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ท่ี CSS.AMD.015/2558       

     
   วันที่ 10 เมษายน 2558 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557  

2. รายงานประจําป ี2557 ในรูปแบบซีดีรอม 

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

4. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

5. ข้อมูลค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2558 

6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายช่ือบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกัน 

7. สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

8. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

9. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

10. หนังสือมอบฉันทะ 

11 ข้อบังคับของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

12. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดวันประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอร่ัม 1 อิมแพค เมืองทอง
ธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้   
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 กันยายน 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั ้งทําการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัท
แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทํา
การบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ  

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 มีรายละเอียดดังท่ีปรากฏใน
รายงานประจําปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลําดับที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดังกล่าว 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระน้ีไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อ
ทราบ  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี 2557 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของ
บริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจําปี 2557 ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสําคัญจากงบการเงินดังนี้ 

 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2557 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2557 (บาท) 
งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ 2,549,506,452 2,612,442,627 
หนี้สิน 1,408,494,366 1,410,789,168 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,141,012,086 1,201,653,459 
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ผลการดําเนินงาน 
ปี 2557 (บาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2557 (บาท) 
งบการเงินรวม 

รายได้ 3,858,152,239 4,008,104,823 
กําไรสุทธิ 213,960,710 235,219,569 
กําไรต่อหุ้น 0.30 0.33 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทํารายงานทาง
บัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอที่ทําให้ม่ันใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอย่าง ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้
งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี 2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จําหน่ายจํานวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 อนุมัติให้
บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 ของบริษัท (“CSS-W1”) เป็นจํานวน 
280,000,000 หุ้น ปรากฎว่าบริษัทได้จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวน 279,991,957 หน่วย (อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ) จึงคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจํานวน 8,043 หุ้น ดังนั้น ที่
ประชุมจึงมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบยีนที่ยังมิได้จําหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จํานวน 8,043 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังมิได้จําหน่ายจํานวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตาม
วาระท่ี 4 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 489,995,978.50 บาท (ส่ีร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบ
สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น : 979,991,957  หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ : 979,991,957  หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้า

หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- “

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนาย
ทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามท่ี
คณะกรรมการนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 46. กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กําหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจําเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลัง
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หักเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินการในงวด 6 เดือนหลังของปี 
2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. อนุมัติจัดสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 10,744,684 บาท  
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงิน 80.70 

ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ก) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นที่คํานวณแล้วได้น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล บริษัทจะ
ตัดเศษหุ้นดังกล่าวท้ิง และจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแทน 
ข) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 8.13 ล้านบาท เพื่อ
ชําระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสําหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา
ร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ ก) บริษัทจะ
จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจมีผลทําให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจํานวนมากกว่า 8.13 ล้าน
บาทได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือรวมจํานวนเงินปันผลที่จ่ายท้ังสองส่วนจะมีจํานวนเงินรวมประมาณ 80.70 ล้าน
บาท นอกจากนี้ จํานวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปล่ียนเพิ่มขึ้น หากมีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 
1 (CSS-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพซ้ือหุ้นสามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันก่อนปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผล โดยจํานวนรวมของเงินปันผลจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตามจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่าย
แล้ว ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ CSS-W1 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 (CSS-W1)ใช้สิทธิ
แปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญครบเต็มจํานวน จํานวนรวมของเงินปันผลจะมีจํานวนเงินรวมประมาณ 108.98 
ล้านบาท 

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ ก) และ ข้อ ข) สามารถสรุปได้เป็นดังนี้ 

 หน่วย : บาทต่อหุ้น 

หุ้นปันผล (ในอัตรา 5  หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล) 0.10000 

เงินสดปันผล 0.01120 

รวมจ่ายปันผล 0.11120 

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%) 0.01112 

คงเหลือ 0.10008 

แบ่งออกเป็น  

หุ้นปันผล (ในอัตรา 5  หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล) 0.10000 

เงินสด 0.00008 
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อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นจํานวน 42 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนําเงินปัน
ผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในคร้ังนี้จํานวน 80.70 ล้านบาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับปี 2557 เป็นจํานวนรวม 122.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทในปี 2557  

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
กําหนดให้วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงิน
สด ตามวาระท่ี 6 ดังนั้น บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 
587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รายละเอียดเบื้องต้นปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็น
หุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตาม
วาระท่ี 7 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 587,995,174.50 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทห้าสิบ
สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น : 1,175,990,349 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสน
เก้าหม่ืนสามร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ : 1,175,990,349 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสน

เก้าหม่ืนสามร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- “

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนาย
ทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่
คณะกรรมการนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของ CSS-W1 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนตาม
วาระที่ 7 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 195,998,392 หุ้น (หนึ่งร้อย
เก้าสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ CSS-W1 รายละเอียด
เบื้องต้นปรากฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิคร้ังที่ 1 หรือ CSS-W1 ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากตําแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุด
เป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกต้ังให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 นี้ มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจํานวน 3 คน ได้แก่ 

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์   กรรมการ 

2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี   กรรมการ 

3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข   กรรมการ 

ภายใต้ความเห็นและคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้
ดําเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทํางาน
ที่ดี และมีภาวะผู้นําวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ
เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากน้ี ยังได้คํานึงถึงคุณสมบัติที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกต้ังคร้ังนี้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์   กรรมการ 
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2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี   กรรมการ 

3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข   กรรมการ 

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งต้ังกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้าง
มากโดยกําหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2558 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผล
สํารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงินเดือน โบนัส 
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจํานวนรวมไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้ 

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท    จํานวน 100,000 บาทต่อเดือน 

2) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษทั       จํานวน 30,000 บาทต่อครั้ง 

3)  ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ    จํานวน 50,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ      จํานวน 20,000 บาทต่อเดือน 

4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ     จํานวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

5)  ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง   จํานวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

6)  ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จํานวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

สําหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้ 

7)  ส่วนที่ เหลือ  ให้สํารองไว้ สําหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ  และค่าตอบแทนอื่น  ให้แก่
คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว  เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้าน บาท  ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่
กําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และจากการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 
2558 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทในปี 2558 

1.  นายศุภชัย   ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 

 2.  นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 

 3. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็นสํานักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได้ 

นอกจากน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 
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ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 1,695,000 บาท 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทในปี 2558 

1.  นายศุภชัย   ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 

 2.  นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 

 3. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 

และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 1,695,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได้ 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“NWC”) จํานวน 63,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของ NWC รวมเป็นมูลค่า 336 ล้านบาท จากบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน โดยใน
การซื้อหุ้น NWC น้ัน บริษัทจะดําเนินการจัดทําสัญญาซื้อขายหุ้นให้มีเน้ือหาและรายละเอียดครบถ้วนตามท่ี
ได้ตกลงกันให้เรียบร้อย และผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ NWC ในรายละเอียดเป็นท่ีน่า
พอใจ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมีนาคม 2558 และสามารถเข้าทํารายการได้ประมาณต้น
เดือนเมษายน 2558 (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NWC) 
ซึ่งการเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 
107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ให้สัตยาบันในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้เป็นไปตาม 
มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน)12

 

 

จํานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดวาระนี้กําหนดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ 
แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ (ถ้ามี) โดยไม่มีการลงมติใดๆ ใน
วาระน้ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งนําเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 
8 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม  

อนึ่ง บริษัทได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record Date) ใน
วันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
นามของผู้ถือหุ้นได้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วยลําดับที่ 10 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนา
ถูกต้อง  และย่ืนต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
  
 ..................................... 
  (พลตํารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ) 
 ประธานกรรมการ 




