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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
                 เขียนท่ี ___________________________________________ 
                       
                 วนัท่ี_________เดือน_________________ปี_____________ 
 
1.  ข้าพเจ้า ________________________________________________________________________________________ 
 อยูบ้่านเลขท่ี _______________________________________________________________________________________ 

สญัชาติ __________________________________________________________________________________________ 
 
2. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้รวม  ______________________หุ้น 
 
3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

 (1) นาย / นาง / นางสาว__________________________________________________________________ อาย ุ_______ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี________________ ถนน_____________________________________ตําบลแขวง__________________ 

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

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

  อําเภอ/เขต________________________จงัหวดั_____________________________ รหสัไปรษณีย์_____________หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2559 ในวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ 
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 329 หมู่ท่ี 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
      3 สงิหาคม 2558 

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 
 
 
 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการดาํเนินธุรกจิ 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข

เพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 587,995,174.50 เป็น 587,987,137 บาท โดย

ตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจาํหน่ายเน่ืองจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นจาํนวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียน 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 587,987,137 เป็น 588,036,884.50 บาท โดย

ตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจาํหน่ายเน่ืองจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นจาํนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

 วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เหน็ด้วย     � ไมเ่หน็ด้วย      � งดออกเสียง 

5. ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามท่ีเหน็สมควร 
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6. การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

7. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 

                 ลงช่ือ_________________________________ผู้มอบฉนัทะ 
                    (_________________________________) 

 
                 ลงช่ือ________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                    (________________________________) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจํา

ตอ่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 


