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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 

                 เขียนที
 ___________________________________________ 
                       
                 วนัที
__________เดือน_____________________ปี________ 
 
�.  ข้าพเจ้า __________________________________________________________________________________________ 
 อยูบ้่านเลขที
 _______________________________________________________________________________________ 

สญัชาต ิ___________________________________________________________________________________________ 
 
2. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมวินิเคชั
น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั
น จํากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั 4งสิ 4นรวม _______________________หุ้น 
 
3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ
งที
สง่มาด้วย 7) 

 (1) นาย / นาง / นางสาว__________________________________________________________________ อาย ุ_______ปี 
 อยูบ้่านเลขที
________________ ถนน_____________________________________ตําบลแขวง__________________ 

  อําเภอ/เขต______________________จงัหวดั_______________________________ รหสัไปรษณีย์_____________ หรือ 
(2) นาย / นาง / นางสาว__________________________________________________________________ อาย ุ______ ปี 
 อยูบ้่านเลขที
_________________ ถนน____________________________________ ตําบลแขวง___________________ 

  อําเภอ/เขต______________________จงัหวดั_______________________________ รหสัไปรษณีย์_____________หรือ 
 (3) นาย / นาง / นางสาว__________________________________________________________________ อาย ุ______ ปี 
 อยูบ้่านเลขที
_________________ ถนน____________________________________ ตําบลแขวง___________________ 

  อําเภอ/เขต________________________จงัหวดั_____________________________ รหสัไปรษณีย์_____________หรือ 
คนหนึ
งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื
อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 4งที
 1/ 2558 ในวนัที
 3 สิงหาคม  พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั
น 
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั
น จํากดั (มหาชน) เลขที
 329 หมู่ที
 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือที
จะพึง
เลื
อนไปในวนั เวลา และสถานที
อื
น 

 
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 4งนี 4 ดงันี 4 

วาระที� 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 
      28 เมษายน 2558 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 
       � เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสยีง 
 
 
 

 

อากรแสตมป์ EF บาท 
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วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจ 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 
       � เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสยีง 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไข

เพิ�มเติมวัตถุประสงค์ 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 
       � เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสยีง 

 วาระที� 4   พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 
     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 
       � เห็นด้วย     � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสยีง 

5. ในกรณีที
ที
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื
องใดนอกเหนือจากเรื
องที
ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที
มีการแก้ไข
เปลี
ยนแปลงหรือเพิ
มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที
เห็นสมควร 

6. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที
ไม่เป็นไปตามที
ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี 4 ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนั 4นไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

7. ในกรณีที
ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที
ที

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื
องใด นอกเหนือจากเรื
องที
ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที
มีการแก้ไขเปลี
ยนแปลงหรือ
เพิ
มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที
เห็นสมควร 

 

กิจการใดที
ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนั 4น เว้นแต่กรณีที
ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 

                 ลงชื
อ_________________________________ผู้มอบฉนัทะ 
                    (_________________________________) 

 
                 ลงชื
อ________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                    (________________________________) 
 
หมายเหตุ 

�. ผู้ ถือหุ้นที
มอบฉนัทะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื
อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

E. วาระเลอืกตั 4งกรรมการสามารถเลอืกตั 4งกรรมการทั 4งชดุหรือเลอืกตั 4งกรรมการเป็นรายบคุคล 
I. ในกรณีที
มวีาระที
จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที
ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ
มเติมได้ในใบประจํา

ตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนเิคชั"น แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลชูั"น จํากดั (มหาชน) 

 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั 0งที" 1/ 2558  ในวนัที" 3 สิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชมุใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั"น 
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั"น จํากดั (มหาชน) เลขที" 329 หมูท่ี" 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือที"จะพึงเลื"อนไปในวนั เวลา 
และสถานที"อื"น 

------------------------------------------ 
 
วาระที" _____  เรื"อง _______________________________________________________________________________________ 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี 0 

� เห็นด้วย      � ไม่เห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 

วาระที" _____  เรื"อง _______________________________________________________________________________________ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี 0 

� เห็นด้วย      � ไม่เห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 

วาระที" _____  เรื"อง _______________________________________________________________________________________ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี 0 

� เห็นด้วย      � ไม่เห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 

วาระที" _____  เรื"อง _______________________________________________________________________________________ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี 0 

� เห็นด้วย      � ไม่เห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
                    ลงชื"อ___________________________________ผู้มอบฉันทะ 
                     (____________________________________) 

 
 

                    ลงชื"อ_________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                     (___________________________________) 


