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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน)  
เลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวัดนทบุรี 

------------------------------------------------------- 
 

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
(1) พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล  ภกัดีนฤนาถ    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2) นายสมพงษ์   กงัสวิวฒัน์     กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(3) นายโอภาส    ติยวฒันาโรจน์    กรรมการและกรรมการผู้จดัการสายงานโทรคมนาคม 
(4) นายกิตติรัตน์   เมฆมณี     กรรมการและกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจและผลติภณัฑ์ 
(5) นางสาวภณิดา   เศวตวรรณรัตน์   กรรมการและกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

 (6) นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการและ 
     เลขานกุารบริษัท 

(7) นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ  กรรมการ   
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(9) นายฉฐัภมูิ     ขนัติวิริยะ     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(10) รองศาสตราจารย์ ประภาษ ไพรสวุรรณา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
(1) นายพิชิตชยั  วุ้นสกลุ        ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 
   พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ และได้มอบหมายให้เลขานกุาร     
การประชมุชีแ้จงรายละเอียดและจํานวนของผู้ เข้าร่วมประชมุและชีแ้จงเร่ืองการลงคะแนนในวาระตา่งๆ ดงันี ้
   ก่อนเร่ิมการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (Record Date) ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2559 นัน้ มีจํานวนผู้ มีสทิธิเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 11,868 ราย จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด 1,109,403,283  
หุ้น  และในการประชมุครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 45 ราย ผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 20 ราย รวมทัง้สิน้
จํานวน 65 ราย จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนหุ้น 501,415,039 หุ้น หรือร้อยละ 45.20 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
   ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 21. ได้
กําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน 
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และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ดงันัน้ จากจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและจํานวนหุ้นดงักล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชีแ้จงหลักเกณฑ์ในการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

 1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือ
หุ้น   ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น  

2. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้
แจ้งช่ือและซกัถามเม่ือนําเสนอจบในแตล่ะวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทกุวาระแล้ว 

3. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว ออกจากท่ีประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ  

4. เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของทกุท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัตามท่ี
ประธานฯ เสนอ 

แตถ้่ามีผู้ใดไมเ่หน็ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ทา่นท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ โดยกาเคร่ืองหมายถกู  ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในช่องท่ีท่านต้องการ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและ
ขอให้ทา่นชมืูอขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัรเพ่ือมานบัคะแนน 

สําหรับท่านท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนมุติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชมุ หรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ        

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทําการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไว้ใน
คอมพิวเตอร์แล้ว ท่านท่ีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแตไ่ม่ได้
ระบถุงึวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจ้งไปแล้ว 

เลขานกุารการประชมุจะเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ี
นบัได้ จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ
จะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 เม่ือเลขานกุารการประชุมได้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณาอนุมัตรัิบรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

ประธานฯ ได้ให้เลขานกุารการประชมุชีแ้จงรายละเอียดรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 3 สงิหาคม 2558 ให้ท่ีประชมุพิจารณา 

เลขานุการการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 โดยมีสําเนารายงานการประชมุซึ่งได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง พร้อมทัง้ทําการ
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เปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กําหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้ทําการบนัทึกไว้โดยถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 3 
สงิหาคม 2558 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 3 
สงิหาคม 2558 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

    เห็นด้วย    จํานวน  506,123,639  เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
    ไม่เห็นด้วย   จํานวน     0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 

 งดออกเสียง   จํานวน     0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 
 
 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการดาํเนินธุรกจิ 
ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชีแ้จงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจให้ท่ีประชมุพิจารณา 
เลขานุการการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้

ครอบคลมุถึงธุรกิจท่ีบริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ
บริษัทโดยเพิ่มเติมอีก จํานวน 2 ข้อ คือ ข้อท่ี 54 ถงึ ข้อท่ี 55 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ข้อท่ี 54 ประกอบกิจการเก่ียวกบัการพฒันาโครงการประหยดัพลงังาน และ อนรัุกษ์พลงังานอย่างครบวงจร 
อนัได้แก่ เป็นท่ีปรึกษาโครงการประหยดัพลงังานและอนรัุกษ์พลงังาน ออกแบบและดําเนินการโครงการประหยดัพลงังาน และ 
อนุรักษ์พลงังาน วิเคราะห์การลงทุนและทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประหยดัพลงังานและอนุรักษ์พลงังาน 
จําหน่าย ติดตัง้ ให้เช่า อปุกรณ์และระบบในโครงการประหยดัพลงังานและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงการรับดําเนินการควบคมุ
การทํางานของระบบ ซ่อมบํารุง ตรวจวัด และตรวจสอบผลประหยัดพลงังาน ให้คําปรึกษาด้านการลงทุน และ ลงทุนใน
โครงการประหยดัพลงังานและอนรัุกษ์พลงังาน” 

“ข้อท่ี 55 ประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลิง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่าย
กระแสไฟฟา้และชาร์จกระแสไฟฟา้สําหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบํารุงรักษาระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้การรับซือ้ จดัหา 
ขนสง่ และจดัจําหน่ายพลงังานไฟฟา้ ก๊าซธรรมชาติ และนํา้มนัเชือ้เพลงิ” 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุติั
แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก จํานวน 2 ข้อ คือ ข้อท่ี 54 และข้อท่ี 55 ตามท่ีนําเสนอ และ
เห็นสมควรเสนอให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา 
หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม 
ดงันี ้
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คณุนรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้
สืบเน่ืองจากวาระนีท่ี้บริษัทมีการแก้ไขวตัถปุระสงค์ท่ีผา่นมาเม่ือเดือนสงิหาคมปีท่ีแล้ว บริษัทเคยมีการแก้ไขไป

แล้วหนึ่งครัง้ และอีกประมาณ 1 เดือนจะมีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เหตใุดการแก้ไขวตัถปุระสงค์ในครัง้นีจ้ึงไม่รอ
นําเข้าในการประชมุสามญัประจําปี และเพราะอะไรจึงได้เรียกประชมุวิสามญัเป็นการพิเศษ มีอะไรเร่งด่วนหรือไม่ หรือบริษัท
กําลงัดําเนินการกบัหน่วยงานบางอยา่งแล้วโดนร้องขอให้แก้ไขวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ถกูต้องตามกระบวนการ 

 
นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงว่าสาเหตท่ีุต้องจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีมี้ 

2 ประการ ดงันี ้
ประการท่ี 1 มีความจําเป็นต้องลดทนุและเพิ่มทนุ เพ่ือรองรับการปรับสทิธิวอร์แร้นท์ 
ประการท่ี 2 สาเหตท่ีุเพิ่มวตัถปุระสงค์ในครัง้นี ้คือ 

การประกอบธุรกิจด้านธุรกิจพลงังาน บริษัทได้ทํางานไปแล้วบางสว่น ในอดีตนัน้บริษัททํางานกบัการไฟฟ้า 
ซึ่งบริษัทมีวตัถุประสงค์รองรับอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทได้รับการติดต่อจากลกูค้า และได้ร่วมมือกับบริษัท ฟิลลิป แสงสว่าง 
ประเทศไทย ในการดําเนินการเข้าไปเสนอราคาให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเปล่ียนหลอดไฟ จากหลอดไฟ
ธรรมดา เป็นหลอดไฟ LED อย่างไรก็ดีท่ีจะดําเนินการในธุรกิจดงักล่าว จะต้องเพ่ิมวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับ บริษัทจึงได้ถือ
โอกาสในการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เพิ่มวตัถปุระสงค์ในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน 

การประกอบธุรกิจทางด้านสถานีบริการ ป๊ัมนํา้มนั และสถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้านัน้ สืบเน่ืองจากการ
ประชมุคณะกรรมการเพ่ือเพิ่มวตัถปุระสงค์นัน้ คณะกรรมการอิสระได้มีการเสนอว่า ในอนาคตธุรกิจเร่ืองของรถจากพลงังาน
ไฟฟ้านัน้ เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ จึงได้ให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาข้อมลูธุรกิจทางด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับรถยนต์ ซึ่งทาง
ประธานบริษัทได้เดินทางไปดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจด้านนีใ้นอนาคตน่าจะมีศกัยภาพในการเจริญเติบโต 
จากนัน้จึงได้ถือโอกาสในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เพิ่มวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ครอบคลมุการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ตอ่ไปในคราวเดียวกนั 

ประธานฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์อีก จํานวน 
2 ข้อ คือ ข้อท่ี 54 และข้อท่ี 55 ตามท่ีนําเสนอ และอนมุติัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลท่ีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
เหน็ด้วย    จํานวน   506,290,039 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 

    ไมเ่หน็ด้วย   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0  
    งดออกเสียง   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชมุชีแ้จงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ให้ท่ีประชมุพิจารณา 
เลขานกุารการประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จาก

เดิมจํานวน 54 ข้อ เป็น 55 ข้อตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 นัน้ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. 
โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี ้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจาํนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ” 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุติั      
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
นําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร    ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ และอนมุติัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลท่ี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของ
นายทะเบียน โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
เหน็ด้วย    จํานวน   506,290,039 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 

    ไมเ่หน็ด้วย   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0  
    งดออกเสียง   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 587,995,174.50 บาทเป็น 587,987,137 บาท โดย

ตัดหุ้นสามัญที่ ยังมิได้ออกจําหน่ายเน่ืองจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นจํานวน 16,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
0.50 บาท 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

587,995,174.50 บาทเป็น 587,987,137 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิได้ออกจําหน่ายเน่ืองจากจ่ายปันผลเป็นหุ้นจํานวน 
16,075 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 0.50 บาท ให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 เลขานุการการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 28 
เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล เป็นจํานวน 173,683,027 หุ้น โดยจ่ายปัน
ผลในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล กรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเป็นเงินสด 0.10 บาทต่อหุ้นนัน้ ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับหุ้นปัน
ผลจํานวนทัง้สิน้ 173,666,952 หุ้น จึงทําให้คงเหลือหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จดัสรรเป็นจํานวน 16,075 หุ้น ดงันัน้ ท่ีจึงเสนอให้ลด



 

  

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
Registration No. 0107548000561 

 
CSS GROUP | 

ทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 587,995,174.50 บาท เป็นจํานวน 587,987,137 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้
จําหน่ายและไมไ่ด้มีไว้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จํานวน 16,075 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุติัลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 587,995,174.50 บาท เป็นจํานวน 587,987,137 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
มิได้จําหน่ายและไมไ่ด้มีไว้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จํานวน 16,075 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณา
อนมุติัให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการจดทะเบียนลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 587,995,174.50 บาท เป็นจํานวน 

587,987,137 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จําหน่ายและไม่ได้มีไว้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
จํานวน 16,075 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ โดยมีผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียง ดงันี ้
เหน็ด้วย    จํานวน   506,290,039 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 

    ไมเ่หน็ด้วย   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0  
    งดออกเสียง   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชมุชีแ้จงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ให้ท่ีประชมุพิจารณา 
  เลขานกุารการประชุมชีแ้จ้งต่อท่ีประชมุว่าเน่ืองจากบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการลด
ทนุจดทะเบียนและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามวาระท่ี 4 ดงันัน้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 587,987,137 บาท (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนเจ็ด
พนัหนึง่ร้อยสามสบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 1,175,974,274   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิห้าล้านเก้าแสนเจ็ด
หม่ืนส่ีพนัสองร้อยเจ็ดสบิส่ีหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั : 1,175,974,274   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิห้าล้านเก้าแสนเจ็ด

หม่ืนส่ีพนัสองร้อยเจ็ดสบิส่ีหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมมี่-  ” 
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 ทัง้นีใ้ห้บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4.ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนุมติั
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามท่ีคณะกรรมการ
นําเสนอ และเหน็สมควรเสนอให้บคุคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. ของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือ
ดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ และอนมุติัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลท่ี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
เหน็ด้วย    จํานวน   506,294,039 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 

    ไมเ่หน็ด้วย   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0  
    งดออกเสียง   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท 

เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ CSS-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 99,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชมุชีแ้จงรายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 

587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ CSS-W1 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 
99,495 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ท่ีประชมุพิจารณา 

เลขานกุารการประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าตามท่ีบริษัทได้อนมุติัจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน
ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยการจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10  บาท เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 105.66 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 83.04 โดยจ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2558 ซึ่งการจ่ายปันผลดงักล่าว เข้าเง่ือนไขท่ีกําหนดให้บริษัทต้อง
ดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ CSS-W1 บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน จากเดิม 
587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 99,495 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 
บาท รายละเอียดเบือ้งต้นปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนมุติัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50  บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 
99,495 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิจากการจ่ายปันผลเกิน 80%  
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ประธานฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 

588,036,884.50  บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 99,495 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามท่ี
เสนอทกุประการ โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้

 
เหน็ด้วย    จํานวน   506,294,039 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
 ไมเ่หน็ด้วย   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0  
 งดออกเสียง   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
 

วาระที่ 7    พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชมุชีแ้จงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ให้ท่ีประชมุพิจารณา 
  เลขานกุารการประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าเน่ืองจากบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามวาระท่ี 6 ดงันัน้ จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

  
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 588,036,884.50  บาท (ห้าร้อยแปดสบิแปดล้านสามหม่ืนหกพนัแปด

ร้อยแปดสบิส่ีบาทห้าสบิสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น : 1,176,073,769   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกล้านเจ็ดหม่ืนสาม

พนัเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ : 0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั : 1,176,073,769   หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกล้านเจ็ดหม่ืนสาม

พนัเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมมี่-  “ 

 
ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทข้อ 4. ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาอนุมติั
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามท่ีคณะกรรมการ
นําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บคุคลท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
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สนธิของบริษัทข้อ 4. ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเพิ่มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ และอนมุติัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลท่ี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน ตามท่ีเสนอทกุประการ โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดงันี ้
เหน็ด้วย    จํานวน   506,294,039 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 

    ไมเ่หน็ด้วย   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0  
    งดออกเสียง   จํานวน      0 เสียง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 

 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   - ไมมี่การพิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆ – 
 

เม่ือสิน้สดุการประชมุในวาระท่ี 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอ
เร่ืองใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา หรือสอบถามประเดน็ใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้

 

คณุนรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้
- สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 คณุสมพงษ์ได้แจ้งถึงโครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED จึงอยากทราบถึงมลูค่าโครงการ

ประมาณเทา่ไร และคาดวา่จะได้กําไรประมาณก่ีเปอร์เซน็ต์ 
- โครงการพลังงานไฟฟ้า ท่ีร่วมทุนกับญ่ีปุ่ น คู่ค้าคือใคร และใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นเท่าไร และคาดว่า

ผลตอบแทนเป็นอยา่งไร 
คณุสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงดงันี ้
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ขณะนีบ้ริษัทได้งานโรงพยาบาลสระบรีุ มลูค่าโครงการ 2 ล้านบาท ส่วนงาน

เปล่ียนหลอดไฟของการไฟฟ้ามีมลูค่าค่อนข้างเยอะ ซึ่งการประมลูยงัไม่ทราบว่าจะเร่ิมเม่ือไร ดงันัน้จึงมีความจําเป็น เป็น
อยา่งย่ิงในการเพิ่มวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการเข้าประมลู  

โครงการบรรจไุฟฟ้าในรถยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้า ปัจจุบนับริษัทยงัไม่ได้จดทะเบียนหรือเซ็นสญัญาเป็นคู่ค้ากบับริษัท
ใด อยู่ในช่วงศกึษาดงูาน และคณะกรรมการได้เดินทางไปศกึษาดงูานท่ีบริษัท NEC และ บริษัท พานาโซนิค ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
เพ่ือดวู่าบริษัทมีคุณสมบติัเพียงพอในการขอเป็นตวัแทนในการจําหน่ายแบตเตอร่ีในรถยนต์ หรือสถานีเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี
รถยนต์ในอนาคต  แตม่ลูคา่การลงทนุยงัไมมี่ เน่ืองจากขณะนีบ้ริษัทได้มีพดูคยุกบับริษัทบางจาก อาจจะทําป๊ัมนํามนัตวัอย่าง 
ซึง่ป๊ัมนํา้มนันัน้มีอยู่แล้ว แต่จะเพิ่มท่ีชาร์จแบตเตอร่ีในรถยนต์ คาดว่าการลงทนุไม่เยอะเพราะช่วงแรกๆเป็นแค่สถานีตวัอย่าง 
อยา่งไรก็ตามเป็นการตอบรับกบัเทรนใหมข่องโลกในเร่ืองของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ปัจจบุนัยงัมีรถท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เยอะ แต่คาดว่า
ภายใน 6 ปี จะมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟา้ประมาณ 35%  จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทเพ่ือรองรับการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต  
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วม

ประชมุและกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 

    

                        (พล.ต.ต.ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ)  
                                ประธานท่ีประชมุ 

รับรองความถกูต้อง 

      
   (นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ) 
       เลขานกุารบริษัท 
     ผู้บนัทกึการประชมุ 


