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปัน

ผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 8 พฤษภาคม 2562

ซึ�งเป็นวันที�คณะกรรมการกําหนดให้เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิจะได้รับเงินปันผล (Record Date) และ

กําหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที� 24 พฤษภาคม 2562 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 ถงึปี 2561 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน 759,615,043 577,672,971 416,208,179 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 1,200 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.50 0.35 0.25 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น 600,000,000 420,000,000 300,000,000 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั

กําไรสทุธิตามงบการเงินรวม 
78.99% 72.70% 72.10% 

 

หมายเหตุ 

สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

        การลงมต ิ

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 6 พิจารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื�น ตามข้อบังคับ หรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �น

ให้ได้รับเบี �ยเลี �ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 โดย

พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับ

บริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที�ใกล้เคียงกัน รวมทั �งผลสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทกําหนดนั �น

อยู่ในอตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด  

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 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. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเทา่นั �น     

(2) บําเหน็จกรรมการจํานวน 3,000,000 โดยจ่ายสําหรับกรรมการอสิระเท่านั �น  

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื�นใด

นอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี �ยประชุมตามรายละเอียดที�กําหนดข้างต้น 

สว่นรายละเอยีดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของ

บริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวัข้อเรื�องการจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที�3) 
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561 

ตําแหน่ง/ 

องค์ประกอบ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
บําเหน็จกรรมการ                               

ปี 2562 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2561 

ปีที� 2562 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2561 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน  3,000,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น 

2,100,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น 

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 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด้ 

นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก

ผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที�มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียน ไม่จําเป็นต้องเปลี�ยนบริษัทผู้สอบ

บญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรายอื�น ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั �นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั �งผู้สอบบัญชีรายที�พ้นจากการปฏิบัติหน้าที�จากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีได้เมื�อพ้น

ระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีนบัแต่วนัที�พ้นจากการปฏิบติัหน้าที� 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั �ง นายชยัศิริ เรืองฤทธิ�ชัย ผู้สอบบัญชีรับ

อนุ ญ า ต เล ขที�  4526 ห รือ  น าย พ งท วี  รัต น ะโก เศ ศ  ผู้ ส อ บ บัญ ชี รับ อนุญ า ต เล ข ที�  7795 ห รือน างส าว 

สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4843 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 

3977 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562 และเสนอให้

กําหนดค่าตอบแทนคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,966,750 บาท ต่อปี 
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วาระที� 6 พิจารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอื�น ตามข้อบังคับ หรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั �น

ให้ได้รับเบี �ยเลี �ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 โดย

พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับ

บริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที�ใกล้เคียงกัน รวมทั �งผลสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทกําหนดนั �น

อยู่ในอตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวมของตลาด  

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 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. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเทา่นั �น     

(2) บําเหน็จกรรมการจํานวน 3,000,000 โดยจ่ายสําหรับกรรมการอสิระเท่านั �น  

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื�นใด

นอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี �ยประชุมตามรายละเอียดที�กําหนดข้างต้น 

สว่นรายละเอยีดขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของ

บริษัท ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวัข้อเรื�องการจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที�3) 
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561 

ตําแหน่ง/ 

องค์ประกอบ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 
บําเหน็จกรรมการ                               

ปี 2562 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2561 

ปีที� 2562 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2561 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน  3,000,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น 

2,100,000 บาท 

สําหรับกรรมการ

อสิระเทา่นั �น 

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 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด้ 

นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก

ผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที�มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียน ไม่จําเป็นต้องเปลี�ยนบริษัทผู้สอบ

บญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรายอื�น ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั �นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั �งผู้สอบบัญชีรายที�พ้นจากการปฏิบัติหน้าที�จากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีได้เมื�อพ้น

ระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีนบัแต่วนัที�พ้นจากการปฏิบติัหน้าที� 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั �ง นายชยัศิริ เรืองฤทธิ�ชัย ผู้สอบบัญชีรับ

อนุ ญ า ต เล ขที�  4526 ห รือ  นาย พ งท วี  รัต น ะโก เศ ศ  ผู้ ส อ บ บัญ ชี รับ อนุญ า ต เล ข ที�  7795 ห รือน างส าว 

สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4843 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 

3977 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562 และเสนอให้

กําหนดค่าตอบแทนคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,966,750 บาท ต่อปี 
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

ค่าสอบบัญชี 
รอบปีบัญช ี2562 

(ปีที�เสนอ) 
รอบปีบัญช ี2561 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 2,850,000 2,703,750 

บริษัทยอ่ย 2,116,750 1,777,500 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ  จา่ยตามจริง จา่ยตามจริง 

รวม 4,966,750 4,481,250 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ�ชัย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4526 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 7795 หรือนางสาว 

สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4843 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 

3977 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562  โดยให้คนใด

คนหนึ�งเป็นผู้ทําการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าว

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้ บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

อื�นของ บริษัท ไพร์ซ  วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด ทําหน้าที�แทน ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอชื�อแต่งตั �งให้เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี � เป็นการปฏิบัติหน้าที�ของผู้สอบบญัชีปีที� 5 และกําหนดค่าตอบแทนใน

การตรวจสอบบญัชปีระจําปี 2562 เป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 4,966,750 บาท โดยไมร่วมค่าใช้จา่ยอื�นๆ  

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื�นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด 

เชน่เดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

การลงมต ิ 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 8   พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื�อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะ

แต่งตั �งบุคคลอื�นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั �งนี � โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ�ง และยื�นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ�งแต่งตั �ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ 

ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของ

บริษัท ตามรายละเอียดซึ�งแนบกับหนงัสือมอบฉันทะ เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น

ได้ 

อนึ�ง บริษัทได้กําหนดให้วันที� 11 มีนาคม 2562 เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามญัประจําปีผู้
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ถือหุ้ นประจําปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวันที�  1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่

หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด                

                   

  ขอแสดงความนบัถือ 

           บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

                 

               นายศริิพงษ์ สมบตัศิริิ 

                       ประธานกรรมการ 



9

Page 8 of 33 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

ค่าสอบบัญชี 
รอบปีบัญช ี2562 

(ปีที�เสนอ) 
รอบปีบัญช ี2561 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) 2,850,000 2,703,750 

บริษัทยอ่ย 2,116,750 1,777,500 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ  จา่ยตามจริง จา่ยตามจริง 

รวม 4,966,750 4,481,250 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั �ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ�ชัย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4526 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 7795 หรือนางสาว 

สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4843 หรือ นายวิเชียร กิ�งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 

3977 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562  โดยให้คนใด

คนหนึ�งเป็นผู้ทําการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าว

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ให้ บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

อื�นของ บริษัท ไพร์ซ  วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด ทําหน้าที�แทน ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอชื�อแต่งตั �งให้เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี � เป็นการปฏิบัติหน้าที�ของผู้สอบบญัชีปีที� 5 และกําหนดค่าตอบแทนใน

การตรวจสอบบญัชปีระจําปี 2562 เป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 4,966,750 บาท โดยไมร่วมค่าใช้จา่ยอื�นๆ  

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื�นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด 

เชน่เดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

การลงมต ิ 

วาระนี �ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 8   พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื�อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะ

แต่งตั �งบุคคลอื�นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั �งนี � โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ�ง และยื�นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ�งแต่งตั �ง

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ 

ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ�ง 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของ

บริษัท ตามรายละเอียดซึ�งแนบกับหนงัสือมอบฉันทะ เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น

ได้ 

อนึ�ง บริษัทได้กําหนดให้วันที� 11 มีนาคม 2562 เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามญัประจําปีผู้
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ถือหุ้ นประจําปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวันที�  1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่

หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด                

                   

  ขอแสดงความนบัถือ 

           บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

                 

               นายศริิพงษ์ สมบตัศิริิ 

                       ประธานกรรมการ 


