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คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 
   

ก. การมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณา

ได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทกําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.  

1. การมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
•  ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่

 สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
•  ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 

•  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะ
เข้าประชมุ 

 

2. การมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี ้

(1) พล.ต.ต.ดร.สพุศิาล ภกัดีนฤนาถ 
(2) รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 

กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 

(3) นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ 
(4) รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา  

กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 

 •  ในการมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการอสิระทัง้ 4 ทา่น เน่ืองจากในกรณีท่ี
กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านท่ีเข้าประชุมจะได้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนท่านได้ 

•  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ พร้อมทัง้สง่ให้เลขานกุาร
บริษัทก่อนวนัประชมุ 

ข. การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

ประชมุใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 329 หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 11120 ตามแผนท่ีแนบ 
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ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงั
ไม่หมดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง เป็นต้น 

1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
2.1  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทน ซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง
 สําเนาถกูต้อง 

(ง) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุ ซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู ่
หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเข้าสู่วาระการ

ประชมุ 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึน้ 
•  หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทึกการลงมติคดัค้านหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือ
 หุ้นท่ีคดัค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ีประชุมมีมติให้
อนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ี
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้
 แล้วว่าประสงค์จะลงมติคดัค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทได้บนัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัค้านหรืองด
ออกเสียงดงักลา่วนัน้ในการลงมติในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือ
 หุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อย
 แล้ว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุอีก และ
นําคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนดงักลา่วข้างต้น 

 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ และของผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทบนัทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมท่ีออก
 เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วน
 ร้อยละเทา่ใด 

 

อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายบนัทึกการลงมติ (ไม่วา่จะเป็นกรณี
ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ เพ่ือออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกรายไปตรวจนบั
คะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเท่าใด 


