
 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560   1 

 

ท่ี CSS.AMD.011/2560 

        วนัท่ี 29 มีนาคม 2560 

เร่ือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

เรียน ผูถื้อหุน้  

 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

 2) สรุปขอ้มลูทางเงินจากรายงานประจ าปี 2559 

 3) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

 4) เอกสารขอ้มลูประกอบการประชุมวาระท่ี1-7 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งน้ี 

 5) หลกัเกณฑ ์วิธีปฏบิติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนพรอ้ม

ทั้งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
   

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ ซิสเต็มส ์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก าหนดวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี2560 ในวนัพฤหสัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 อาคารอิมแพค 

ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ

ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชุมผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2559 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 

2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 
 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรเป็นเงิน

ส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี       

1 กรกฎาคม 2559 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 1) จดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10 ลา้นบาท 

2) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน

รวมไม่เกิน 118 ลา้นบาท  

  อย่างไรก็ดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ไดม้ีมติ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดใน

อตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจ านวนเงินประมาณ 70.54 ลา้นบาท ดงัน้ัน เมื่อน าเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว

มารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งน้ี  จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนรวมไม่เกิน  
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188.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.34 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2559 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ ในเอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี 

  ทั้งน้ีหากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัใหจ้่ายปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เสนอ โดยก าหนดให ้วนัก าหนดรายช่ือผูม้ีสิทธิรับเงินปันผล คือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และใหร้วบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560  
 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง พลต ารวจตรี         

ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ี

พน้จากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลไดเ้สนอแนะ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญ

ประชุมน้ี 
 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2560 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่

กรรมการในปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2559 ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในเอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2560 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น    เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง             

นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5874 หรือนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีในปี 2560 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,725,000 บาท 

ซ่ึงเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2 จากปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน

เอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 

 ตามท่ีบริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และการเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการราย

ใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ืองเพื่อ

บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้เพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อยา่งใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมท่ีเสนอ

โดยผูถื้อหุน้ในปีน้ี 
 

 บริษัทฯไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้ถือหุน้ประจ าปี 2560 (Record Date) 

ในวนั 9 มีนาคม 2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์        

พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 
 
 

 จึงเรียนเชิญผู ้ถือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวขา้งต้นโดยพร้อมเพรียง กัน         

โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน    

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

         (พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ) 

                               ประธานกรรมการ 


