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CSS.AMD.002/2559  

วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 
  2. รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของบริษัททัง้หมดตามแบบ บมจ. 002 
  3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

4. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.  รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 
7. ข้อบงัคบัของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้

ถือหุ้น 
8. แผนท่ีของสถานท่ีในจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั่น จํากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ 
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 329 หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ โดยกําหนดวาระ
การประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้  

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 
2558 และบริษัทไ ด้จ ัดทํารายงานการประช ุมด ังกล่าว  พร้อมทัง้ ทําการเ ปิดเผยข้อม ูลใ ห้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กําหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและได้
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.cssthai.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทําการ
บนัทกึไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณารับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 3 สงิหาคม 2558 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ  

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตเิพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการดาํเนินธุรกจิ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้ครอบคลุมถึงธุรกิจท่ี
บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทโดย
เพิ่มเติมอีก จํานวน 2 ข้อ คือ ข้อท่ี 54 ถงึ ข้อท่ี 55 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 “ข้อที่ 54 ประกอบกิจการเก่ียวกบัการพฒันาโครงการประหยดัพลงังาน และ อนรัุกษ์พลงังานอย่างครบวงจร 
อนัได้แก่ เป็นท่ีปรึกษาโครงการประหยดัพลงังานและอนรัุกษ์พลงังาน ออกแบบและดําเนินการโครงการประหยดั
พลังงาน และ อนุรักษ์พลังงาน วิเคราะห์การลงทุนและทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประหยัด
พลงังานและอนรัุกษ์พลงังาน จําหน่าย ติดตัง้ ให้เช่า อปุกรณ์และระบบในโครงการประหยดัพลงังานและอนรัุกษ์
พลงังาน รวมถึงการรับดําเนินการควบคมุการทํางานของระบบ ซ่อมบํารุง ตรวจวดั และตรวจสอบผลประหยดั
พลงังาน ให้คําปรึกษาด้านการลงทนุ และ ลงทนุในโครงการประหยดัพลงังานและอนรัุกษ์พลงังาน” 

 
 

“ข้อที่ 55 ประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้า
และชาร์จกระแสไฟฟา้สําหรับยานพาหนะไฟฟา้ และบํารุงรักษาระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้การรับซือ้ จดัหา 
ขนสง่ และจดัจําหน่ายพลงังานไฟฟา้ ก๊าซธรรมชาติ และนํา้มนัเชือ้เพลงิ” 
 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2559 พิจารณาอนมุติัเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก จํานวน 2 ข้อ คือ ข้อท่ี 54 ถึงข้อ
ท่ี 55 ตามท่ีนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ 
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จากเดิมจํานวน 53 
ข้อ เป็น 55 ข้อตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 นัน้ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ3 โดย
ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

 “ข้อ3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจาํนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ” 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2559 พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ 
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ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 587,995,174.50 บาทเป็น 587,987,137 บาท โดยตัด
หุ้นสามัญที่ยังมไิด้ออกจาํหน่ายเน่ืองจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นจาํนวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 
บาท   

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เน่ืองจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ได้มี
มติอนมุติัให้บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล เป็นจํานวน 173,683,027 หุ้น โดยจ่ายปันผลใน
อตัรา 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล กรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสด 0.10 บาทตอ่หุ้นนัน้ ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ
หุ้นปันผลจํานวนทัง้สิน้ 173,666,952 หุ้น จงึทําให้คงเหลือหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเป็นจํานวน 16,075 หุ้น  
ดงันัน้ ท่ีประชมุจงึมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 587,995,174.50 บาท เป็น 587,987,137 บาท โดยการตดั
หุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จําหน่ายและไมไ่ด้มีไว้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จํานวน 16,075 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 587,995,174.50 บาท เป็น 587,987,137 
บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จําหน่ายและไมไ่ด้มีไว้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จํานวน 16,075 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ   ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เน่ืองจากบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนตาม
วาระท่ี 4 ดงันัน้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 587,987,137 บาท (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืน
เจ็ดพนัหนึง่ร้อยสามสบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 1,175,974,274   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิห้าล้านเก้าแสนเจ็ด
หม่ืนส่ีพนัสองร้อยเจ็ดสบิส่ีหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั : 1,175,974,274   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิห้าล้านเก้าแสนเจ็ด

หม่ืนส่ีพนัสองร้อยเจ็ดสบิส่ีหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมมี่-  ” 
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 ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน ตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บคุคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ  ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท 
เพ่ือรองรับการปรับสทิธิของ CSS-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท 

 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามท่ีบริษัทได้อนมุติัจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2558 โดยการจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10  บาท เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 105.66 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 83.04 โดยจ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ซึง่การจ่ายปันผลดงักลา่ว เข้าเง่ือนไขท่ีกําหนดให้
บริษัทต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ CSS-W1 บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน จากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 
99,495 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดเบือ้งต้นปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ 53-4) 
ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 
588,036,884.50  บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 99,495 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการปรับสทิธิจากการจ่ายปันผลเกิน 80% 

 จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ:  ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เน่ืองจากบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนตาม
วาระท่ี 6นัน้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 588,036,884.50  บาท (ห้าร้อยแปดสบิแปดล้านสามหม่ืนหกพนัแปด

ร้อยแปดสบิส่ีบาทห้าสบิสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น : 1,176,073,769   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกล้านเจ็ดหม่ืนสาม

พนัเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ : 0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั : 1,176,073,769   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกล้านเจ็ดหม่ืนสาม

พนัเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมมี่-  “ 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดวาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเหน็เร่ืองตา่งๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็คณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/
หรือ แสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามต่างๆ     (ถ้ามี) โดยไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี ้

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว พร้อมทัง้นําเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 4 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุ  
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อนึง่ บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2559 (Record Date) 
ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ หรือหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสาํเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
ฉันทะซึ่งรับรองสาํเนาถูกต้อง และย่ืนตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

  
 ..................................... 

 (พลตํารวจตรี ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ) 
 ประธานกรรมการ 


