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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ หองจูปเตอร 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร เมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ท่ี CSS.AMD.011/2561 

        วนัท่ี 23 มีนำคม 2561 

เร่ือง เชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 

เรียน ผูถื้อหุน้  

 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1) รำยงำนประจ ำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

 2) สรุปขอ้มลูทำงเงินจำกรำยงำนประจ ำปี 2560 

 3) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 

 4) เอกสำรขอ้มลูประกอบกำรประชุมวำระท่ี1-8 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมในครั้งน้ี 

 5) หลกัเกณฑ ์วิธีปฏบิติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน   

พรอ้มทั้งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
  

 ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ ซิสเต็มส ์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ก ำหนด       

วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งจปิูเตอร ์ 4-5          

อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร ์ เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปลู่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี         

เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม      

ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2560 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน      

ของบริษัทในรอบปี 2560 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2560 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน   

ประจ ำปี 2560 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ     

ของบริษัทและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแลว้ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็น  

เงินส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด  6 เดือนหลังของปี 2560 ตั้งแต่    

วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 – วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 1) จดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 2,700,000 บำท 

2) จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท ในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน

รวมไม่เกิน 117,573,908.90 บำท  

  อย่ำงไรก็ดี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 9 สิงหำคม 2560 ได้มี       

มติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 โดยจ่ำยเป็นเงินสด   

ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 94,059,127.12 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำง

กำลดังกล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน

ทั้งส้ิน 211,633,036.02 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร        

ของบริษัทในปี 2560 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏ ในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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  ทั้งน้ีหำกท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ประจ ำปี 2561 มีมติอนุมัติใหจ้่ำยปันผลตำมท่ีคณะกรรมกำร  

บริษัทเสนอ โดยก ำหนดให ้วันก ำหนดรำยช่ือผู ้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) คือวันท่ี 7 พฤษภำคม 

2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561  
 

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง นำยสมพงษ์          

กงัสวิวฒัน์ นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล  

ไดเ้สนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2561 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน       

ใหแ้ก่กรรมกำรในปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 11.1 จำกปี 2560      

ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลไดเ้สนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏ     

ในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งนำงสำวกรองแกว้ 

ลิมป์กิตติกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5874 หรือนำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู ้สอบบัญชี รับอนุญำต       

เลขท่ี 3930 หรือนำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5730 แห่งบริษัท ส ำนักงำน  อีวำย จ ำกดั 

เป็นผูส้อบบัญชีในปี 2561 โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 2,805,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 2.9 

จำกปี 2560 ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำ      

พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 

 ตำมท่ีบริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมกำร     

รำยใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วันท่ี 19 ตุลำคม 2560 ถึงวันท่ี 25 มกรำคม 2561 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผู ้ถือหุ ้นคนใด        

เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้เพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยใหม่แต่อยำ่งใด จึงไม่มีกำรบรรจุวำระ

เพิ่มเติมท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ในปีน้ี ทั้งน้ีบริษัทฯไดก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2561 (Record Date)วนัท่ี 12 มีนำคม 2561  

 

 จึงเรียนเชิญผู ้ถือหุ ้นโปรดเขำ้ร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำวขำ้งต้นโดยพร้อมเพรียงกัน          

โดยปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 

ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

         (พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ) 

                                ประธำนกรรมกำร 
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วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 

2560 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี2560 เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 ระหว่ำงเวลำ10.00–12.00 น.       

ณ หอ้งจูปิเตอร์ 4-5 อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด           

จงัหวดันนทบุรี ตำมรำยงำนกำรประชุมท่ีน ำส่งมำพรอ้มน้ี ซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้งท ำกำรเปิดเผยขอ้มลู

ใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยในก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเกี่ ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล     

บนเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดท้ ำกำรบันทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

แล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี         

20 เมษำยน 2560 ดงักล่ำว 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2560 

ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งจูปิเตอร ์4-5 อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี  

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

------------------------------------------------------- 

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม มีจ ำนวน 10 คน(กรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 10 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

(1) พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริษัท 

(2) นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์   กรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร   

และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(3) นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์   กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม 

(4) นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี    กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจผลิตภณัฑ ์

(5) นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์   กรรมกำร กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี 

(6) นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข   กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรจดักำร 

และเลขำนุกำรบริษัท 

(7) นำยวุฒิชยั ดวงรตัน์    กรรมกำรอิสระ 

(8) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัท  

ภิบำล 

(9) นำยฉฐัภูมิ  ขนัติวิริยะ   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำพิ จำรณำค่ำตอบแทนและ

บรรษัทภิบำล และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(10) รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

 

ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม มีจ ำนวน 2 คน ดงัน้ี  

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั   ปัญญำวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3930 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั อินเทลลิเจน้ท ์พารท์เนอร ์จ  ากดั ที่เขา้รว่มประชุม จ ำนวน 1 คน ดงัน้ี 

1. นำยธญัพงศ ์  ล้ิมวงศย์ุติ        

ตวัแทนในการท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 

   1. บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

ตวัแทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ นำยชำติชำย ตรีวิมล 
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เริ่มการประชุมเวลา 10.13 น. 

 พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภักดีนฤนำถ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม และได้มอบหมำยให้

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดและจ ำนวนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 ก่อนเร่ิมกำรประชุม เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม    

ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันท่ี 9 มีนำคม 2560 และวันรวบรวมรำยช่ือผู ้ถือหุน้ตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2560 น้ัน มีจ ำนวน    

ผูม้ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 11,518 รำย จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมด 1,175,739,089 หุน้ และในกำรประชุมครั้งน้ี       

มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 39 รำย ผูร้บัมอบฉนัทะ จ ำนวน 29 รำย รวมทั้งส้ินจ ำนวน 68 รำย จ ำนวนหุน้   

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนหุน้ 472,950,021 หุน้ หรือรอ้ยละ 40.23 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด     

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 21.          

ไดก้ ำหนดใหใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) เขำ้ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ำ      

25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็น   

องคป์ระชุม ดงัน้ัน จำกจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและจ ำนวนหุน้ดงักล่ำว ซ่ึงเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำย                

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่ำครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรกำรประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนน

ดงัน้ี 

1. ตำมท่ีบริษัทฯไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกำรเปิดโอกำสและสิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอช่ือบุคคล    

เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลำคม 2559   

ถึงวันท่ี 15 มกรำคม 2560 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอเร่ืองดังกล่ำว ดังน้ันจะด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไป         

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเรียงตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนแลว้ 

2. ตำมท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบ ริษัทฯ               

โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนำคม 2560 ถึงวนัท่ี 18 เมษำยน 2560 ซ่ึงปรำกฏ

ว่ำไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ 

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ ำหนดใหใ้นกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

4. หำกผู ้ถือหุน้ท่ำนใดประสงค์จะซักถำม หรือต้องกำรใหก้รรมกำรหรือผู ้บริหำรช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด      

ขอใหแ้จง้ช่ือและซกัถำมเมื่อน ำเสนอจบในแต่ละวำระ หรือเมื่อพิจำรณำครบทุกวำระแลว้ 

5. ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวำระใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในวำระน้ัน หรือบริษัท อำจเชิญให้ผูถื้อหุน้

ดงักล่ำว ออกจำกท่ีประชุมไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวในวำระน้ัน ๆ อย่ำงไรก็ตำมในเร่ืองของกำรอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรผูถื้อหุน้    

ทุกท่ำนสำมำรถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ำมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

และเพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของทุกท่ำน ประธำนฯ จะเรียนถำมในทุก ๆวำระว่ำจะมีผู ้ใดไม่เห็นด้วย       

หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถำ้ไม่มีผู ้ใดคดัคำ้นหรืองดออกเสียง ประธำนฯจะสรุปวำระน้ัน ๆว่ำทุกท่ำนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั

ตำมท่ีประธำนฯ เสนอ 

แต่ถำ้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธำนฯ จะขอใหท่้ำนท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนน    

ในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให ้โดยกำเคร่ืองหมำยถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในช่องท่ีท่ำนตอ้งกำร พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ        

และขอใหท่้ำนชูมือขึ้ น เพื่อใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมำนับคะแนน 
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ส ำหรับท่ำนท่ีไม่คัดค้ำนหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่ำท่ำนอนุมัติตำมวำระท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียง         

ในบัตรลงคะแนน  บริษัทจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมด               

ท่ีเขำ้ร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ        

ส ำหรับผู ้ถือหุ ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทได้ท ำกำรรวบรวมและบั นทึกคะแนน              

ไวใ้นคอมพิวเตอร์แลว้ ท่ำนท่ีรบัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ     

แต่ไม่ไดร้ะบุถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมวิธีกำรท่ีแจง้ไปแลว้ 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมำภิบำลท่ีดีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวำระกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งตำมวำระน้ัน ขอใหท่้ำนผูถื้อหุน้ทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย           

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณำลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บเพื่อมำ     

นับคะแนน ทั้งน้ีบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงำนภำยหลงัจำกเสร็จสิ้ นวำระกำรประชุมน้ัน ๆ 

เลขำนุกำรกำรประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสียง     

ท่ีนับไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวำระ

จะใชจ้ ำนวนหุน้ของผูเ้ขำ้ประชุมล่ำสุดในวำระน้ัน ๆ 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุม บริษัทจะใหเ้จำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมด จำกผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะทุกท่ำน โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ ลงมติทุกวำระตำมกำรใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่วำระ หำกผูถื้อหุน้หรือ     

ผูร้ับมอบฉันทะมีควำมประสงคจ์ะกลับก่อนเลิกกำรประชุม ขอใหส่้งบัตรลงคะแนนกับเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทเพื่อน ำคะแนน    

ของท่ำนไปบนัทึกคะแนนดว้ยระบบบำรโ์คด๊ไวใ้นระบบกำรนับคะแนน 

เลขำนุกำรฯ ไดเ้ชิญตวัแทนอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้ 1 รำย คือ นำยปรีชำ อรุณยิง่มงคล ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนอิสระ

จำกผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณแ์ละเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนน 

 เมื่อเลขำนุกำรกำรประชุมไดช้ี้แจงหลักเกณฑ์ในกำรออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธำนฯ จึงไดด้ ำเนินกำร

ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2559 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 2559 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2559                   

เมื่อวันท่ี 8 เมษำยน 2559 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมซ่ึงได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้งท ำกำร       

เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในเวลำที่ก ำหนด  ตำมกฎหมำย        

ที่เกี ่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ และไดจ้ ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือ     

เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้   

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดท้ ำกำรบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 

2559 ดงักล่ำว 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี  2559 ซ่ึงประชุม                  

เมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 2559 ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    จ ำนวน   475,771,721  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน   0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง   จ ำนวน   0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 บตัรเสีย   จ ำนวน   0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 
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วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2559 

ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559 ขอมอบหมำยใหน้ำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี เป็นผูร้ำยงำนเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2559  
 

 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ในปี  2559 บริษัทฯรับรู ้รำยได้จ ำนวน 4,713 ล้ำนบำทซ่ึงรับรู ้รำยได้มำกกว่ำปี ท่ี ผ่ำนมำเป็นจ ำนวน             

141 ลำ้นบำท ปี 2558 รบัรูร้ำยไดร้วมอยูท่ี่ 4,572 ลำ้นบำท 

ก ำไรขัน้ตน้  

ในปี 2559 มีก ำไรขั้นต้นอยู่ท่ี 666 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นท่ีร้อยละ 14 น้อยกว่ำปี 2558 อยู่ท่ี      

27 ลำ้นบำท โดยปี 2558 มีก ำไรขน้ตน้อยูท่ี่ 693 ลำ้นบำทคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้อยูท่ี่รอ้ยละ 15 

ค่ำใชจ้่ำย   

ทั้งปี 2559 และปี 2558 อยูท่ี่ รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 

ก ำไรสุทธิ   

ในปี 2559 บริษัทมีก ำไรสุทธิ 173 ลำ้นบำท ปี 2558 มีก ำไรสุทธิอยูท่ี่ 227 ลำ้นบำท 

สดัส่วนรำยได ้ 

สัดส่วนกำรรับรูร้ำยไดข้องบริษัทฯจำกงำนขำย และงำนบริกำรติดตั้ง ในปี 2559 งำนขำยรับรูร้ำยไดท่ี้ 3,569 

ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 75 ของรำยไดร้วม งำนบริกำรติดตั้งรบัรูร้ำยไดท่ี้ 1,125 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 24 ของรำยได้

รวม และรำยไดอ้ื่นๆอีก 19 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม  

 ในปี 2558 งำนขำยรบัรูร้ำยไดท่ี้ 3,174 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 69 ของรำยไดร้วม งำนบริกำรติดตั้งรบัรูร้ำยได ้

1,341 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 29 ของรำยไดร้วม และรำยไดอ้ื่นๆจ ำนวน 58 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 2ของรำยไดร้วม 

ก ำไรขัน้ตน้  

  ปี 2559 และ 2558 บริษัทมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ของงำนขำยคิดเป็นรอ้ยละ 9 และงำนบริกำรติดตั้งคิดเป็นรอ้ยละ 

29 และ 30ในปี 2558  

สดัส่วนรำยไดข้ำยตำมประเภทสินคำ้ 

กำรรับรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยในปี 2559 บริษัทรับรูร้ำยได้งำยขำย 3,568 ลำ้นบำท รับรูร้ำยได้ขำยมำกกว่ำปี 

2558 จ ำนวน 393 ลำ้นบำท ซ่ึงในปี 2558 รบัรูร้ำยไดง้ำนขำยจ ำนวน 3,175 ลำ้นบำท กำรรบัรูร้ำยไดง้ำนขำยปี 2559 

และ 2558 บริษัทจะรบัรูง้ำนขำยสินคำ้ประเภทสำยไฟเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นรอ้ยละ 70-74 ของรำยไดจ้ำกงำนขำย รองลงมำ

เป็นสินคำ้ประเภทหลอดไฟและอุปกรณส่์องสว่ำงคิดเป็นรอ้ยละ 12-16 และอุปกรณค์วบคุมระบบไฟฟ้ำประมำณรอ้ยละ 7-8 

ท่อรอ้ยสำยไฟประมำณรอ้ยละ 4-6 และวสัดุป้องกนัไฟลำมประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดจ้ำกงำนขำย 

สดัส่วนรำยไดง้ำนบริกำรติดตั้งตำมประเภทงำน 

 รำยไดบ้ริกำรติดตั้งปี 2559 รบัรูร้ำยไดจ้ ำนวน 1,125 ลำ้นบำท ปี 2558 รบัรูร้ำยไดจ้ ำนวน 1,341 ลำ้นบำท   

กำรรบัรำยไดแ้บ่งตำมประเภทงำน งำนบริกำรติดตั้งโทรคมนำคมซ่ึงจะรบัรูร้ำยไดร้อ้ยละ 93และรอ้ยละ 95 ของรำยไดร้วม      

รองลงมำเป็นงำนบริกำรติดตั้งระบบสำรกนัไฟลำม รบัรูร้ำยไดร้อ้ยละ 3 ในปี2559 และรอ้ยละ4 ในปี2558 ของรำยไดร้วม

งำนติดตั้ง นอกจำกน้ันจะเป็นกำรรบัรูร้ำยไดติ้ดตั้งโครงกำรประหยดัพลงังำนซ่ึงรบัรูร้ำยไดป้ระมำณ 6 ลำ้นบำทในปี2559 

และ 8 ลำ้นบำทในปี 2558 

ค่ำใชจ้่ำย 

 ปี 2559 และ 2558 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยขำยและบริหำรคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม โดยแบ่งเป็น ค่ำใชจ้่ำย

ขำยคิดเป็นรอ้ยละ 2 และค่ำใชจ้่ำยบริหำรคิดเป็นรอ้ยละ 8 ของรำยไดร้วม  

บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินในปี 2559 และ 2558 เป็นจ ำนวน 11 ลำ้นบำท 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนผูถื้อหุน้ปี 2559เพิ่มขึ้ นจำกปี 2558 โดยสินทรัพยเ์พิ่มขึ้ นเป็นในส่วนของลูกหน้ี และ 

สินคำ้คงคลงั ในส่วนลูกหน้ีท่ีเพิ่มขึ้ นน้ันเป็นไปตำมสดัส่วนยอดขำยท่ีเพิ่มขึ้ น อย่ำงไรก็ดีสินคำ้คงคลงัท่ีเพิ่มขึ้ นน้ันเพรำะบริษัท

ตอ้งส ำรองสินคำ้ไวเ้พื่อรองรบัยอดขำยท่ีเพิ่มขึ้ น ในส่วนหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้ นน้ันมำจำกเจำ้หน้ีทำงกำรคำ้เป็นส่วนใหญ่ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยอัตรำก ำไรขั้นต้นเท่ำกับรอ้ยละ 14และ15 

ตำมล ำดบั อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัรอ้ยละ 4และ5 ตำมล ำดบั อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 1.22 และ 1.11 เท่ำ

ตำมล ำดบั และก ำไรสุทธิต่อหุน้ปี 2559 เท่ำกบั 0.15บำท และปี 2558 เท่ำกบั 0.21บำท 

 ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนและรำยละเอียดอื่น ๆเป็นไปตำมรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
 

 ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรดำ้นอื่น ๆ ขอมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรท่ีประชุมเป็นผูร้ำยงำน          

ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

การบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆไดแ้ก่   

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ในปี 2559 เป็นปีท่ีบริษัทมุง้เน้นด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ

ตรงตำมกลยุทธด์ำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้  

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ในปี 2559 ผลส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษัทอยูใ่นระดบั 3 ดำว 

โดยไดร้บัคะแนน 78% จำก IOD และไดร้บักำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดย

บริษัทไดร้บัคะแนน 99.38% จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงถือไดว้่ำบริษัทฯสำมำรถสะทอ้นภำพของควำม

ตั้งใจในกำรมุ่งสู่กำรเป็นตน้แบบท่ีดีดว้ยกำรยกระดบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมมีคุณภำพในกำรบริหำรงำน    

จำกกำรส ำรวจของสถำบนัต่ำง ๆท่ีมีผลคะแนนเพิ่มขึ้ นในทุกปี รวมถึงบริษัทฯไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลู

ตำมกฎระเบียบ ขอ้บังคบัท่ีมีกำรปรบัปรุงใหม่อยู่เสมอ และไดท้ ำกำรทบทวนเร่ืองกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง    

ของบริษัทอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อเป็นขอ้มูลส ำคญัในกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนในดำ้นอื่น ๆท่ีเกี่ยวขอ้ง อีกทั้งยงั

ขยำยขอบเขตไปสู่บริษัทในเครืออีกดว้ย  

 ส ำหรบักำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นทุจริตคอรปัชัน่ ในปี 2559 เป็นปีแห่งกำรเรียนรูแ้ละกำรปฏิบติัอยำ่งจริงจงั 

แมว้่ำบริษัทจะอยูใ่นภำวะของกำรเปล่ียนแปลงหลำยดำ้น อำทิ กำรยำ้ยท่ีท ำกำรส ำนักงำนแห่งใหม่ กำรปรบัเปล่ียน

ระบบงำนภำยใน รวมถึงกำรปรบัโครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำรเป็นตน้ ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวไดส่้งผลกระทบ

ต่อกำรด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลและเอกสำรส ำคัญในกำรยื่นขอใบรับรองจำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต อย่ำงไรก็ตำมเมื่อกำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รเขำ้ท่ีแลว้ ส่ิงท่ีบริษัทฯจะ

ด ำเนินกำรต่อ ณ วนัน้ีคือกำรยืน่ขอรบัรองใหเ้สร็จสิ้ นภำยในไตรมำส 3 ปี 2560 

ทั้งน้ีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น ๆของบริษัทไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมปี 2559ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนแลว้ในรูปแบบ CD ROM 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณสุเทพ วิมลสุทธิกุล  ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย ไดส้อบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. หน้ีสินรวมท่ีเพิ่มขึ้ น 339 ลำ้นบำทในปี 2559 เกิดจำกอะไรบำ้ง 

2. มูลค่ำทำงบญัชีต่อหุน้ท่ีลดลงทุกปี เป็นเพรำะสำเหตุใด เน่ืองจำกบริษัทมีรำยไดท่ี้เพิ่มขึ้ นทุกปี ดงัน้ันมลูค่ำทำง

บญัชีต่อหุน้ไม่ควรลดลง 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

1. ส ำหรบัหน้ีสินรวมท่ีเพิ่มขึ้ น มำจำกลูกหน้ีทำงกำรคำ้ท่ีเพิ่มขึ้ น เน่ืองจำกบริษัทมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มยอดขำย    

อีกส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกสินคำ้คงคลงัท่ีเพิ่มขึ้ น เน่ืองจำกตอ้งส ำรองสินคำ้ไวเ้พื่อรองรบักบัยอดขำยท่ีเพิ่มขึ้ น 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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2. ส ำหรบัมลูค่ำทำงบญัชีต่อหุน้ท่ีลดลงน้ันเป็นเพรำะมีกำรใชสิ้ทธิในกำรเพิ่มทุนท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัท

เพิ่มขึ้ น ดว้ยเหตุดงักล่ำวจึงท ำใหม้ลูค่ำทำงบญัชีต่อหุน้ลดลง 

ผูถื้อหุน้ คุณสุเทพ วิมลสุทธิกุล ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย ไดส้อบถำมเพิ่มเติม หน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้ น 339 ลำ้นบำทน้ัน เขำ้ใจว่ำเป็นเพรำะ

สินคำ้คงคลงัท่ีเพิ่มขึ้ นจ ำนวน 140 ลำ้นบำท ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรก็อยู่ใกลเ้คียงกบัปี 58 เจำ้หน้ี  

ท่ีเพิ่มขึ้ นน้ันมีเจำ้หน้ีรำยใดบำ้ง 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม เจำ้หน้ีท่ีเพิ่มขึ้ นน้ัน ส่วนใหญ่

เป็นเจำ้หน้ีทำงกำรคำ้ ท่ีบริษัทสัง่สินคำ้มำเพื่อส ำรองไวใ้นคลังสินคำ้ ไม่ไดเ้พิ่มขึ้ นในส่วนของเจำ้หน้ีอื่นๆ ท่ีเป็น

นัยส ำคญั 

ผูถื้อหุน้ คุณวิมล รตันสกุลดิลก ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย ไดส้อบถำมเพิ่มเติม รำยไดท่ี้เพิ่มขึ้ นแต่ก ำไรลดลงเป็นเพรำะสำเหตุใด  

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มขึ้ น

จำกปี 2558 แต่มีอตัรำก ำไรอยูท่ี่รอ้ยละ 9 ส่วนรำยไดจ้ำกงำนติดตั้งลดลงจำกปี 2558 แต่อตัรำก ำไรอยูท่ี่รอ้ยละ 

30 อยำ่งไรก็ดีส ำหรบัรำยไดง้ำนติดตั้งท่ีลดลงในปี 2559 น้ันบริษัทจะเร่ิมรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2560 

ผูถื้อหุน้ คุณวิมล รตันสกุลดิลก ผูถื้อหุน้รำยย่อย ไดส้อบถำมเพิ่มเติม เท่ำกบัว่ำสดัส่วนรำยไดท่ี้มีอตัรำก ำไรสูงในปี 2559 

น้อยกว่ำปี 2558 แต่ในปี 2560 สัดส่วนรำยไดท่ี้มีอตัรำก ำไรสูงจะกลับมำท ำใหก้ ำไรรวมของบริษัทดีขึ้ นจำกปี 

2559 

กรรมกำร คุณโอภำส ติยวฒันำโรจน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม ไดต้อบขอ้ซกัถำม ในภำพรวมปี 2560 ในส่วน

ของงำนติดตั้งโทรคมนำคม คำดว่ำจะดีขึ้ นเน่ืองจำกกำรขยำยตวัของผูใ้หบ้ริกำรโครงขำ่ยต่ำง ๆ 

ผูถื้อหุน้ คุณสุเทพ วิมลสุทธิกุล ผูถื้อหุน้รำยย่อย ไดเ้พิ่มเติมว่ำ ตำมท่ีรำยงำนว่ำในปี 2560 ผลประกอบกำรคำดว่ำจะดีขึ้ น 

เกิดจำกงำนติดตั้งโทรคมนำคม จึงอยำกใหบ้ริษัทระมัดระวงัเร่ืองควำมเส่ียงของลูกหน้ี เพรำะบริษัทรับงำนของ 

DTAC ซ่ึงธุรกิจของ DTAC มีควำมไม่มัน่คง จึงอยำกใหบ้ริษัทระมดัระวงัและพิจำรณำถึงควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้ นดว้ย 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยอื่นสอบถำม ประธำนฯ 

แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ีเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทปี 2559 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ  าปี 2559 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดงบกำรเงิน ประจ ำปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2559 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 

พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรท ำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ของ

บริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมัติโดยงบกำรเงินประจ ำปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวำคม 2559 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตแลว้ ดงัมีรำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2559 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2559 (บาท) 

งบการเงินเฉพากิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,843,378,652 3,333,311,092 

หน้ีสินรวม 2,114,087,367 1,703,173,367 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,729,291,285 1,630,137,725 

รำยไดร้วม 4,713,052,567 4,099,221,892 

ก ำไรสุทธิ 172,996,695 195,688,714 

ก ำไรต่อหุน้ 0.15 0.17 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่ง

ถูกตอ้งตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและ

ทันเวลำ เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้ำ 119 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2559 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลกักำรบญัชีท่ีรองรบัทัว่ไปและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั

อนุญำตแลว้ เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2559 ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงิน ประจ ำปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตำมท่ีเสนอ

ทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   475,925,421  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน   0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

  งดออกเสียง  จ ำนวน   0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

  บตัรเสีย  จ ำนวน   0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   0.00 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ใหท่ี้

ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 116     

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 

ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจำกน้ี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทไดก้ ำหนดว่ำในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบำย

จ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะบริษัทและหลังหกัเงิน

ส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงมี

นัยส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรอง

ตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล ส ำหรบัผลด ำเนินกำรในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2559 – 31 

ธนัวำคม 2559 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. อนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 10 ลำ้นบำท  

2. จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำ 0.10บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน    

118 ลำ้นบำท  

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 ไดม้ีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 70.54 ลำ้นบำท 

ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2559 
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เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 188.54 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.34 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท   

ในปี 2559 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

ทั้งน้ี หำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 มีมติอนุมัติใหจ้่ำยเงินปันผลตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเสนอ 

ก ำหนดใหว้ันก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันท่ี 27 เมษำยน 2560 และใหร้วบรวม

รำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธี      

ปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2560 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 10 ลำ้นบำท และอนุมติั

กำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุน้ละ 0.10 บำทในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำทเป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 118 

ลำ้นบำท โดยก ำหนดใหว้นัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล )Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษำยน 

2560 และใหร้วบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ .ศ . 2535 

)ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม (โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 18 

พฤษภำคม 2560 ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   จ ำนวน 475,935,421 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน   0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน   0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

  บตัรเสีย  จ ำนวน   0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร    

ซ่ึงออกจำกต ำแหน่งตำมวำระใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส ท่ำนกรรมกำรท่ีถูกเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งซ่ึง

ได้แก่ พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภักดีนฤนำถ ประธำนท่ีประชุม นำยฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ และรองศำสตรำจำรย์ประภำษ          

ไพรสุวรรณำ ขออนุญำตออกนอกหอ้งประชุมเป็นกำรชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหท่้ำนผูถื้อหุน้ไดส้อบถำมและแสดงขอ้คิดเห็นได้

อย่ำงเต็มท่ี และเมื่อเสร็จสิ้ นกำรลงคะแนนเสียงในวำระน้ีแลว้ จึงจะกลบัมำร่วมประชุมอีกครั้ง โดยประธำนฯ จะมอบหมำยให้

คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ท ำหน้ำท่ีประธำนในวำระน้ี 

คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ รองประธำนฯช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั 

พ .ศ . 2535 และตำมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำก

ต ำแหน่งในอัตรำ 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้ับ

เลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวน 3 คน ไดแ้ก ่

1.พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ กรรมกำรอิสระ 

2.นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ              กรรมกำรอิสระ 

3.รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ กรรมกำรอิสระ 

คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ รองประธำนฯขอใหเ้ลขำนุกำรท่ีประชุมช้ีแจงรำยละเอียดในวำระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ

ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำรรำยใหม่น้ัน บริษัทฯมีหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร โดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
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ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 1/2560 

เมื่อวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2560 ได้พิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ          

โดยพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนต่ำง ๆแล้วมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) ทั้ง 3 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพอนัเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง 3 ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้บังคบัของบริษัท   

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 

(3) ทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่ง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งเป็น ประธำนกรรมกำรบริษัท             

และกรรมกำรอิสระ ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏบิติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอยำ่งดี มีควำมเป็นอิสระ

ในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นผูท่ี้มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม

เช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย มีควำมรูเ้ร่ืองของกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกบักำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี ใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ   ในอนำคต 

(3.2) นายฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำได้

ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นผู ้     

มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยโดยเฉพำะดำ้นกำรเงินและ   

กำรลงทุน โดยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรในเร่ืองของกำรเงินและ     

กำรลงทุนอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีควำมรู ้เร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยสำมำรถ          

ใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทฯ ทบทวนควำมเส่ียงอย่ำงสม ำ่เสมอและมีกระบวนกำรป้องกนัควำมเส่ียง

อยำ่งมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยงัมีควำมรูด้ำ้นกฎหมำย ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดี ใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในอนำคต 

(3.3) รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร

ตรวจสอบ ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรให้

ควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ี

หลำกหลำยโดยเฉพำะงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อีกทั้งยงัมีควำมรูด้ ้ำนกฎหมำยขอ้ก ำหนดต่ำง  ๆ       

ท่ีเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต  

อยำ่งไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น เขำ้

รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนเว็บไซต์บริษัท  ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลำคม 2559 –           

15 มกรำคม 2560 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

แต่อยำ่งใด ทั้งน้ีกรรมกำรอิสระท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในครั้งน้ี ไม่มีกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ

เกิน 9 ปี 
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คณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ

พิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล รวมถึงไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำม

เช่ียวชำญในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีควำมเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏบิติัหน้ำท่ีใน

ฐำนะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอ อีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำบุคคลท่ีจะเสนอช่ือ

ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระจะสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง 

ดงัน้ี 

1. พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ     เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

2. นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ                        เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

3. รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ  เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ตลอดจนนิยำมกรรมกำรอิสระและคุณสมบัติของผูท่ี้      

จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏ    

ตำมเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมน้ี และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลท่ีดีในวำระน้ีจึงใคร่ขอท่ำน       

ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ป ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและส่งใหพ้นักงำนของบริษัท ไปเก็บเพื่อมำนับคะแนน 

 

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ รองประธำนฯ ได้ใหท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มี        

ผู ้ถือหุ ้นรำยใดสอบถำม ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร         

เป็นรำยบุคคล 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ซ่ึงต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้งพลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย   จ ำนวน 475,970,481 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 บตัรเสีย  จ ำนวน       0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00  

2. อนุมติัแต่งตั้งนำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   475,970,481  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 บตัรเสีย  จ ำนวน       0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 

3. อนุมติัแต่งตั้งรองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   475,970,481  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 บตัรเสีย  จ ำนวน       0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2560 

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ รองประธำนฯ ขอเชิญพลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภักดีนฤนำถ นำยฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ         

และรองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ กลับเขำ้มำในท่ีประชุม โดยพลต ำรวจตรี ดร .สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ ท ำหน้ำท่ี

ประธำนท่ีประชุม 

ประธำนฯ ได้มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับ

กรรมกำร ประจ ำปี 2560 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และขอ้บงัคบั

บริษัทขอ้ท่ี 42 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม" 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้โดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมติัใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ กำรอนุมติัวงเงินค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี 

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสม               

ของค่ำตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำย รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภท     

และขนำดใกลเ้คียงกัน จำกรำยงำนผลส ำรวจอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย ตลอดจนค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม          

ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัท จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2560     

เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บำท ซ่ึงเท่ำกบัปี 2559 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ

พิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี  2560 อนุมัติ           

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บำท โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทน      

รำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่ำตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ ซ่ึงมีรำยละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 

ประธำนกรรมกำรบริษัท   จ ำนวน 100,000 บำทต่อเดือน 

2) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัท     จ ำนวน 30,000 บำทต่อครั้ง 

3) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    จ ำนวน 50,000 บำทต่อเดือน 

กรรมกำรตรวจสอบ     จ ำนวน 20,000 บำทต่อเดือน 

4) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบ    จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

5) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

6) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

ส ำหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุมน้ี 

7) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ ำรองไวส้ ำหรับกำรจ่ำยโบนัส ค่ำตอบแทนพิเศษ และค่ำตอบแทนอื่น ใหแ้ก่คณะกรรมกำร

บริษัท โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรรต่อไป  
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ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บำท โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น       

ของบริษัทส ำหรบัปี 2560 และในส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้ ำนำจแก่คณะกรรมกำรบริษัท

ในกำรจัดสรรเป็นค่ำตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมกำรต่อไปตำมท่ีเห็นสมควร  ตำมท่ีเสนอทุกประกำร          

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย   จ ำนวน   475,970,782  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

  งดออกเสียง  จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

  บตัรเสีย  จ ำนวน       0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 

     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2560 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำ

สอบบญัชีบริษัทประจ ำปี 2560 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 

120 ท่ีก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

บริษัทฯมีนโยบำยกำรคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยใชว้ิธีคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอเง่ือนไข รวมทั้งค่ำสอบบญัชีมำยงั

บริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของผูส้อบบัญชี และคัดเลือกรำยท่ีเสนอ

เง่ือนไขท่ีเหมำะสมกบับริษัท จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีรำยเดิมจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2560 ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นผูส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้

สอบบญัชีบริษัทจดทะเบียนไดต้ำมรำยละเอียดท่ีแนบมำในหนังสือเชิญประชุม ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจำกบริษัท 

ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2560 ไดแ้ก ่

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั   ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3. นำงสำววรำพร  ประภำศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 4579 

โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 จ ำนวน 2,725,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2 จำกปี 2559 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ นำยชำติชำย ตรีวิมล ผูร้บัมอบฉันทะและตัวแทนจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถำมเพิ่มเติม โดยขอให้

บริษัทช้ีแจง เหตุผลท่ีค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2  

กรรมกำร นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ กรรมกำรผู ้จัดกำรสำยงำนบัญชีกำรเงิน ได้ตอบขอ้ซักถำม กลุ่มบริษัท CSS            

มีด้วยกัน 3บริษัท ซ่ึงค่ำตอบแทนส ำหรับย่อย 2 บริษัท ปรับเพิ่มขึ้ นบริษัทละ 50,000 บำท และส ำหรับ

ค่ำตอบแทนบริษัท CSS ปรับเพิ่มขึ้ นจ ำนวน 300,000 บำท รวมเป็น 400,000 บำท ซ่ึงเท่ำกบัเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 

17.2 จำกปี 2559 เน่ืองจำก ทำงบริษัทตอ้งท ำรำยกำร PPA ของบริษัทย่อย ท่ีบริษัทซ้ือกิจกำร โดยมีระยะเวลำ



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   16 

 

ด ำเนินกำรทั้งส้ิน 3 ปี 8 เดือน ซ่ึงถือว่ำเป็นรำยกำรต่อเน่ือง อีกทั้งผูส้อบบัญชียงัตอ้งใหค้วำมเห็นในรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัทอกีดว้ย จำกกระบวนกำรท ำงำนท่ีเพิ่มขึ้ น คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ ค่ำตอบแทน

ท่ีปรบัเพิ่มขึ้ นน้ีมีควำมเหมำะสมแลว้ 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั  เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2560 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ ำ

กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทในปี 2560 

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3. นำงสำววรำพร ประภำศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 4579 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติังำนไดใ้หบ้ริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แทนได ้และมีมติอนุมติัก ำหนดค่ำสอบบญัชี

ส ำหรบับริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,725,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   472,527,462  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 99.28 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน      3,443,200 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   0.72 

 งดออกเสียง  จ ำนวน     120  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   0.00  

 บตัรเสีย  จ ำนวน         0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  0.00 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  - ไม่มีกำรพิจำรณำในเร่ืองอื่นๆ – 

 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุมในวำระท่ี 8 แลว้ ประธำนฯ สอบถำมท่ีประชุมว่ำผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะเสนอเร่ืองใดต่อท่ี

ประชุมเพื่อพิจำรณำ หรือสอบถำมประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู ้ถือหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซักถำมหรือขอ้คิดเห็น

เพิ่มเติม ประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุมและกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.27 น. 

 

 

 

(พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ)        

               ประธำนท่ีประชุม 

 

(นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขำนุกำรบริษัท   

  ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
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วาระที่ 2 

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2560 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 รวมทั้งรำยงำนขอ้มูลต่ำง ๆของบริษัทฯ       

ในรอบปี2560น้ัน บริษัทฯไดจ้ดัท ำไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ 

(www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท

ในรอบปี 2560 ดงักล่ำว 

 

การลงมติ 

 วำระน้ีไม่ตอ้งไดร้บักำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2560 สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำ

งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและได้รับกำรตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ดังมีรำยละเอียดสรุป

สำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2560 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2560 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,606,406,741 3,294,753,573 

หน้ีสินรวม 1,889,687,598 1,620,136,337 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,716,719,143 1,674,617,236 

รำยไดร้วม 4,462,486,924 4,067,585,763 

ก ำไรสุทธิ    199,670,942 256,112,511 

ก ำไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ)    203,904,670 256,112,511 

ก ำไรต่อหุน้(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 0.17 0.22 

ทั้งน้ีบริษัทฯไดจ้ดัท ำขอ้มูลไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้ำท่ี 114 ถึง 153 ภำยใตห้วัขอ้

เร่ือง “รำยงำนผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและงบกำรเงิน” รวมทั้งบทวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ

ประจ ำปี 2560 หน้ำท่ี 93 ถึง 112 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.cssthai.com) และไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำน

ล่วงหน้ำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งถูกตอ้ง

ตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ     

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้ำท่ี 6   

  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปแลว้ เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมัญ         

ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 



 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 ตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก ำหนดใหบ้ริษัท

ตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีจนกว่ำทุนส ำรองจะมี       

ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจำกน้ีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ไดก้ ำหนดไวว้่ำในกรณีท่ีบริษัท         

ไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได ้         

ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบ   

ต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนัยส ำคญั 
 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำ   

กำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด6 เดือนหลังของปี 2560 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 – วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โดยเห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติ    

กำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

1) จดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 2,700,000 บำท 

2) จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรำ 0.10 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 

117,573,908.90 บำท 
 

อน่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 ไดม้ีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม

ไม่เกิน 94,059,127.12 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี  จะคิดเป็นกำร

จ่ำยเงินปันผลส ำหรบัปี 2560 เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 211,633,036.02 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.63 ของก ำไรสุทธิ   

ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทในปี 2560 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยก ำหนดรำยช่ือ     

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 

2561 (ทั้งน้ีสิทธิในกำรรบัเงินปันผลดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะไดร้บักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้) 
 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้จะตอ้งเสียภำษีเงินไดส้ ำหรบัเงินปันผลท่ีไดร้บัดงักล่ำวตำมประมวลรษัฎำกร (บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลจำก

ก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20) 

                                     ขอ้มลูกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผล 3 ปีท่ีผ่ำนมำดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1.  ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ลำ้นบำท) 222.28 195.69 256.11

2.  รวมเงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.20 0.16 0.18

     2.1  เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุน้) 0.10 0.06 0.08

     2.2  เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุน้) 0.10 0.10 0.10

3.  รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 223.22 188.54 211.63

4.  สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสุทธิจำก

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (รอ้ยละ)

100.42 96.34 82.63
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ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมัติ      

กำรจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอขำ้งตน้ 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด   
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วาระที่ 5 

พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งในอัตรำ  1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมดคิด เป็นจ ำนวน3ท่ำน ดังน้ี  (1)นำยสมพงษ์  กังสวิวัฒ น์  (2)นำยกิต ติรัต น์  เมฆมณี            

(3)นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล    

ทั้งน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพันธ ์

2561 ไดพ้ิจำรณำสรรหำบุคคล ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระดงักล่ำว โดยพิจำรณำคุณสมบัติ          

ในดำ้นต่ำง ๆ แลว้ มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำน 

คือ  (1)นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  (2)นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี  (3)นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ทั้ ง 3 ท่ำนเป็นผู ้ท่ีมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพ               

อนัเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง 3 ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน ตำมขอ้บังคับของบริษัท     

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือใหก้ลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ี     

อย่ำงสม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขำ้ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 5 ครั้ง ส ำหรับผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน     

มีดงัน้ี 

(3.1) น ำยสมพงษ์  กั งส วิ วัฒ น์  ปั จจุ บั นด ำรงต ำแห น่ ง  กรรมกำร  ป ระธำน เจ้ำหน้ ำ ท่ี บ ริห ำร                 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จึงมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของ

บริษัทฯเป็นอย่ำงดี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกเดือน เพื่อติดตำม

ใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้รวมทั้งมีกำรติดตำมสอบถำมประเด็น

ส ำคัญต่ำง ๆอย่ำงใกล้ชิด และให้ค ำแนะน ำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรปรับปรุงกระบวนกำร

ด ำ เนิ น งำน ในด้ ำน ต่ ำ ง  ๆ  โดย ใน ปี ท่ี ผ่ ำน ม ำได้ดู แล ให้บ ริษั ท มี ผ ลกำรด ำ เนิ น งำน ท่ี ดี                   

ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยในปีท่ีผ่ำนมำไดท้ ำกำร

ทบทวนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อใหม้ีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอนตำมหลกักำรของกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำร ท่ี ดี  โดยได้ขยำยขอบเขตกำรบ ริหำรจัดกำรควำมเส่ียงลงไปยังบ ริษัท ใน เค รือ             
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รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 (3.2) นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏบิติัหน้ำท่ีในต ำแหน่ง

เป็นอย่ำงดี เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะดำ้นกำรบริหำรงำนขำย ซ่ึงมีควำม

เช่ียวชำญและองค์ประกอบส ำคัญ ในเร่ืองของกำรสรำ้งหุน้ส่วนทำงกำรคำ้ (partner) อีกทั้งยงัเป็น       

ผูม้ีควำมกวำ้งขวำงในทุกช่องทำงกำรขำย รวมทั้งมีควำมเขีย่วชำญในกำรวำงแผนกลยุทธทำงกำรตลำด 

และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่ำงดี อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

ในอนำคต 

(3.3) นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร เลขำนุกำรบริษัท         

และกรรมกำรผู ้จัดกำรสำยงำนกำรจัดกำร ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง        

เป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรให้ควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผู ้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพ ด้วยกำรวำงแผน      

กำรจดัท ำงบประมำณ กำรตรวจสอบ ติดตำม และทบทวนผลงำน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพ

สูงสุด และปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรสำยงำนสนับสนุน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลส ำเร็จของงำน

หรือพันธกิจต่ำง ๆขององค์กร ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทท่ีผ่ำนมำน้ัน       

เป็นผูค้วบคุม ดูแล และใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร ในกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกับ  

กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์       

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 
 

อยำ่งไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น

เขำ้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนทำงเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่

วนัท่ี 19 ตุลำคม 2560 – 25 มกรำคม 2561 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่น

เขำ้รับต ำแหน่งเป็นกรรมกำร รวมทั้งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมกำรท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือ  

เพื่อด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระแต่อยำ่งใด  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 ได้พิจำรณำถึงควำม

เหมำะสมทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีควำมเหมำะสม

กบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏบิติัหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

  (1) นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

  (2) นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

  (3) นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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ขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

  ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ 

ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 

การลงมติ 

 อน่ึง ขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นแบบกำรใชค้ะแนนเสียงขำ้ง

มำกโดยก ำหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงคะแนนเสียง  

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  นายสมพงษ ์กงัสวิวฒัน ์

ต าแหน่งในบริษทั  :   กรรมกำร /ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียง 

        ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร)  

ใหไ้ดร้บัต าแหน่ง   

สญัชาต ิ    :   ไทย 

อาย ุ    :   52 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกิจ ดำ้นวศิวกรรม และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยำ่งดี 

  

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012 

 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 15/2012 

ประวตัิการอบรมอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำร ตลำดทุน (วตท.) รุ่น 20 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ : ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 208,148,836 หุน้ หรือ 17.66%  

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :   12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสัมพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนด

ไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้ง ไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  นายกิตตริตัน ์เมฆมณี 

ต าแหน่งในบริษทั  :   กรรมกำร /กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

        กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน 

        ธุรกิจและผลิตภณัฑ ์          

ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

ใหไ้ดร้บัต าแหน่ง  

สญัชาต ิ    :   ไทย 

อาย ุ    :   51 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกิจ ดำ้นกำรขำยและกำรตลำด รวมทั้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกจิ   

ของบริษัทเป็นอยำ่งดี 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program รุ่น 50/2549 

 Director Accreditation Program รุ่น 92/2554 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่   

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ 

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ 

 (2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ ำกดั 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท มำยบีช กรุ๊ป 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ : ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 44,058,756 หุน้ หรือ 3.75% 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :   12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสัมพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำยกิตติรตัน์ เมฆมณี เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไว้

ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมทั้งไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 

ต าแหน่งในบริษทั  :   กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 

        เลขำนุกำรบริษัท/กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน 

        กำรจดักำร 

ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

ใหไ้ดร้บัต าแหน่ง  

สญัชาติ    :   ไทย 

อาย ุ    :   54 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกิจ และดำ้นกำรบริหำรจดักำรงบประมำณอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program รุ่น 37/2548 

 Director Certification Program รุ่น 60/2548  

 Company Secretary Program รุ่น 27/2551 

 หลกัสูตรพื้ นฐำนและเกณฑ ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดทะเบียน รุ่น 6/2554 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่   

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั เลขำนุกำรบริษัท บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรจดักำรบมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไทย โคโคนัท 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ : ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 1,502,928 หุน้ หรือ 0.13% 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :   12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสัมพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนด

ไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้งไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   27 

 

วาระที่ 6  

พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 42ได้ก ำหนด     

ใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  

ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้ โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ี       

ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ซ่ึงได้แก่ กำรอนุมัติวงเงินค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี                 

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ไดพ้ิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน    

ท่ีสอดคลอ้งกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยรวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนำดใกลเ้คียงกนั 

จำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลอดจน

ค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม  

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบั  

ปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 รอ้ยละ 11.1 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2561 ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตำมขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นควรเสนอท่ี         

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

5,000,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 ร้อยละ 11.1 โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน  ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง 

ค่ำตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ รำยละเอียดดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ล าดบั รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

กรรมการบริษทั 

1 ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน       

  - ประธำนกรรมกำรบริษัท 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

2 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง       

  - กรรมกำรบริษัท 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 

3 ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน       

  - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

  - กรรมกำรตรวจสอบ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

4 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง       

  - กรรมกำรตรวจสอบ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

6 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

กรรมการยทุธศาสตร ์

7 ค่าเบ้ียประชุม/ครั้ง - - 5,000.00 

ส าหรบัขอ้ 5 และ ขอ้ 6 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั จะไม่ไดร้บัค่าเบ้ียประชุมน้ี 

8 สว่นที่เหลือใหส้  ารองไวส้  าหรบัการจา่ยโบนสั คา่ตอบแทนพิเศษและคา่ตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษิทั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตอ่ไป 

หมำยเหตุ : ทั้งน้ีบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรำยกำรขำ้งตน้ ใหแ้ก่กรรมกำร 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  

ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 

พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชี

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้น้ัน 

 อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯมีนโยบำยกำรคัดเลือกผู ้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ             

จำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอ

เง่ือนไขรวมทั้งค่ำสอบบัญชีมำยังบริษัทฯเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้พิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของ       

ผูส้อบบญัชีและคดัเลือกรำยท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีเหมำะสมกบับริษัท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้แต่งตั้ง   

ผู ้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี จำกกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งนำงสำวกรองแกว้      

ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5874 หรือนำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3930 หรือนำย

ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5730 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและ  

บริษัทย่อยในปี 2561 โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 จ ำนวน 2,805,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 จ ำนวน     

80,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 2.9 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1)  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และผูส้อบบัญชีท่ีเสนอดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท     

บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีอยำ่งเป็นอิสระแต่อยำ่งใด 

2)  ผูส้อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งขำ้งตน้ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนไดโ้ดยท่ี

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ซ่ึงมีจ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีกบับริษัท 

  2.1)  นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 รวมเป็น 3 ปี 

  2.2)  นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็น 3 ปี 

  2.3)  นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

3)  กรณีท่ีผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญำตดังกล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด        

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แทนได ้

4)  กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปี 2561 กบัปี 2560 ดงัน้ี 

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 450,000        450,000     - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,400,000     1,320,000   80,000     6.1              

รวมทั้งส้ิน 1,850,000     1,770,000   80,000     4.5

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2561 ปี 2560
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5)  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ ำกดั และบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัทฯ ใชบ้ริกำรผูส้อบบญัชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เช่นเดียวกนั กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีปี 2561 กบัปี 2560 ดงัน้ี  

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษทั ซี .เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ  ำกดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 90,000       90,000       - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 185,000     185,000     

รวมทั้งส้ิน 275,000     275,000     -           

ค่ำสอบบญัชีของบริษทั นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชัน่

(ประเทศไทย) จ  ำกดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 240,000     240,000     - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 440,000     440,000     

รวมทั้งส้ิน 680,000     680,000     -           

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2561 ปี 2560

 

6)  ในรอบปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริกำรผู ้สอบบัญชีเพียงอย่ำงเดียว ไม่ได้ใช้บริกำรอย่ำงอื่นจำก          

ส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีหรือส ำนักงำนสอบบญัชีท่ี

ผูส้อบบญัชีสงักดั 

7)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกำรพิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ

จำกคุณภำพ มำตรฐำน ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี อีกทั้งประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ

บัญ ชี เมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณงำนและอัตรำค่ำตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู ้สอบบัญชีจำก            

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู ้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.)จึงไดเ้สนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ

อนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใด

คนหน่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 (1) นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตเลขท่ี 5874 (2)นำยศุภชัย ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3930 (3) นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5730 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 จ ำนวน 2,805,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ น

รอ้ยละ 2.9 จำกปี 2560 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด   
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

 

ช่ือ – นามสกลุ  :  กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5874 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2538 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำโทดำ้นบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ประสบกำรณ ์ : ผู ้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 20 ปี  ตรวจสอบ

ครอบคลุมธุรกิจหลำยประเภท ทั้งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ  มีควำม

เช่ียวชำญในธุรกิ จกำรผลิต กำรบริกำร กำรโรงแรม และ

อสังหำริมทรัพย ์นอกจำกน้ียงัมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบ

บญัชีเพื่อกำรซ้ือขำยกิจกำร และกำรเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือ  

จำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) กบับริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล

ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฎบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 

: ไม่มี 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-0777 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: Krongkaew.limkittikul@th.ey.com 
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ :  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 3930 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2526 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทยและผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : ปริญญำโทดำ้นกำรจดักำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณท์ ำงำนร่วมกบัส ำนักงำนฯ มำเป็นเวลำกว่ำ 30 ปี 

โดยเป็นผูค้วบคุมงำนสอบบญัชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก 

และมีประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรครอบคลุมธุรกจิหลำกหลำย

ประเภท มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจกำรผลิต ธุรกจิเหมืองแร่ 

ธุรกิจกอ่สรำ้ง ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์และธุรกจิขนส่งมวลชน 

นอกจำกน้ี คุณศุภชยัยงัมีประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ี

ปรึกษำดำ้นกำรบริหำรและท ำกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษกรณี

แก่หลำยบริษัทเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรซ้ือขำยกิจกำรหรือกำร

เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถึงมีประสบกำรณท์ ำงำนดำ้นกำรตรวจสอบ

ระบบคอมพวิเตอรท่ี์เอินสท์ แอนด ์ยงั ประเทศสิงคโ์ปร ์

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือ  

จำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) กบับริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล

ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฎบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-0777 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: supachai.phanyawattano@th.ey.com 
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ  :  นายณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5730 
 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2539 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : บญัชีมหำบณัฑิตจำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์และบญัชีบณัฑิต

จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณก์ำรท ำงำนร่วมกบัส ำนักงำนฯมำเป็นเวลำ

มำกกว่ำ 20 ปี ปฏบิติังำนดำ้นกำรสอบบญัชีธุรกิจต่ำง ๆ เช่น 

กำรผลิตและกำรจดัจ ำหน่ำย กำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยแ์ละกำร

ก่อสรำ้ง 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือ  

จำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) กบับริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อนัอำจมีผล

ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฎบิติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-0777 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: natthawut.santipet@th.ey.com 
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หลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงสทิธิเขา้รว่มประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการ

ออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลคะแนนเสยีง 
 

หลกัฐานที่ตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให ้ซ่ึงปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัขี ่หรือหนังสือเดินทำง  

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ 
 

 

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทน ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู ้

ถือหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร

แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

(ง) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 
 

3. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ ำควำมในขอ้ 1. และขอ้ 2. มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขำ้ประชุม ซ่ึงมิไดม้ีสญัชำติไทยหรือซ่ึง

เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภำยใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หนังสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลน้ันอำจจะเป็นเอกสำรท่ีออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ัน

ตั้งอยู่ หรือโดยเจำ้หน้ำท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรำยละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ ำนำจ

ลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 

(ข)  เอกสำรท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย และให้

ผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
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 4. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ 

   (ก) เอกสำรเช่นเดียวกบัขอ้ 3. (2) - (3) ขำ้งตน้ 

   (ข) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

   (ค) หนังสือยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญำตประกอบกิจคสัโตเดียน 

 5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรม 

   ผูจ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำลแต่งตั้งให้

เป็นผูจ้ดักำรมรดกซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

   บิดำ มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน 

ใหน้ ำส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์หรือส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 

   ผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทักษ์เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำล

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทกัษ์ ซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผู ้ถือหุน้ ตั้งแต่เวลำ  09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอ้งจูปิเตอร์ 4-5    

อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี         

ตำมแผนท่ีท่ีไดแ้นบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี  

ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 

1. กรณีมาดว้ยตนเอง 

- ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มแสดงเอกสำรหลักฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วม

ประชุม  

- รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 

2 กรณีรบัมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรำย ตำมแบบท่ีกรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ 

(ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2550 ซ่ึงมี 3 แบบ  

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้ เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้  
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี  

2.1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ดงัน้ี 

 - ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่ำน้ัน  

- ผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝำกและดูแลหุน้จะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ำกทั้ง 3 แบบ (แบบก,ข,ค) 

- ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทั้งขดีฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อใหถู้กตอ้งและ

มีผลผูกพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษัทฯอ านวยความสะดวกจดัอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยสามารถติดตอ่ขอรบัได ้ณ จดุตรวจเอกสาร 
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- ส่งหนังสือมอบฉนัทะคืนมำยงัฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วนัท ำกำร ก่อนวนั 

ประชุมหรือน ำมำแสดงแก่เจำ้หน้ำท่ี ณ จุดตรวจเอกสำรก่อนเร่ิมกำรประชุมในวนัประชุม 

 2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสำร และยืน่เอกสำร ดงัน้ี 

  - ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มหนังสือมอบฉันทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ซ่ึงได้

กรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  - เอกสำรหลกัฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมตำมแต่กรณี 

 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสำรตำมขอ้ 2.2 ท่ีผ่ำนกำรตรวจแลว้ 

 2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 

 

ขั้นตอนการออกเสียงและการนบัผลคะแนนเสียง 

ประธำนท่ีประชุมจะแจง้วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทรำบก่อนเขำ้สู่วำระ

กำรประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

- กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะสอบถำมท่ีประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดคดัคำ้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึ้ น 

•  หำกมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคดัคำ้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกกำรลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้ท่ีคดัคำ้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่ำผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติให้

อนุมติัตำมท่ีประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 

• หำกไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคัดคำ้น หรืองดออกเสียง ถือว่ำท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมัติตำมท่ี

ประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ ำเคร่ืองหมำยในหนังสือมอบฉันทะไว้

แลว้ว่ำประสงคจ์ะลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงประกำรใด ซ่ึงบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัคำ้นหรืองด

ออกเสียงดงักล่ำวน้ันในกำรลงมติในแต่ละวำระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขำ้ประชุมแทนและใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตำมท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ัน บริษัทจะน ำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูถื้อ

หุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ย

แลว้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และ

น ำคะแนนเสียงดงักล่ำวมำรวมกบักำรออกเสียงลงคะแนนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

- กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม และของผูถื้อหุน้ท่ี

มอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีบริษัทบันทึกไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขำ้ประชุมท่ีออก

เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มำหักออกจำกจ ำนวนหุ ้นทั้งหมดของผู ้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

ลงคะแนนในแต่ละวำระ 

- ประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระหลงัจำกกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่

ละวำระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ

เท่ำใด 
 

อยำ่งไรก็ตำม ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยบนัทึกกำรลงมติ (ไม่ว่ำจะเป็นกรณี

ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ก็ตำม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยไปตรวจนับ

คะแนนเสียง และประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละท่ำน โดยจะแยก

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่ำใด 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษำยน 2561 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน) 

มำดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมำดว้ยตนเอง

(เร่ิม 9.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ(เร่ิม 9.00 น.) 

ตรวจเอกสำรมอบอ ำนำจ 

แสดงบตัรประจ ำตวั 

 แสดงหนังสือมอบฉนัทะและเอกสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

 แสดงส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 

 

ลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

รบับตัรลงคะแนน 

เขำ้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 10.00 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งกำรคดัคำ้นหรืองดออกเสียงในวำระใดๆ 

ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียง) 

เจำ้หน้ำท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะผูค้ดัคำ้นหรือ

งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

หมายเหต ุ: กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคืนตอ่เจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จสิ้ นการ

ประชุม 
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ขอ้บงัคบับรษิัทฯในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. การก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนและวนัประชุมผูถื้อหุน้ และก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 15. บริษัทจะงดกำรโอนหุน้ในระหว่ำงเวลำยีสิ่บเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยประกำศใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ

ล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่ำสิบส่ีวันก่อนวันเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 

ขอ้ 19. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษัทกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั 

ขอ้ 27. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเร่ือง

ท่ีเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  
 

 กำรส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู ้รับหรือผู ้แทนของผู ้รับโดยตรง หรือส่งโดยทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนก็ได ้ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูก้ ำหนดสถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง 

 

2. การนบัองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 21. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยีสิ่บหำ้

คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจ ำกดับญัญติัไว้

เป็นอยำ่งอื่น 

ขอ้ 23. ในกำรประชุมผู ้ถือหุน้ ผู ้ถือหุ ้นจะมอบฉันทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติภำวะแล้วเขำ้ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบฉนัทะจะตอ้งท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธำน

กรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีท่ีประชุม หนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตำมแบบท่ี

นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดัก ำหนด 

ขอ้ 28. กำรประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกเวลำใดๆ ถำ้ไดล่้วงเวลำน้ันไปแลว้หน่ึงชัว่โมงแต่รวมจ ำนวนผูถื้อหุน้และ

จ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขำ้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุม และถำ้กำรนัดกำรประชุมน้ันไดเ้รียกนัดโดยผูถื้อ

หุน้รอ้งขอ ก็ใหเ้ลิกกำรประชุม และใหก้ำรประชุมน้ันเป็นกำรระงับไป ถ้ำกำรประชุมน้ันเรียกนัดโดย

คณะกรรมกำร ก็ใหเ้รียกนัดใหม่อีกครำวหน่ึง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อน

วนัประชุม กำรนัดประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

3. การด าเนินการประชุม 

ขอ้ 22. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำน ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรอง

ประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธำนในท่ีประชุม 
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ขอ้ 29. ประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหน้ำท่ีควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัทว่ำดว้ยกำรประชุม 

ในกำรน้ี ตอ้งด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี

ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุม 
 

 เมื่อท่ีประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน

หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้
 

 ในกรณีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระไม่เสร็จตำมวรรคหน่ึง หรือพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอไม่เสร็จตำมวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำ ใหท่ี้ประชุมก ำหนด สถำนท่ี วนั 

และเวลำท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบ

วำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 

4. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีไม่มีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น กำรออกเสียงลงมติ

เร่ืองใดๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนท่ีประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 

 ในกำรออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ำโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้

ท่ีถืออยูแ่ละหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะโดยถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียง 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมวรรคสองในส่วนท่ีถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียงน้ัน มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณี

ท่ีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก ำหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่ำหุน้สำมญั 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำหำ้คนรอ้งขอ และท่ีประชุมมีมติให้

ลงคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเ้ป็นไปตำมท่ีประธำนท่ีประชุม

ก ำหนด 

ขอ้ 25. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(2) กำรซ้ือหรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(3) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั            

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

ขอ้ 26. กำรลงมติใด ๆ ถำ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติน้ันโดยเฉพำะของผูถื้อหุน้

หรือขอผูม้อบหรือผูร้บัมอบฉันทะ ผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมติน้ัน ๆ ไม่ได ้เวน้แต่เป็นกำรออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 
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5. การจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง 

ขอ้ 45. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเสนอผลก ำไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ำยเป็นเงินปันผลปีใดๆ ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก ำไรเป็นประกำรอื่นก็ได ้
   

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควร

พอท่ีจะท ำเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำว

ต่อไป 

ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน 

 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้ 36. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดย

อตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสำม  
 

 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

จ ำกดัน้ัน ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก

ต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปน้ันอำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

 

7. ก าหนดคา่ตอบแทนและเบ้ียประชุมส าหรบักรรมการ  

ขอ้ 42. ใหก้รรมกำรไดค้่ำตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ ำหนดใหต้ำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้      

ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

       เขยีนท่ี _______________________________________ 

       วนัท่ี_________เดือน________________ปี____________ 

1  ขำ้พเจำ้__________________________________________________________สญัชำติ____________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ____________ถนน____________________________ต ำบล/แขวง____________________________________ 

อ ำเภอ/เขต ___________________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 

2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม _____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สำมญั__________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ_______________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

3 ขอมอบฉนัทะให ้  

(1)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(3)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2561 ในวันท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อำคำรอิมแพค         

ชำเลนเจอร ์เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 

เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

 กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

             

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

                   (_____________________________) 

             

      ลงช่ือ___________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (______________________________) 

หมำยเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู ่3 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

11120 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆที่จะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

         เขยีนท่ี _______________________ 

       วนัท่ี_________เดือน_________________ปี____________ 

 

1  ขำ้พเจำ้_______________________________________สญัชำติ_________________________________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี _________ ________ถนน________________________ต ำบล/แขวง_____________________________________ 

อ ำเภอ/เขต ___________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์___________________________________ 

2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ___________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั__________________เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สำมญั________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________________เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________________เสียง 

3 ขอมอบฉนัทะให ้  

(1)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(3)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2561 ในวันท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อำคำรอิมแพค        

ชำเลนเจอร ์เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 

เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

 
 

 4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 

   20 เมษายน 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง  

 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2560 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 (1)ช่ือกรรมกำร นำยสมพงษ์ กงัสวิวตัน์ ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 (2)ช่ือกรรมกำร นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(3) ช่ือกรรมกำร นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้ก

ประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

            (______________________________) 

 

      ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

              (____________________________________) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อหนังสือมอบฉนัทะ 

แบบ ข. ตำมแนบ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ 4-5 

อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี         

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 

      

ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

          (____________________________________) 

     

     ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

           (___________________________________) 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

             
       เขยีนท่ี_________________________________ 

       วนัท่ี_____เดือน____________________ปี____________ 

1.  ขำ้พเจำ้__________________________________________________สญัชำติ____________________________ 

ส ำนักงำนตั้งอยูบ่ำ้นเลขท่ี________________ถนน________________________ต ำบล/แขวง__________________________ 

อ ำเภอ/เขต________________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์__________________ 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั___________________________________________ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม_______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สำมญั______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

  หุน้บุริมสิทธิ____________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

2. ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (2)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (3)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2561 ในวันท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อำคำรอิมแพค        

ชำเลนเจอร ์เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 

เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

3. ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี  

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ  

 หุน้สำมญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด___________________________เสียง 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 

   20 เมษายน 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   47 

 

 วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2560 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 (1)ช่ือกรรมกำร นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 (2)ช่ือกรรมกำร นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี  ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(3) ช่ือกรรมกำร นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

           (____________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำน้ัน 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ.2561 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 

อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร ์เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะ

พึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 

            

     ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

          (____________________________________) 

            

     ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

          (___________________________________) 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล    พลต ำรวจตรี  ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรบริษัท  

สญัชาต ิ   ไทย 

อาย ุ   63 ปี 

ที่อยู ่   101/650 ม.5 ต.บำงรกัพฒันำ อ.บำงบวัทอง จ.นนทบุรี 11110  
 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำเอก ปรชัญำดุษฎบีณัฑติ สำขำวิชำกำรจดักำรมหำวิทยำลยันอรธ์กรุงเทพ 

 ปริญญำโท ศิลปะศำสตรม์หำบณัฑิตสำขำสงัคมวิทยำประยุกต ์มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

 ปริญญำตรี รฐัประศำสนศำสตร ์รป.บ.ตร. โรงเรียนนำยรอ้ยต ำรวจ 
  

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2/2014 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2014 

 Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 19/2015 

 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2015 

 Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 1/2016 

 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2016 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรอสิระ  

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำกรรมกำร บริษัท แมจกิ เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ำกดั 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

 พ.ศ. 2548 – 2557 นำยต ำรวจรำชส ำนักเวร  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 พ.ศ. 2553 – 2557 ผูบ้งัคบักำรปรำบปรำม ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 พ.ศ. 2558 – ต.ค.2559 ท่ีปรึกษำดำ้นกฎหมำย Tulip Group 

 พ.ศ. 2559 – ธ.ค.2559 ประธำนคณะอุทธรณ ์สมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : ไม่มี 

มีส่วนไดเ้สียทำงตรงในวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เท่ำน้ัน 

 

 

  



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

   ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

สญัชาต ิ   ไทย 

อาย ุ   57 ปี 

ที่อยู ่   23 ซ.เรวดี 85 ต.ตลำดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำเอก สำขำกำรบญัชี The Manchester Metropolitan University,UK 
   

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี 

(3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

 1 ต.ค.2558 – ปัจจุบนั ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

 พ.ศ. 2549 – 1 ต.ค. 2558 รองศำสตรำจำรย ์ภำควชิำบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : ไม่มี 

มีส่วนไดเ้สียทำงตรงในวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เท่ำน้ัน 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   52 

  

 

ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล  นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ  

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

   กรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล  

สญัชาต ิ   ไทย 

อาย ุ   56 ปี 

ที่อยู ่   101/39 ซ.กำญจนำภิเษก 005 แขวงหลกัสอง เขตบำงแค  

   กรุงเทพฯ 10160 
 

คณุวุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Audit Committee Program รุ่น 8/2005  

 Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008  

 Director Certification Program รุ่น 100/2008 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร  

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำร  

บริษัท ยบิูส (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร  

บริษัท บนั จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร  

บริษัท ยบีูส พรีมำเทค จ ำกดั 

(3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ  

 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมกำร  

บริษัท ไพรม์ไทม ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมกำร  

บริษัท ยทิูลิต้ีส ์จ ำกดั 
 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : ไม่มี 

มีส่วนไดเ้สียทำงตรงในวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เท่ำน้ัน 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   53 

  

 

ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล   รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

สญัชาต ิ   ไทย 

อาย ุ   61 ปี 

ที่อยู ่   117 ซ.ร่มกลำ้ 19/1 คลองสำมประเวศ ลำดกระบงั 

   กรุงเทพฯ 10520 
 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตรม์หำบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program รุ่น 119/2009  

 Financial Statements for Director 2013 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร 

บริษัท ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร 

บริษัท บำงกอกชีทเม็ททลั จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร  

บริษัท พอีีเอ เอ็มคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ  

 พ.ศ. 2524 – ปัจจุบนั รองศำสตรำจำรย ์คณะวิศวกรรมศำสตร ์สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณ 

   ทหำรลำดกระบงั (มหำวิทยำลยั) 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร สหกรณอ์อมทรพัยพ์ระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั  

 พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : ไม่มี 

มีส่วนไดเ้สียทำงตรงในวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เท่ำน้ัน 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   54 

  

 

ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล   ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

สญัชาต ิ   ไทย 

อาย ุ   61 ปี 

ที่อยู ่   125 ถ. ณ.ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

   กรุงเทพฯ 10110 
 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำเอก คณะเศรษฐศำสตร ์ Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 

 ปริญญำโท คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 

 ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program รุ่น 198/2014  

 Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน  

บริษัท พี ที จี เอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

 (2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 4 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรสภำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรสภำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  วิทยำลยันำนำชำติรำฟเฟิลส ์

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรสภำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ  

 พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมกำร กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 พ.ศ. 2556 – 2559 รองปลดักระทรวงพำณิชย ์ 

 พ.ศ. 2556 – 2556 ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย ์

 พ.ศ. 2553 – 2556 รองอธิกำรบดีกรมส่งเสริมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย ์
 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : 50,000 หุน้ หรือ 0.004% 

มีส่วนไดเ้สียทำงตรงในวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เท่ำน้ัน 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   55 

 

แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ  าปี 

 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2560 ท่ีมีขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์ในรูปแบบ CD-ROM และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ทั้งน้ีหำกท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2560 ท่ีไดจ้ดัพิมพใ์นรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหำ

เช่นเดียวกบั CD-ROM โปรดแจง้รำยละเอียดผ่ำนช่องทำงตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงมำยงับริษัท ภำยในวนัท่ี 30 เมษำยน 2561   

เพื่อจดัส่งใหท่้ำนตำมควำมประสงคต่์อไป 

 

ขำ้พเจำ้ ช่ือ................................................................นำมสกุล......................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................................... 

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

หมำยเลขโทรศพัท.์........................................................อีเมล.์......................................................................................... 

 มีควำมประสงคข์อรบัรำยงำนประจ ำปี 2560 ในรูปแบบรูปเล่ม(ภำษำไทย)  

 มีควำมประสงคข์อรบัรำยงำนประจ ำปี 2560 ในรูปแบบรูปเล่ม (ภำษำองักฤษ) 

 

ทา่นผูถื้อหุน้สามารถสง่รายละเอียดการขอรบัเอกสารมายงับริษทัไดท้ี่ : 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

Email : secretary@cssthailand.com 

 

การสง่ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 

ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมมำยงับริษัทไดด้งัน้ี 

1.  ผูถื้อหุน้ส่งค ำถำมพรอ้มกบัใหข้อ้มลูของผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

    - ช่ือ ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสำร และ Email (ถำ้มี) ท่ีติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้ 

    - ค ำถำมในวำระท่ีประสงคจ์ะสอบถำมและขอ้มลูประกอบ (ถำ้มี) 

2.  ช่องทำงท่ีบริษัทฯเปิดรบัค ำถำม 

   - E-mail : secretary@cssthailand.com 

   - หรือส่งเอกสำรมำท่ี ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

3. ช่วงเวลำท่ีเปิดรบัค ำถำม 

ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมท่ีเกี่ยวกบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มีนำคม 2561 ถึง

วนัท่ี 20 เมษำยน 2561 

mailto:secretary@cssthailand.com
mailto:secretary@cssthailand.com


 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   56 

 

แบบฟอรม์ค ำถำม 

ส ำหรบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ  ำปี 2561 

ขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 

ช่ือ............................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์...................................................................E-mail :......................................................................................... 

วำระที่ 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ  ำปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

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

วำระที่ 2 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัปี 2560 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

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

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ  ำปี 2560 สิ้ นสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560”””””” 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

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

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผล 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

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

วำระที่ 5 พิจำรณำแตง่ตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

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

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ  ำปี 2561 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

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

วำระที่ 7 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ  ำปี 2561 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

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

วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

 

 

  



บริษัท คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชั �น จาํกดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561   57 
 

แผนที�ตั�งสถานที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 
วนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี 
เลขที� 99 ถนนป๊อปปลู่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

  การเดินทาง         

  
 

        

 

 
                                                    

                       
หมายเหตุ :   บริษัทมีบริการรถตูร้บั-ส่งผูถื้อหุน้  

  โดยจะวิ�งวนในเสน้เมืองทองธานี (ปากทางเมืองทองธานี-แจง้วัฒนะ) 
 ทั�งนี� ใหส้งัเกต LOGO CSS หนา้กระจกรถตู ้
 โดยรถตูจ้ะเริ�มวิ�งรบั-ส่งตั�งแต่ เวลา 9.00 น.เป็นตน้ไป 
 
 






บริษัท คอมมิวนิ เคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

329 หมู 3 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท. (+66) 02-018-1111   โทรสาร. (+66) 02-018-1142

เว็บไซต. www.cssthai.com


