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นิยามกรรมการอิสระ 

 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที�มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และ

ไม่ได้มีส่วนเกี�ยวข้องกับการบริหารงานประจําและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติเท่ากับ

ข้อกําหนดขั �นตํ�าของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยผู้ที�ได้รับเสนอชื�อเป็นกรรมการอสิระของบริษัท  มคีุณสมบัติ

ครบถ้วนตามนิยามที�กําหนด ดงันี � 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ�ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลของบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อาํนาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้

พ้นจากลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัที�ได้รับแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็นบิดา มารดา                  

คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

              4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคลของบุคคลที�อาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที�มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคลที�อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที�ได้รับแต่งตั �งให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัท 

               5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัที�ได้รับแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท 

              6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ�งรวมถงึการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ�งได้รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลที�มีความขดัแย้ง ทั �งนี �ในกรณีที�ผุ้

ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วน

ผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย  เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ได้รับแต่งตั �งให้

ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผุ้ ที�

เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ชื�อ นายชยัศิริ  เรืองฤทธิ�ชยั 

ตําแหน่ง หุ้นส่วนสายงานสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4526 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรีทางด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัราชมงคล 

ประวัติการทาํงาน     27 ปี 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

จาํนวนปีที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท -   

ความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสีย   ไม่มี 

ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

หรือบริษัทย่อย 

 

 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ชื�อ นายพงษ์ทวี  รัตนะโกเศศ  

ตําแหน่ง หุ้นส่วนสายงานสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  7795 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท มหาวิทยาลยัอลิลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ 

  (University of IIIinois Urbana-Champaign) 

ประวัติการทาํงาน     บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 18 ปี 

จาํนวนปีที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท -  

ความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสีย   ไม่มี 

ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

หรือบริษัทย่อย 
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ชื�อ นางสาวสุขมุาภรณ์  วงศ์อริยพร 

ตําแหน่ง หุ้นส่วนในแผนกการตรวจสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  4843 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการทาํงาน     บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 23 ปี 

จาํนวนปีที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท -  

ความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสีย   ไม่มี 

ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

หรือบริษัทย่อย 

 

 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ชื�อ นายวิเชียร  กิ�งมนตรี 

ตําแหน่ง หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที�  3977 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรีสาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการทาํงาน     30 ปี 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
จาํนวนปีที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสีย   ไม่มี 

ทั �งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 

หรือบริษัทย่อย 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 6 

Page 18 of 33 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 เพื�อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็น

ควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื�อให้ผู้ถือหุ้ น

ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั �งนี � เนื�องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบติัที�นํามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที�

จะผ่อนผันการยื�นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที�บริษัทจะ

พิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที�มสีัญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบิุคคล 

2.1 นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มอีํานาจที�ได้ลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

2.2 นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มอีํานาจที�ได้ลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมกีารรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที�จดัทําขึ �นในตา่งประเทศควรมีการรับรองลายมอื

ชื�อโดยโนตารีพบับลิคไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมได้ตั �งแต่เวลา 

12.00 น. ของวนัที� 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

หมายเหต ุ 

ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ในนามของผู้ ถือหุ้ น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที�ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บ ริษัท  คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)  549/1 ถนนสรรพาวุธ  

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 7 


