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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี  2562 ในวันที�  26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ 

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปใน

วนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 วาระที�    เรื�อง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เหน็ด้วย             เสียง  ไมเ่หน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที�    เรื�อง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เหน็ด้วย             เสียง  ไมเ่หน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที�    เรื�อง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เหน็ด้วย             เสียง  ไมเ่หน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที�    เรื�อง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เหน็ด้วย             เสียง  ไมเ่หน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที�    เรื�อง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เหน็ด้วย             เสียง  ไมเ่หน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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         รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ     นางสาววรีภรณ์ อดุมคณุธรรม 

อาย ุ     46 ปี 

สญัชาติ     ไทย 

ที�อยู่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

วฒุกิารศึกษา    ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  Columbia University, New York, USA 

     ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 189/2014) 

ประวตัิการทํางาน    2557 - ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

บมจ. คอมเซเว่น  

2544 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ 

บจก. แอคทีฟ เนชั�น 

2525 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ   

บจก. อีลิเชี�ยน ดเิวลลอปเม้นท์ และบริษัทในเครือ 

ตําแหน่งงานในปัจจบุนั 

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน)  

กจิการที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  13 บริษัท 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจ  ไม่มี 

ทําให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  5 ปี 1 เดือน (ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทตั �งแต ่10 กมุภาพันธ์ 2557)  

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท   หุ้นสามญัจํานวน 0 หุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0  

  ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษทั 

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อม    ไม่มี 

ในกิจการใดๆ ที�บริษัทหรือบริษัท 

ย่อยเป็นคูส่ญัญา  

ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปีที�ผ่านมา   - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7/8 ครั �ง 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5/5 ครั �ง 

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุ  ไม่มี       
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รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ     นายคชัพล จลุชาต 

อาย ุ     49 ปี 

สญัชาติ     ไทย 

ที�อยู่     549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

วฒุกิารศึกษา    ปริญญาโท บริหารธุรกจิ California State University, Bakersfield, USA 

     ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 

การอบรมบทบาทหน้าที�กรรมการ  หลกัสตูร  Directors Accreditation Program (DAP 116/2015)   

ประวตัิการทํางาน 2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บมจ. คอมเซเว่น 

2558 - ปัจจบุนั รองผู้อํานวยการฝ่ายกํากบักฎระเบียบและข้อบงัคบั 

  บมจ. ธนาคารธนชาต 

2553 - 2558 เลขานกุารบริษัท บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ 

ตําแหน่งงานในปัจจบุนั 

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบยีน 2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บมจ. คอมเซเว่น 

2558 - ปัจจบุนั รองผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบักฎระเบียบและข้อบงัคบั 

  บมจ. ธนาคารธนชาต 

กจิการที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจทําให้ ไม่มี 

เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ  4 ปี 5 เดือน (ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทตั �งแต่ 16 ตลุาคม 2557)    

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามญัจํานวน 0 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด

ของบริษัท 

ส่วนได้เสียทั �งทางตรงและทางอ้อมใน  ไม่มี 

กจิการใดๆที�บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น 

คูส่ญัญา  

ประวตัิการเข้าร่วมประชุมปีที�ผ่านมา   - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7/8 ครั �ง 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/5 ครั �ง 

ส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชมุครั �งนี � ไม่มี 
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ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 26 เมษายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที�บริษัทเมื�อเสร็จสิ �นการประชมุ 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 11 

ผู้ถือหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จาํกัด (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนอง  

(เริ�ม 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจําตวั 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ (เริ�ม 12.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

-  แสดงหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารที�ถกูต้องครบถ้วน 

-  แสดงสําเนาบตัรประจําตวัผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งรับรองสําเนา

สอบทานและตรวจสอบความถกูต้อง 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดับ 

กรณีที�มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใดๆให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง)  

เจ้าหน้าที�เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้าน 

หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนต่อที�ประชมุ 


