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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cssthai.com/
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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 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   6 

 

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 ำไรขั้นต้นอยู่ ท่ี 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 
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หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   9 

 

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 ส้ินสุดวนัท่ี 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 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   11 

 

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



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   12 

 

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  



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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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 แทนได้ 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 

 

 

 


