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เอกสารแนบท้าย 3

(F53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ันแอนด์ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์2558 

ข้าพเจ้าบริษัทคอมมิวนิเคชั่นแอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “CSS”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท
คร้ังที่ 2/2558เม่ือวันที่ 23กุมภาพันธ์2558 ระหว่างเวลา 11.00น.ถึง 15.00น.  เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปน้ี 

 1.  การเพ่ิมทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จําหน่าย
และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จํานวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50  บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 97,999,196.00 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะ
ดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุน้
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 195,998,392 0.50 97,999,196.00
       การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ  
แบบมอบอํานาจทั่วไป หุ้นสามัญ  
       (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ  

 2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

   2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุน้
 

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 145,147,102 5:1 0.50 บริษัทจ่ายหุ้นปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ใน
อัตราส่วน 5หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล 

หมายเหตุ 1

สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม (CSS-W1) 

50,851,290 หมายเหตุ 2
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หมายเหตุ : 
1. หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

กําหนดให้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 (การให้สิทธิ
ได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี
2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558) 

2. เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 
(CSS-W1) เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าเงื่อนไขที่ระบุในขอ้กําหนดสิทธิของ CSS-W1 

  2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการ
จ่ายหุ้นปันผลสําหรับหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

  2.1.2 จํานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 

   - ไม่มี - 

   2.2  แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

    - ไม่มี - 

 3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทนุและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558ในวันที่ 28เมษายน2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องแซฟไฟร์117-120 อาคาร
ฟอร่ัม1อิมแพค เมืองทองธานี เลขที่ 99ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มีนาคม2558 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 31 มีนาคม2558 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1  การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
4.2  การดําเนินการจดทะเบียนการลดทุน และการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ 
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

5.1   ลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จําหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท 
5.2 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทน

การจ่ายเงินสด 
5.3 สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (CSS-W1) เนื่องจากการ

จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าเงื่อนไขที่ระบุในข้อกําหนดสิทธิของ CSS-W1 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1   เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท 
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 7.1  นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธหิลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

 7.2  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล และผู้ที่ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลของบริษัทในอนาคต 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน 

- ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุน้เพ่ิมทุน 

ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 
วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 23 กุมภาพันธ์2558 
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558(Record Date) 

30 มีนาคม2558 

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

31 มีนาคม2558 

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 28 เมษายน2558 
วันจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง ภายใน 14 วันนับจากวัน
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ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ปี 
พาณิชย์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2558 
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล 14 พฤษภาคม 2558 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้น
ปันผล 

15 พฤษภาคม 2558 

วันกําหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล 27 พฤษภาคม 2558 

 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

 

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

 (นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์) 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

      
 

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

 (นางสาวนงนุช  เตมีศรีสุข) 

        กรรมการ
 




