
 
 
ท่ี CSS.AMD.013/2559       

         วนัท่ี 7 มีนาคม  2559 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

  บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   1. รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559  

2. รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม 

3. ประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

4. นิยามกรรมการอสิระ 

5. ข้อมลูคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2559 

6. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่สอบบญัชี และรายช่ือบริษัทยอ่ยท่ีใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั 

7. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

10. ข้อบงัคบัของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

11.  ขัน้ตอนในการเข้าร่วมประชมุ 

12. แผนท่ีของสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 115-117 อาคารฟอร่ัม 1 อิมแพค เมืองทองธานี 
เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย
ความเหน็ของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้  
 
 



วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทัง้ ทําการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมายท่ี เกี่ยวข้องและ
ได้เผยแพร่ ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัทแล้ว  รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 
ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้ทํา
การบนัทึกไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 รับรองรายงาน
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ  

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 มีรายละเอียดดังท่ีปรากฏใน
รายงานประจําปีของบริษัท ท่ีได้จดัส่งไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มา
ด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดงักลา่ว 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ วาระนีไ้ม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือ
ทราบ  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2558 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของ
บริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยงบการเงินประจําปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัมีรายละเอียดสรุปสาระสําคญัจากงบการเงินดงันี ้

 

ฐานะทางการเงนิ 
ปี 2558 (บาท)  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2558 (บาท) 
งบการเงนิรวม 

สนิทรัพย์ 3,178,514,050 3,437,033,722 
หนีส้นิ 1,632,481,618 1,749,793,998 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,546,032,432 1,632,777,667 
รายได้ 4,271,031,685 4,574,434,754 
กําไรสทุธิ 222,277,472 248,381,333 
กําไรตอ่หุ้น 0.21 0.24 



ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทํารายงานทาง
บญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่ง ถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนด 
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ ใช้
งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 46. กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสํารองจะมีไม ่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

นอกจากนี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กําหนดว่าในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด บริษัทมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลงั
หกัเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 และจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินการในงวด 6 
เดือนหลงัของปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อนมุติัจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 11,200,000 บาท  
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงิน 

110,940,328.30 บาท 
 
อย่างไรก็ตาม จํานวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึน้ หากมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
(CSS-W1) ใช้สทิธิแปลงสภาพซือ้หุ้นสามญัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่เป็นวนัก่อนปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิ
ในการรับเงินปันผล โดยจํานวนรวมของเงินปันผลจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตามจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว ท่ี
เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิของ CSS-W1 ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 (CSS-W1)ใช้สิทธิแปลง
สภาพซือ้หุ้นสามญัครบเต็มจํานวน จํานวนรวมของเงินปันผลจะมีจํานวนเงินรวมประมาณ 117,607,376.90 
บาท 

 
อนึ่ง ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เป็นจํานวน 105,649,867.60 บาท ดงันัน้ เม่ือ
นําเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่วมารวมกบัการจ่ายปันผลในครัง้นีจํ้านวน 110,940,328.30 บาท จะคิดเป็น
การจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 เป็นจํานวนรวม 216,590,195.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.75 ของกําไร



สทุธิและกําไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2558 (ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 
(CSS-W1) ใช้สิทธิแปลงสภาพซือ้หุ้นสามญัครบเต็มจํานวน จํานวนรวมของเงินปันผลสําหรับปี 2558 จะคิด
เป็นจํานวน 223,257,244.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของกําไรสทุธิและกําไรสะสมจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทในปี 2558 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
กําหนดให้วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คือ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 
งบการเงนิเฉพาะ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําไรสทุธิ(ล้านบาท) 106 213 222 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.14 0.1712 0.20 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 93% 65% 101% 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประผู้ ถือหุ้นสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผล ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อท่ี 36. กําหนดว่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 
(หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าเป็น
กรรมการได้อีก 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจํานวน 4 คน ได้แก่ 

1.นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์    กรรมการ 

2.นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์  กรรมการ 

3.นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ    กรรมการ 

4. รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัร์  กรรมการอิสระ 



ภายใต้ความเห็นและคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้
ดําเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบคุคลท่ีมีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการทํางานท่ี
ดี และมีภาวะผู้ นําวิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถอทุิศ
เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ ยงัได้คํานึงถึงคณุสมบติัท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควร
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

อยา่งไรก็ดีตามท่ีบริษัทฯได้โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 
15 ตลุาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ท่ีผา่นมานัน้ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการแต่
อยา่งใด 

ทัง้นี ้ประวติัและข้อมลูกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้ครัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระ
หนึง่ ดงันี ้

1.นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์    กรรมการ 

2.นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์  กรรมการ 

3.นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ    กรรมการ 

4. รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัร์  กรรมการอิสระ 

อนึง่ ข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก
โดยกําหนดให้หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่คะแนนเสียง 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อท่ี 42ได้กําหนดให้ "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจใน
ประเภทและขนาดใกล้เคียงกนั จากรายงานผลสํารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดําเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน เป็นจํานวนรวมไม่
เกิน 4,500,000 บาท ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้



1)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท    จํานวน 100,000 บาทตอ่เดือน 

2) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท       จํานวน 30,000 บาทตอ่ครัง้ 

3)  คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ    จํานวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการตรวจสอบ      จํานวน 20,000 บาทตอ่เดือน 

4) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ     จํานวน 10,000 บาทตอ่ครัง้ 

5)  คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   จํานวน 10,000 บาทตอ่ครัง้ 

6)  คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จํานวน 10,000 บาทตอ่ครัง้ 

สําหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุนี ้

7)  ส่วนท่ีเหลือ  ให้สํารองไว้สําหรับการจ่ายโบนัส  ค่าตอบแทนพิเศษ  และค่าตอบแทนอ่ืน  ให้แก่
คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว  เหน็สมควร เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติักําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,500,000  บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ท่ี
กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และจากการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัให้แต่งตัง้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของ
บริษัท ประจําปี 2559 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2559 

 

 



1.  นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5874 

2. นายศภุชยั   ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3930 

 3.  นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4579 
  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี รายช่ือท่ี 1 ยงัไม่เคยได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท สว่นผู้สอบบญัชีรายช่ือท่ี 2 และ 3 เคยได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ซึง่เป็นสํานกังานสอบบญัชี
เคยได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและมาแล้วเป็นเวลา 
3 ปี 

นอกจากนี ้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี
ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั แทนได้  

ในส่วนค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 2,325,000 บาท 
โดยรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท:  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2559 

1.  นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5874 

2. นายศภุชยั   ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3930 

 3.  นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4579 

และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 2,325,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต:ิ เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 



วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รายละเอียดวาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเหน็เร่ืองตา่งๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็คณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ 
แสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามต่างๆ (ถ้ามี) โดยไม่มีการลงมติใดๆ ใน
วาระนี ้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดงักล่าว พร้อมทัง้นําเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 
7 มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุ  

อนึ่ง บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ใน
วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
นามของผู้ ถือหุ้นได้ หรือหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทน  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลาํดับที่ 9 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมแนบสาํเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสาํเนา
ถูกต้อง  และย่ืนตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 ..................................... 
  (พลตํารวจตรี ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ) 
 ประธานกรรมการ 


