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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

คาํชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การออกเสยีงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นครั�งที� 1/2558 
บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูชั�น จาํกดั (มหาชน) 

วันที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
   

ก. การมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณา

ได้ว่าจะมอบฉันทะให้บคุคลอื�นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื�อกรรมการที�บริษัทกําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

ทั 2งนี 2 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั�วไป สามารถเลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที�ผู้ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั 2งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย download ได้ที� http://www.cssthai.com 

1. การมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
•  ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่

 สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
•  ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 

•  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสอืมอบฉันทะไปยื�นต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัท ณ สถานที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะ
เข้าประชมุ 

 

2. การมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบชืุ�อและรายละเอยีดของกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี 2 

(1) พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดนีฤนาถ 
(2) รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉัตรอคัรพฒัน์ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

(3) นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ 
(4) นายประภาษ ไพรสวุรรณา  

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

 •  ในการมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ โปรดระบชืุ�อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั 2ง 4 ท่าน เนื�องจากในกรณีที�
กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที�เข้าประชุมจะได้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพื�อเข้าประชุม 
 และออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนท่านได้ 

•  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ พร้อมทั 2งสง่ให้เลขานกุาร
บริษัทก่อนวนัประชมุ 

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ�มตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั 2งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

ประชมุใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น จํากัด (มหาชน) เลขที� 329 หมู่ที� 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 11120 ตามแผนที�แนบ 
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ผู้เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี 2ในการลงทะเบยีนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงั
ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี� หรือหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น 

1.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉนัทะได้ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

 

2. ผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิตบิคุคล 
2.1  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ�งเป็นผู้ เข้าประชมุมีอํานาจกระทาํการแทนนิติบคุคล ซึ�งเป็นผู้
ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล ซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคล ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล ซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื�อรับรอง
 สาํเนาถกูต้อง 

(ง) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ ถือหุ้นซึ�งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนติิบคุคลที�จดัตั 2งขึ 2นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุม ซึ�งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ�งเป็น
นิตบิคุคลที�จดัตั 2งขึ 2นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั 2งนี 2 ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี 2 

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั 2นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบคุคลนั 2นตั 2งอยู ่
หรือโดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั 2นก็ได้ ทั 2งนี 2 จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิติบคุคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อ
ผกูพนันติิบคุคลและเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั 2งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนั 2นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
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ค. การออกเสยีงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานที�ประชมุจะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้ที�ประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการ
ประชมุ 

1. การออกเสยีงลงคะแนน 
- ให้นบัหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสยีง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที�ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึ 2น 
•  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบนัทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนที�เจ้าหน้าที�ได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที�นําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือ
 หุ้นที�คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที�ไม่ได้ยกมือในที�ประชุมมีมติให้
อนมุตัิตามที�ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที�
ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที�ผู้ ถือหุ้นได้ทําเครื�องหมายในหนังสือมอบฉนัทะไว้
 แล้วว่าประสงค์จะลงมติคดัค้านหรืองดออกเสยีงประการใด ซึ�งบริษัทได้บนัทึกคะแนนเสียงที�คดัค้านหรืองด
ออกเสยีงดงักลา่วนั 2นในการลงมติในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ ถือหุ้ นที�มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามที�ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนั 2น บริษัทจะนําการออกเสยีงลงคะแนนตามที�ผู้ ถือ
 หุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที�ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อย
 แล้ว เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสยีงในที�ประชมุอกี และ
นําคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วข้างต้น 

 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
- การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที�ประชมุ และของผู้ ถือหุ้นที�

มอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�บริษัทบันทกึไว้ล่วงหน้าในขณะที�ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที�ออก
 เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนหุ้นทั 2งหมดของผู้ ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศให้ที�ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระสิ 2นสดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี�เสียง และคิดเป็นสดัส่วน
 ร้อยละเท่าใด 

 

อย่างไรก็ตาม ในวาระเลอืกตั 2งกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายบนัทกึการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ที�เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนที�เจ้าหน้าที�ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม เพื�อออกเสียงเลือกตั 2ง
กรรมการเป็นรายบคุคล และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที�นําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทกุรายไปตรวจนับ
คะแนนเสยีง และประธานฯ จะประกาศให้ที�ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั 2งกรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนน
เสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง กี�เสยีง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 


