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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 ส้ินสุดวนัท่ี 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 

 

 

  


