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คําชี้แจงวธิกีารมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 
  
ก. การมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณา
ได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกําหนด) ให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย download ได้ท่ี http://www.cssthai.com 

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
•  ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่

 สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
•  ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้

ถูกต้องครบถ้วน 
•  ผู้รับมอบฉันทะต้องนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะ

เข้าประชุม 
 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
• ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1) พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
(2) รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพฒัน์ 

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ 

(3) นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ 
(4) นายประภาษ ไพรสุวรรณา  

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ 

 •  ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เน่ืองจากในกรณี
ท่ีกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านท่ีเข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ 

•  ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมท้ังส่งให้เลขานุการ
บริษัทก่อนวันประชุม 
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ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
แซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอร่ัม 1 อิมแพคเมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ตามแผนท่ีแนบ 

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น 

1.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซ่ึงเป็นผู้เข้าประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรอง
 สําเนาถูกต้อง 

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
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3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุม ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น

นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ภายใต้บังคับดังต่อไปน้ี 
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 

หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ท้ังน้ี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล 

 
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานท่ีประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
- ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือข้ึน 
•  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงใน

บัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบัตรลงคะแนนของผู้ถือ
 หุ้นท่ีคัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้ทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้
 แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซ่ึงบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงท่ีคัดค้านหรืองด
ออกเสียงดังกล่าวน้ันในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ถือ
 หุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อย
 แล้ว เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก 
และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น 

 
 

 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมท่ีออก

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุม ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น

นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ภายใต้บังคับดังต่อไปน้ี 
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 

หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ท้ังน้ี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล 

 
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานท่ีประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
- ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือข้ึน 
•  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงใน

บัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบัตรลงคะแนนของผู้ถือ
 หุ้นท่ีคัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้ทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้
 แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซ่ึงบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงท่ีคัดค้านหรืองด
ออกเสียงดังกล่าวน้ันในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ถือ
 หุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อย
 แล้ว เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก 
และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น 

 
 

 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมท่ีออก
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 เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุ้นท้ังหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วน
 ร้อยละเท่าใด 

 
อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายบันทึกการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณี

ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายไปตรวจนับ
คะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด 
 




