
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
                   เขียนที่_____________________________________ 
                   วนัท่ี_____เดือน____________________ปี________ 
 
1.  ข้าพเจ้า  __________________________________________________________________________________________ 
 อยูบ้่านเลขท่ี  _______________________________________________________________________________________ 

สญัชาต ิ____________________________________________________________________________________________ 
 
2. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  ________________________โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวมหุ้น  
 
3. ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย  6) 

 (1) นาย / นาง / นางสาว___________________________________________________________อาย ุ_______________ ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี ________________ถนน__________________________________ ต าบลแขวง______________________ 

  อ าเภอ/เขต________________________จงัหวดั__________________________ รหสัไปรษณีย์________________ หรือ 
(2) นาย / นาง / นางสาว___________________________________________________________อาย ุ_______________ ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี ________________ถนน__________________________________ ต าบลแขวง______________________ 

  อ าเภอ/เขต________________________จงัหวดั__________________________ รหสัไปรษณีย์_________________หรือ 
 (3) นาย / นาง / นางสาว___________________________________________________________อาย ุ_______________ ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี ________________ถนน__________________________________ ต าบลแขวง______________________ 

  อ าเภอ/เขต________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย์________________  
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-119 อาคารฟอร่ัม 1 อิม
แพคเมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปลูา่ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่น 

 
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้  ดงันี ้

� มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
� มอบฉนัทะบางสว่น คือ  � หุ้นสามญั________________หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ _____________เสยีง 

 
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  

วาระที่ 1   พิจารณา อนุมัตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เห็นด้วย _____________ � ไมเ่ห็นด้วย____________ � งดออกเสยีง _______________ 
 
 
 
 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
 



วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ    
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
� การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

� เห็นด้วย ____________� ไมเ่ห็นด้วย____________� งดออกเสยีง ___________ 
� การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

     (1) ช่ือกรรมการ   พลต ารวจตรีสพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 
� เห็นด้วย ____________� ไมเ่ห็นด้วย____________� งดออกเสยีง ___________ 

 (2) ช่ือกรรมการ   นายฉฐัภมูิ ขนัติวิริยะ 
� เห็นด้วย ____________� ไมเ่ห็นด้วย____________� งดออกเสยีง ___________ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1” หรือ “CSS-W1”) จ านวน 280,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เห็นด้วย ________________ � ไมเ่ห็นด้วย____________ � งดออกเสยีง ____________ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 350,000,000 บาท เป็น 490,000,000 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
� (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       � เห็นด้วย ________________ � ไมเ่ห็นด้วย____________ � งดออกเสยีง ____________ 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เห็นด้วย ________________ � ไมเ่ห็นด้วย____________ � งดออกเสยีง ____________ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เห็นด้วย ________________ � ไมเ่ห็นด้วย___________ � งดออกเสยีง ___________ 

 
วาระที่ 7   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

� (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     � (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย ________________ � ไมเ่ห็นด้วย____________ � งดออกเสยีง ____________ 
 



6. การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีง
นัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 
7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  หรือในกรณีที่ท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
                ลงช่ือ ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ  
                 (____________________________________) 

 
 

                ลงช่ือ _________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                 (___________________________________) 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
  (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
  (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่
 สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

 ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ในวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-119 อาคารฟอร่ัม 1  
อิมแพคเมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปลูา่ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่น 

------------------------------------------ 
 
วาระท่ี _____  เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย_____________ � ไมเ่ห็นด้วย______________� งดออกเสยีง_______________ 
วาระท่ี _____  เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย_____________ � ไมเ่ห็นด้วย______________� งดออกเสยีง_______________ 
วาระท่ี _____  เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย_____________ � ไมเ่ห็นด้วย______________� งดออกเสยีง_______________ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 
                  ลงช่ือ ___________________________________ ผู้มอบฉนัทะ  
                   (____________________________________) 

 
 
 

                  ลงช่ือ _________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (__________________________________) 
 
 

 


