
 

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

ครั �งที� 1/2558 
 

บริษทั คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน) 
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

วนัจนัทรที์� 3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
บริษทั คอมมิวนิเคชั �น แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลูชั �น จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 329 หมูที่� 3 ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรีุ 
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CSS.AMD.049/2558  

วนัที� 15 กรกฎาคม 2558 

เรื�อง ขอเรียนเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั .งที� 1/2558  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

บริษัท คอมมวินิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

 2. รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของบริษัททั .งหมดตามแบบ บมจ. 002 

3. คําชี .แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีง
ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.  รายชื�อกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

6. ข้อบงัคบัของบริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) ที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. แผนที�ของสถานที�ในจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั .งที� 1/2558 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น จํากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั .งที� 1/2558 ในวันจันทร์ที
  3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั�น 
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) เลขที� 329 หมู่ที� 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ โดยกําหนดวาระ
การประชมุ เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี .  

วาระที
 1 พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 
2558 และบริษัทไ ด้จ ัดทํารายงานการประช ุมด ังกล ่าว พร้อมทั .ง ทําการเ ปิดเผยข้อม ูลใ ห้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที�กําหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องและได้
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.cssthai.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทําการ
บนัทกึไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั .งที� 1/2558 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 ตามที�คณะกรรมการบริษัท
นําเสนอ  
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จาํนวนเสียงที
ต้องใช้เพื
อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที
 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ
มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท เพื
อให้สอดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื�อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื�อให้ครอบคลมุถึงธุรกิจที�
บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจําเป็นอยา่งยิ�งที�จะต้องแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทโดย
เพิ�มเติมอีก จํานวน  3 ข้อ คือ ข้อที� 52 ถึง ข้อที� 54 โดยมีรายละเอียดดงันี . 

 

 “ข้อที
 52 ประกอบกิจการโรงไฟฟา้ทกุประเภททั .งในประเทศและนอกประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลงังานนํ .า โรงไฟฟ้าพลงังานปรมาณ ูโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
โรงไฟฟา้พลงังานลม โรงไฟฟา้พลงังานนํ .าขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลงังานนํ .าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้า
ขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าอื�นๆ ทกุประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื�องกําเนิดไฟฟ้า  
และสิ�งอนัเป็นวสัดอุปุกรณ์ของโรงไฟฟา้นั .น ” 
 

“ข้อที
  53 ประกอบกิจการเกี�ยวกับพลงังานไฟฟ้า อนัได้แก่ ซื .อ ขาย จัดส่ง จัดหา สํารวจ พฒันา แปรสภาพ 
วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั .ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บํารุง รักษา สะสม สํารอง ประมูล 
รับเหมาก่อสร้าง ซอ่มแซม นําเข้า สง่ออก ดําเนินการตา่ง ๆ  ที�เกี�ยวกบัพลงังานไฟฟา้ แหลง่พลงังานอนัได้มา จาก
ธรรมชาติ ได้แก่ นํ .า ลม แสงแดด แร่ธาต ุหรือเชื .อเพลิง นํ .ามนั ถ่านหิน วตัถเุคมีจากถ่านหิน แกลบ เศษไม้ หรือ
ก๊าซ พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานจากขยะและผลติภณัฑ์จากขยะ รวมทั .งพลงังานปรมาณ ูเพื�อผลติ
ไฟฟา้และงานอื�นที�สง่เสริมกิจการเช่นว่านี . และรวมถึงเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังาน
ลม พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานจากขยะและผลติภณัฑ์จากขยะ พลงังานนํ .า พลงังาน ทดแทนและ
หมนุเวียนทกุประเภท” 
 

“ข้อที
  54 ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จําหน่าย ติดตั .ง ซ่อมบํารุง ให้บริการ และให้คําปรึกษาในการวางระบบ 
รวมทั .งพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั�น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบสื�อสาร
ข้อมลูภาพและเสยีง ระบบฐานข้อมลู รวมถึงระบบรักษาความปลอดภยั” 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั .งที� 
1/2558 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพิ�มวตัถปุระสงค์อีก จํานวน 3 ข้อ คือ ข้อที� 
52 ถึงข้อที� 54 ตามที�นําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทที�กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�ง
ของนายทะเบียน 

จาํนวนเสียงที
ต้องใช้เพื
อผ่านมติ: ไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที
 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ
มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 เพื
อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ
มเติม
วัตถุประสงค์ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื�อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจํานวน 51 
ข้อ เป็น 54 ข้อตามที�ปรากฏในวาระที� 2 นั .น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ.3 โดย
ให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี . 

 

 “ข้อ3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจาํนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที
แนบ” 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั .งที� 
1/2558 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ.3 เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติม
วัตถุประสงค์ ตามที�คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์
ของบริษัทที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ 
เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน 

จาํนวนเสียงที
ต้องใช้เพื
อผ่านมติ: ไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที
 4  พิจารณาเรื
องอื
น ๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดวาระนี .กําหนดไว้เพื�อผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื�องตา่งๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/
หรือ แสดงความคิดเห็นเรื�องตา่งๆ เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี .แจงข้อซกัถามต่างๆ     (ถ้ามี) โดยไม่มีการลง
มติใดๆ ในวาระนี . 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว พร้อมทั .งนําเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย
ลาํดบัที� 2 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุ  

อนึ�ง บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั .งที� 1/ 2558 (Record Date) 
ในวนัที� 13 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 14 กรกฎาคม 2558 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั .งที� 1/2558 ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท  รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ หรือหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื
อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียด
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ปรากฏตามสิ
งที
 ส่งมาด้วยลําดับที
  5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ

ฉันทะซึ
งรับรองสาํเนาถกูต้อง และยื�นตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท คอมมวินิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) 
 

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

 (พลตํารวจตรี ดร.สพิุศาล ภกัดีนฤนาถ) 

 ประธานกรรมการ 

 


