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ที CSS.AMD.011/2560 

        วนัที 29 มีนาคม 2560 

เรือง เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
เรียน ผูถื้อหุน้  
 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
 
 

สิงทีส่งมาดว้ย 1) รายงานประจาํปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 2) สรุปขอ้มลูทางเงินจากรายงานประจาํปี 2559 
 3) สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 4) เอกสารขอ้มลูประกอบการประชุมวาระที1-7 ซึงถือเป็นส่วนหนึงของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครงันี 
 5) หลกัเกณฑ ์วิธีปฏบิติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนพรอ้ม

ทงัหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
   

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ ซิสเต็มส ์ โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) กาํหนดวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2560 ในวนัพฤหสัที 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 อาคารอิมแพค 
ชาเลนเจอร ์ เมืองทองธานี เลขที 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพือพิจารณาเรืองต่างๆ
ตามระเบียบวาระพรอ้มดว้ยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี 
 
 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ซึงประชุมเมือวนัที 8 เมษายน 2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนําเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้ เพือพิจารณารบัรองรายงานการประชุมผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2559 เมือวนัที 8 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีนําส่งมาพรอ้มกบั
หนังสือเชิญประชุมนี 

 

วาระที 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัปี 2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือรบัทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีนําส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมนี 
 
 

วาระที 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจาํปี 2559 สนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 

2559 สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ซึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ
ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

 
 

วาระที 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงินปันผล 
 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

สาํรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 ตงัแต่วนัที       
1 กรกฎาคม 2559 – วนัที 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

 1) จดัสรรกาํไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 10 ลา้นบาท 
2) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ในมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน

รวมไม่เกิน 118 ลา้นบาท  
  อย่างไรก็ดี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 3/2559 เมือวนัที 11 สิงหาคม 2559 ไดม้ีมติ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดใน
อตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงินประมาณ 70.54 ลา้นบาท ดงันัน เมือนําเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว
มารวมกับการจ่ายปันผลในครังนี  จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนรวมไม่เกิน  
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188.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.34 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2559 
ตามรายละเอียดทีปรากฏ ในเอกสารทีนําส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมนี 

  ทงันีหากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 มีมติอนุมติัใหจ้่ายปันผลตามทีคณะกรรมการบริษัท
เสนอ โดยกาํหนดให ้วนักาํหนดรายชือผูม้ีสิทธิรับเงินปันผล คือวนัที 27 เมษายน 2560 และใหร้วบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที 28 เมษายน 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัที 18 พฤษภาคม 2560  

 
 

วาระที 5 พิจารณาแตง่ตงักรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาแต่งตัง พลตํารวจตรี         

ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการทงั 3 ท่าน ที
พน้จากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง  ตามทีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลไดเ้สนอแนะ ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีนําส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญ
ประชุมนี 

 
 

วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่

กรรมการในปี 2560 เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึงเท่ากบัปี 2559 ตามรายละเอียดที
ปรากฏในเอกสารทีนําส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมนี 

 
 

วาระที 7 พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2560 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น    เพือพิจารณาอนุมัติแต่งตัง             

นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 5874 หรือนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี 
รบัอนุญาตเลขที 3930 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4579 แห่งบริษัท 
สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีในปี 2560 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2,725,000 บาท 
ซึงเพิมขนึรอ้ยละ 17.2 จากปี 2559 ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดทีปรากฏใน
เอกสารทีนําส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมนี 

 

วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 
 
 

 ตามทีบริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และการเสนอใหแ้ต่งตงักรรมการราย
ใหม่เป็นการล่วงหน้าตงัแต่วนัที 6 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที 15 มกราคม 2560 ซึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเรืองเพือ
บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้เพิมเติม หรือเสนอแต่งตงักรรมการรายใหม่แต่อยา่งใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิมเติมทีเสนอ
โดยผูถื้อหุน้ในปีนี 
 

 บริษัทฯไดก้าํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 2560 (Record Date) 
ในวนั 9 มีนาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์        
พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 10 มีนาคม 2560 
 
 

 จึงเรียนเชิญผู ้ถือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวขา้งต้นโดยพร้อมเพรียง กัน         
โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน    
ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีนําส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมนี 
                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         (พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ) 
                               ประธานกรรมการ 
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วาระที 1 
พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2559 ซึงประชุมเมือวนัที 8 เมษายน 2559 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมือวนัที 8 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา10.00–12.00 น. 

ณ หอ้งแซฟไฟร ์115-117 อาคารฟอรมั 1 อิมแพค เมืองทองธานี  เลขที 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี ตามรายงานการประชุมทีนําส่งมาพรอ้มนี ซึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง พรอ้มทงัทาํการเปิดเผยขอ้มลู
ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในกาํหนดตามกฎหมายทีเกียวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล
บนเว็ปไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้าพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครงันีแลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้าํการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น
แลว้ เห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2559 เมือวันที            
8 เมษายน 2559 ดงักล่าว 

 

การลงมติ 
 มติทีประชุมในวาระนีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานทีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิมขนึอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีขาด 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 
ของ 

บริษทั คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูนั จาํกดั (มหาชน) 
วนัที 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งแซฟไฟร ์115-117 อาคารฟอรมั 1 อิมแพคเมืองทองธานี  
เลขที 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร ี

----------------------------------------------------------------------------- 
กรรมการของบริษทัทีเขา้รว่มประชุม 

(1) พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
(2) นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ กรรมการ,ประธานเจา้หน้าทีบริหาร และ ประธานกรรมการ 

  บริหารความเสียง 
( ) นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการผูจ้ดัการ 

 สายงานโทรคมนาคม 

(4) นายกิตติรตัน์ เมฆมณี กรรมการ, กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการผูจ้ดัการ 
 สายงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

( )  นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล,  

 กรรมการบริหารความเสียงและกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน 

( )  นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ  และเลขานุการบริษัท 

( ) นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ กรรมการ   
( ) รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ 

   สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

( ) นายฉฐัภูมิ ขนัติวริิยะ กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาพิจารณา 

  ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการของบริษทัทีลาประชุม 
(1) นายประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูส้อบบญัชีทีเขา้รว่มประชุม 
(1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชี จากบริษัท สาํนักงาน อี วาย จาํกดั 

 

ทีปรึกษากฎหมายทีเขา้รว่มประชุม 
(1) นายธญัพงศ ์ลิมวงศย์ุติ   ทีปรึกษากฎหมาย  บริษัท อินเทลลิเจน้ท ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

 

เริมการประชุมเวลา 10.00 น. 
 

พลตํารวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม และไดม้อบหมายให้
เลขานุการการประชุมชีแจงรายละเอียดและจาํนวนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและชีแจงเรืองการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงันี 

ก่อนเริมการประชุม เลขานุการทีประชุมไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันที 10 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 11 มีนาคม 2559 
นัน มีจาํนวน   ผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทงัสิน 12,011 ราย จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายทงัหมด 1,109,403,283 หุน้ และในการ
ประชุมครงันีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 48 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 27 ราย รวมทงัสินจาํนวน 75 ราย 
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จาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนหุน้ 514,703,503 หุน้ หรือรอ้ยละ 46.39 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทงัหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที 21.   

ไดก้าํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 
คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทจึงจะครบเ ป็นองค์
ประชุม ดงันัน จากจาํนวนผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมและจาํนวนหุน้ดังกล่าว ซึงเกินกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่าย    
ไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเริมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมไดชี้แจงหลักเกณฑใ์นการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้าํหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม    
ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุน้  

. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชีแจงเพิมเติมในประเด็นใด
ขอใหแ้จง้ชือและซกัถามเมือนําเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนัน หรือบริษัท อาจเชิญใหผู้ถื้อ
หุน้ดังกล่าว  ออกจากทีประชุมไดเ้ป็นการชวัคราวในวาระนันๆ อย่างไรก็ตาม ในเรืองของการอนุมติัการแต่งตงักรรมการ      
ผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ามีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

4. และเพือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนันๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั
ตามทีประธานฯ เสนอ 

แต่ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท่้านทีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนนทีไดแ้จกให ้โดยกาเครืองหมายถูก  ลงในกรอบสีเหลียม ในช่องทีท่านตอ้งการ พรอ้มทงัลงลายมือชือและ
ขอใหท่้านชูมือขนึ เพือใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บบตัรเพือมานับคะแนน 

สาํหรบัท่านทีไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมติัตามวาระทีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงนัน หกัออกจากจํานวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วม
ประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ        

สาํหรับผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้าํการรวบรวมและบันทึกคะแนนไวใ้น
คอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่านทีรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีกและสาํหรบัผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะ แต่ไม่ได้
ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการทีแจง้ไปแลว้ 

5. อยา่งไรก็ตาม เพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลทีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระการ
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกจากตําแหน่งตามวาระนัน ขอใหท่้านผูถื้ อหุน้ทังทีประสงค์จะลงคะแนน     
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บเพือ
มานับคะแนนทงันีบตัรลงคะแนนทีออกเสียงเห็นดว้ยขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงานภายหลงัจากเสร็จสินวาระการประชุมนันๆ 

เลขานุการการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหที้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียง
ทีนับได ้จะเป็นคะแนนเสียงทีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชุมทงัดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ
จะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนันๆ 

เมือเลขานุการการประชุมไดชี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 
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วาระที  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2559 ซึงประชุมเมือวนัที 11 มีนาคม 2559 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครงัที 1/2559 ซึงประชุมเมือวนัที 11 มีนาคม 2559 ใหที้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่าบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2559 เมือวนัที 
11 มีนาคม 2559 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึงไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง พรอ้มทังทาํการเปิดเผยขอ้มูล
ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลาทีกาํหนดตามกฎหมายทีเกี ยวขอ้งและได้
เผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2559 ปรากฏตามสิงที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที 1  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้าํการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น
แลว้ เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2559 เมือ
วนัที 11 มีนาคม 2559 ตามทีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ 

 

มติทีประชุม ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2559 ซึงประชุมเมือวนัที 11 

มีนาคม 2559 ตามทีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 เห็นดว้ย  จาํนวน   515,612,503  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     100 

 ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ         0 

 งดออกเสียง  จาํนวน   5,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ         0 

 

วาระที 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัปี 2558 
 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ไดร้ายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษัททีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแลว้ 

เมือนางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 แลว้ ประธานฯ ไดใ้ห้
ทีประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิมเติม ดงันี 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงันี 

 ขอใหท้างบริษัทส่งรายงานประจาํปี และงบการเงินเป็นรูปเล่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ย เพือทีผูถื้อหุน้จะไดเ้ตรียม
ขอ้มลูมาสอบถามในการประชุม 

- ประธานฯ ชีแจงว่าจะดาํเนินการใหที้มงานจดัส่งเอกสารเพิมเติมให ้

- นายชนาเมธ เฟืองวรรธนะ สอบถามดงันี 

 จากขอ้มลูทีบริษัทนําเสนอ ทาํใหเ้ห็นว่ารายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ มีการเติบโตทีค่อนขา้งดี แต่เมือพิจารณาจาก
กาํไรสุทธิแลว้ จะเห็นว่ามีอตัราลดลง ซึงน่าจะเกิดจากการนํางบการเงินของบริษัทย่อยทีบริษัทเขา้ลงทุนนัน เขา้มารวม 
(consolidate) กบังบการเงินของบริษัท ขอใหผู้บ้ริหารชีแจงรายละเอียดดว้ย 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ชีแจงว่าจากการทีบริษัทนํางบการเงินของ NWC รวมเขา้มาดว้ยนัน บริษัท
รบัรูร้ายไดป้ระมาณ 280 ลา้นบาท และรับรูก้าํไรสุทธิของ NWC ในงบการเงินของบริษัท ประมาณ 65 ลา้นบาท หาก
พิจารณาขอ้มลู ค่าใชจ้่ายของบริษัทในงบการเงินรวมทีเพิมขนึนัน เป็นการเพิมขนึจากการนํารายจ่ายของ NWC เขา้มารวมดว้ย 
นอกจากนี ค่าใชจ้่ายทีเพิมขนึมาอีกส่วนนัน เป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเขา้ซือหุน้สามญัของ NWC ไม่ว่าจะเป็นค่าที
ปรึกษาทางการเงิน ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) รวมทงัจะมีค่าใชจ้่ายในการยา้ยสาํนักงาน และอืนๆ 
ซึงในปี 2559 อาจจะไม่มีค่าใชจ้่ายในส่วนนี  
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- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงเพิมเติมว่าค่าใชจ้่ายทีเพิมขนึ แยกเป็นส่วนๆ ดงันี  
ส่วนทีหนึง  เกิดจากการทีบริษัทเขา้ซือหุน้สามญัของ NWC ในสัดส่วนการถือหุน้ประมาณ 70% ไดเ้กิด

ค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) และค่าใชจ้่าย
ในการดาํเนินการส่วนอืนๆ  

ส่วนทีสอง เป็นค่าใชจ้่ายในการลงทุนทางดา้นธุรกิจพลงังาน ซึงยงัไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละยงัไม่สามารถรบัรู ้
รายไดใ้นปีทีผ่านมา ส่วนทีสาม เป็นค่าใชจ้่ายจากการลงทุนธุรกิจทางดา้นสารสนเทศและไอที ซึงจะเป็นงานประมูลเป็นหลกั 
โดยในปีทีผ่านมา บริษัทไดง้านประมูลเขา้มาประมาณ 3 งาน ซึงคาดว่าจะรบัรูร้ายไดใ้นปีนีประมาณ 80 ลา้นบาท แต่
ค่าใชจ้่ายไดเ้กิดขนึในปี 2558 ทีผ่านมาแลว้ 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้รายอืนสอบถาม ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมว่าวาระนีเป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง 

 

วาระที 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจาํปี 2558 สนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 
ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชีแจงรายละเอียดงบการเงิน ประจํา ปี 2558 สินสุด ณ วันที 31 

ธนัวาคม 2558 ใหที้ประชุมพิจารณา 
เลขานุการการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จาํกดั พ.ศ.2535 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2558 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 

ของบริษัท เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพือพิจารณาอนุมติั โดยงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนสําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558 ซึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดร้บัการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัมีรายละเอียดสรุปสาระสาํคญัจากงบการเงินดงันี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2558 (บาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2558 (บาท) 
งบการเงินรวม 

สินทรพัย ์ 3,178,514,050 3,437,033,722 

หนีสิน 1,632,481,618 1,749,793,998 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,546,032,432 1,632,777,667 

รายได ้ 4,271,031,685 4,574,434,754 

กาํไรสุทธิ 222,277,472 248,381,333 

กาํไรต่อหุน้ 0.21 0.24 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัทาํรายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในทีดีเพียงพอทีทาํใหม้นัใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทอย่าง
ถูกตอ้งตามทีควร ตามมาตรฐานการบัญชีทีกฎหมายกาํหนด รวมทังมีการ เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลาเพือเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 สินสุด ณ 
วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ซึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2558 สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ตามทีเสนอ
ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

เห็นดว้ย  จาํนวน   515,747,064  เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน            0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง  จาํนวน             1,800 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธานฯไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมชีแจงรายละเอียดการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลให  ้

ทีประชุมพิจารณา 
เลขานุการการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกดั พ ศ 2535 มาตรา116 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. กาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองจะมีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจากนี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไดก้ําหนดว่าในกรณีทีบริษัทไม่มีเหตุจาํเป็นอืนใด บริษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลงัหกั
เงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่าง
มีนัยสาํคญั 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2558 และจ่ายปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินการใน
งวด 6 เดือนหลงัของปี 2558 ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2558 – วนัที 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดงันี 

1. อนุมติัจดัสรรกาํไร ประจาํปี 2558 เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 11,200,000 บาท  
2. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทในมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

110,940,328.30 บาท 

อย่างไรก็ตาม จาํนวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรบัเปลียนเพิมขึน หากมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิครงัที 1 

(CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซือหุน้สามญัในวนัที 31 มีนาคม 2559 ซึงเป็นวนัก่อนปิดสมุดทะเบียนเพือสิทธิในการรบัเงิน
ปันผล โดยจาํนวนรวมของเงินปันผลจะเปลียนแปลงเพิมขึนตามจาํนวนหุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ ทีเพิมขนึจากการใชสิ้ทธิของ 
CSS-W1 ทงันีในกรณีทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิครงัที 1 (CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซือหุน้สามญัครบเต็มจาํนวน จาํนวน
รวมของเงินปันผลจะมีจาํนวนเงินรวมประมาณ 117,607,376.90 บาท 

อนึง ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 5/2558 เมือวนัที 7 สิงหาคม 2558 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2558 – วนัที 30 มิถุนายน 2558 
เป็นจาํนวน 105,649,867.60 บาท ดงันัน เมือนําเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวมารวมกบัการจ่าย   ปันผลในครงันี จาํนวน 
110,940,328.30 บาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี 2558 เป็นจาํนวนรวม 216,590,195.90 บาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 97.75 ของกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี2558 (ในกรณีทีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิครงั
ที 1 (CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซือหุน้สามญัครบเต็มจาํนวน จาํนวนรวมของเงินปันผลสาํหรบัปี 2558 จะคิดเป็นจาํนวน 
223,257,244.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 101 ของกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2558 

ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

ทงันี หากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
กาํหนดใหว้นักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) คือ วนัที 21 เมษายน 2559 และใหร้วบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที 22 เมษายน 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัที 4 พฤษภาคม 2559 
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ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิมเติม ดงันี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงันี 

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจาํนวนเท่าใด และยอดเงินรวมทงัหมดทีจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรบัปี 2558 

เป็นจาํนวนเงินเท่าใด  
- นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ชีแจงเพิมเติมว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัททีมีกาํไรสุทธิประมาณ 222 

ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 หากพิจารณาจากจาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินจาํนวนประมาณ 216 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 97.75% แต่เนืองจากบริษัทจะทาํการกาํหนดวนั 
Record Date และทาํการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ภายหลังจากการประชุมผูถื้อหุน้ในครงันี จะส่งผลใหม้ีจาํนวนหุน้
สามญัทีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลเพิมขึน ซึงเป็นหุน้สามญัทีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ในวนัที 31 

มีนาคม 2559 ส่งผลใหบ้ริษัทจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพิมเติมซึงเกินกว่ากาํไรสุทธิประจาํปี 2558 ซึงจาํนวนเงินส่วนทีเพิมเติมนี 
จะนํามาจากกาํไรสะสมของบริษัท ดงันัน จาํนวนเงินปันผลจ่ายจึงมากกว่ากาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทาํ
ใหค้ิดเป็นสดัส่วนไดป้ระมาณ 101%  

 

- นายพรศกัดิ ชยัวาณิชยา ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดงันี 

ภาษีนิติบุคคลทีมีการจ่ายเงินปันผลเป็นอตัราเท่าใด เพือทีผูถื้อหุน้จะนํามาเครดิตภาษีได ้  

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ชีแจงว่าอตัรารอ้ยละ 20 

 

ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 11,200,000 บาท และ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทในมลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

อนึง ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 5/2558 เมือวนัที 7 สิงหาคม 2558 ไดม้ีมติจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2558 – 

วนัที 30 มิถุนายน 2558 เป็นจาํนวน 105,649,867.80 บาท  
กาํหนดใหว้นักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 21 เมษายน 2559 

และใหร้วบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบั
แกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 22 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลวันที               
4 พฤษภาคม 2559 ตามทีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

เห็นดว้ย  จาํนวน  515,777,064  เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                  0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

งดออกเสียง  จาํนวน       0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 
 

วาระที 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตงักรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการ

ซึงออกจากตาํแหน่งตามวาระใหแ้ก่ทีประชุมทราบและเพือพิจารณา 
เลขานุการการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ ศ2535  

และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที 36. กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครังใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง            
ในอตัรา1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตงัใหก้ลบั
เขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 นี มีกรรมการทีจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทงัหมด คิดเป็นจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์   กรรมการ 
2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์  กรรมการ 
3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 
 

ภายใตค้วามเห็นและคาํแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้
ดาํเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลทีมีความรูแ้ละความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการทาํงานทีดี  และมี
ภาวะผูนํ้าวิสยัทศัน์กวา้งไกล รวมทงัมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติทีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่าง
เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ยงัไดค้าํนึงถึงคุณสมบติัทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตงั
กรรมการทีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง  

อย่างไรก็ดี ตามทีบริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชือบุคคลอืนเขา้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการ 
ตงัแต่วนัที 15 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ทีผ่านมานัน ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชือบุคคลอืนเขา้รับตําแหน่งเป็น
กรรมการแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 พิจารณาเลือกตงักรรมการทีตอ้งออก
ตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง ดงันี 

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์   กรรมการ 
2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์  กรรมการ 
3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 
 

ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิมเติม ดงันี 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงันี 

ขอเสนอแนะว่าในการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ คณะกรรมการควรสรรหา
กรรมการและนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้มากกว่าจาํนวนกรรมการทีจะตอ้งเลือกตงั เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกใน
การเลือกตงักรรมการได ้มิใช่จาํกดัเฉพาะรายนามกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระเท่านัน 

 

ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมการทงั 4 คน ซึงตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง ตามทีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์  ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย   จาํนวน   455,417,793 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9989 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             5,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0011 

งดออกเสียง จาํนวน           34,560 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 
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2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์  ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย  จาํนวน   512,395,816 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน             5,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0010 

งดออกเสียง จาํนวน           34,560 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 
 

3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย  จาํนวน  515,070,064 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.8629 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน        707,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.1371 

งดออกเสียง จาํนวน        0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 
 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัร์ ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย  จาํนวน   515,737,504 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน  5,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0010 

งดออกเสียง จาํนวน           34,560 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับ

กรรมการ ประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ทีประชุมทราบและเพือพิจารณา 
เลขานุการการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า 

"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ซึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม" 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 โดยพิจารณา
กลนักรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีและความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายรวมทงัไดเ้ปรียบ
เทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกัน จากรายงานผลสาํรวจอตัราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตดา้นผลการดําเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่
เกิน 4,500,000 บาท ซึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท  จาํนวน 100,000 บาทต่อเดือน 

2) ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท   จาํนวน 30,000 บาทต่อครงั 
3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  จาํนวน 50,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ   จาํนวน 20,000 บาทต่อเดือน 

4) ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ   จาํนวน 10,000 บาทต่อครงั 
5) ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียง 
กรรมการบริหารความเสียง  จาํนวน 10,000 บาทต่อครงั 
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6) ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 10,000 บาทต่อครงั 
สาํหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าเบียประชุมนี 

7) ส่วนทีเหลือ ใหส้าํรองไวส้าํหรบัการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน ใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษัท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป 

 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน ของบริษัทสําหรับปี 
2559 ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 
4,500,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทงันี ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที
เหลือนัน ใหอ้าํนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจดัสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมการต่อไป 

 

ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิมเติม ดงันี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงันี 

ค่าตอบแทนกรรมการทีนําเสนอเป็นจาํนวนทีจ่ายทงัปีใช่หรือไม่ 

- ประธานฯ ชีแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการตามจาํนวนรวมทีเสนอจะเป็นการจ่ายทงัปี แต่ทงันี จะแยกจ่าย
ตามประเภทค่าตอบแทนทีไดแ้ยกรายละเอียดตามทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

- คุณภณิดา เศวตวรรณรตัน์ไดชี้แจงเพิมเติมดงันี ในปี  บริษัทไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จาํนวน , ,  บาท และในปี ทีผ่านมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการรวมทงัสินจาํนวน , ,  บาท 
ส่วนทีเหลือนันไดนํ้ากลบัมาเป็นรายไดข้องบริษัท  

 

ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืนของ
บริษัทสาํหรบัปี 2559 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนทีเหลือนัน ใหอ้าํนาจแก่คณะกรรมการบริษัทใน
การจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมการต่อไปตามทีเห็นสมควร ตามทีเสนอทุกประการดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี  
เห็นดว้ย จาํนวน 515,777,064 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน         0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ      0 

งดออกเสียง จาํนวน        0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ      0 

 

วาระที 7 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตงัผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2559 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่า

สอบบญัชีบริษัท ประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ทีประชุมทราบและเพือพิจารณา 
เลขานุการการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่าเพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 

มาตรา 120 ทีกาํหนดใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตงัผูส้อบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการ
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พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตงับริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 
2559 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงตามรายชือดงัต่อไปนี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทในปี 2558 

1. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 5874 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 3930 

3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 4579 
 

ทงันี ผูส้อบบญัชี รายชือที 1 ยงัไม่เคยไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส่วนผูส้อบบญัชีรายชือที 2 และ 3 เคยไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผูถื้อหุน้ให้
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทมาแลว้ เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ซึงเป็นสาํนักงานสอบบญัชีเคยไดร้บัอนุมติั
จากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและมาแลว้เป็นเวลา 3 ปี 

นอกจากนี บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั และผูส้อบบญัชีทีไดร้บัการเสนอชือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจะมีผลกระทบ
ต่อการปฏบิติัหน้าทีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิติังานได ้ใหบ้ริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั จัดหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอืนของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั แทนได ้

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีนัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงภาระหน้าทีในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแลว้ เห็นควรกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบับริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 2559 
เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 6 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึง
ตามรายชือดงัต่อไปนี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559 

 

1. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 5874 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 3930 

3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 4579 

กาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 2,325,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิมเติม ดงันี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงันี 

เหตุใดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจึงไดเ้พิมมากขนึทุกปี 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ชีแจงว่าค่าสอบบญัชีของบริษัทมิไดเ้พิมขนึแต่อย่างใด แต่จาํนวนเงินรวมที
เพิมขนึประมาณ 80,000 บาท เป็นค่าสอบบญัชีของ NWC เท่านัน ส่วนค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละบริษัทยงั
เป็นอตัราเดิม 

 

- นางศรีนวล โอสถเสถียร สอบถามดงันี  

ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชี บริษัทไดท้าํการเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอืนหรือไม่ อยา่งไร 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ชีแจงว่าบริษัทไดท้าํการเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอืนดว้ย แต่บริษัทได้
คดัเลือกและนําเสนอบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั เนืองจากเป็นผูส้อบบัญชีในระดับสากล และราคาทีบริษัท สํานักงาน      
อีวาย จาํกดั คณะกรรมการเห็นว่าเป็นราคาทีเหมาะสมเนืองจากในทุกปี บริษัทมีรายไดเ้พิมสูงขนึเรือยๆ และมีการลงทุนและ
ทาํธุรกรรมต่างๆ ค่อนขา้งมาก แต่บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั มิไดเ้พิมค่าบริการในการตรวจสอบงบการเงินแต่อยา่งใด 
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ประธานฯ ไดใ้หที้ประชุมสอบถามประเด็นเพิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงัแต่งตงับริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงตามรายชือดงัต่อไปนี เป็นผูท้าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559 

1. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 5874 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 3930 

3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที 4579 

 

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิติังานไดใ้หบ้ริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอืนของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั แทนได ้และมีมติอนุมติักาํหนดค่าสอบบญัชี
สาํหรบับริษัทและบริษัทยอ่ย ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท 

โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย จาํนวน  515,748,064 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9961   

 ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน          20,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0039    
 งดออกเสียง  จาํนวน            9,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 
- ไม่มีการพิจารณาในเรืองอืนๆ – 
 

เมือสินสุดการประชุมในวาระที 8 แลว้ ประธานฯ สอบถามทีประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอ
เรืองใดต่อทีประชุมเพือพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิมเติมอีกหรือไม่ และมีผูถื้อหุน้สอบถามเพิมเติมดงันี 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงันี 

ในปัจจุบนั บริษัทมีงานทียงัไม่รบัรูร้ายไดม้ากน้อยเพียงใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่าในปัจจุบนับริษัทมีงานทียงัไม่รบัรูร้ายไดเ้ป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ ส่วน
งานเทรดดิง ซึงมียอดทียงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดป้ระมาณ 800 ลา้นบาท และในส่วนของโทรคมนาคมทีเป็นงานติดตงัเสาสญัญาณ 
มียอดทียงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดป้ระมาณ 500 ลา้นบาท 

 

- นายชนาเมธ เฟืองวรรณนะ สอบถามดงันี 

1. ยอดทียงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดที้แจง้ขา้งตน้ คาํนวณ ณ วนัทีเท่าใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่าคาํนวณ ณ วนัที 8 เมษายน 2559 และเป็นยอดถึงเดือนกนัยายน 2559 
 

2. ขอสอบถามแนวทางการประกอบธุรกิจในปีนี 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่าปีนีเป็นปีทีมีการแขง่ขนัสูงมาก โดยเฉพาะอยา่งยงิในส่วนของธุรกิจเทรดดิง
ทีมีสภาพการแขง่ขนัทีค่อนขา้งรุนแรง ซึงเมือพิจารณาจากงานทียงัไม่รบัรูร้ายไดใ้นปัจจุบนั สามารถคาดการณ์ไดว้่ายอดขาย
น่าจะเติบโต แต่อตัราการทาํกาํไรขนัตน้อาจจะใกลเ้คียงหรือลดลงเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และในส่วนของ
ธุรกิจทางดา้นโทรคมนาคมนัน เนืองจากยงัมีความไม่แน่นอนเรืองใบอนุญาต 4G ซึงคาดว่าจะมีการประมูลประมาณเดือน
มิถุนายนนี ซึงยอดทียงัไม่รบัรูร้ายไดจ้ากการรบังานของ AIS, DTAC และ TRUE จะเป็นยอดถึงประมาณเดือนกนัยายน 2559 
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3. กาํไรขนัตน้ของธุรกิจโทรคมนาคมในปีนี น่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2558 ใช่หรือไม่ 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่าน่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2558  
4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2559 จะเพิมขนึเหมือนปี 2558 หรือไม่ 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่าคาดว่าไม่น่าจะเพิมขนึเหมือนปี 2558 เนืองจากในปัจจุบนั ยงัไม่มีการทาํ
รายการพิเศษดงัเช่นปี 2558 และค่าใชจ้่ายในส่วนนี หากเทียบกบัปี 2558 แลว้ เชือว่าจะลดลง เวน้แต่ว่าในอนาคต บริษัทจะ
ลงทุนในธุรกิจใหม่หรือมีรายการพิเศษขนึ 

5. ในปีนี ทางบริษัทจะโฟกสั 3 ธุรกิจหลกัอยา่งเดียวหรือไม่ 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่ายงัมีธุรกิจพลงังานทียงัตอ้งดําเนินการต่อ ซึงในส่วนของโซล่าชุมชนและ
สหกรณนั์น บริษัทไดเ้สนอชือเขา้ร่วมจบัสลากในวนัที 21 เมษายน 2559 นีดว้ย โดยเขา้ร่วมในจาํนวน 5 เมกะวตัต ์ซึงหาก
จบัสลากได ้จะมีค่าใชจ้่ายเกิดขึนเพิมเติม และอีกส่วน จะเป็นการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าทีเสร็จแลว้ประเภทโซล่าเซลลแ์ละชีว
มวลโดยมีแหล่งเชือเพลิงจากไมย้างพาราสบัและแกลบ ซึงอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจา จึงไม่ทราบว่าจะมีรายการควบรวม
กิจการในอนาคตหรือไม่ 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงันี 
ในปัจจบุนั ยอดกาํไรสะสมของบริษัทมีจาํนวนเท่าใด  

- นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ ชีแจงว่ายอดกาํไรสะสมของบริษัททียงัไม่จดัสรรประมาณ 241 ลา้นบาท 

 

- นายพรศกัดิ ชยัวาณิชยา ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดงันี 

1. ในโครงการ CAC ทีร่วมกนักบั IOD บริษัทดาํเนินการถึงขนัตอนใดแลว้ และคาดว่าจะไดร้บัการรบัรองเมือใด 

- ประธานฯ และเลขานุการทีประชุมไดร่้วมชีแจงว่าบริษัทมีความมุ่งมนัทีจะเป็นบริษัทชนันําในภาคเอกชนทีมี
ความตงัใจในการร่วมรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหาคอรัปชนัในประเทศไทย ภายหลังจากทีบริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อตา้นการคอรปัชนัทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษัทไดด้าํเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการส่งเสริมใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งและ
ผูร้ับผิดชอบในส่วนต่างๆ เพิมพูนความรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษัท ดังนัน จึงสรุปไดว้่าใน
ปัจจุบนั บริษัทอยูใ่นขนัตอนของการนําขอ้มลูมาประยุกตใ์ชเ้พือใหเ้กิดเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัองคก์ร และในส่วนทีสอง
นัน บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัเขา้ร่วมแสดงพลงัในทุกกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชนั ไม่ว่าจะเป็นการจดั
กิจกรรมโดยหน่วยงานใดก็ตาม ซึงในปี 2558 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรวมทงัสิน 8 กิจกรรมตลอดทงัปี และในปี 2559 

บริษัทจะทําการประมวลผลความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอรปัชนั เพือผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมมากทีสุด 
และทาํการยกระดบัในขนัตอนต่อไปในปีนี 

 

2. บริษัทคิดว่าบริษัทมีความเสียงในการดาํเนินธุรกิจต่อไปในส่วนใดบา้ง 
- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่าบริษัทไดม้ีการประเมินความเสียงทางดา้นธุรกิจทงัจากส่วนทีเกิดจากสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และในส่วนของการดาํเนินงานในแต่ละธุรกรรมของบริษัท ซึงในการดาํเนินงานของแต่ละฝ่าย 
บริษัทไดท้าํการประเมินความเสียงในทุกมิติตลอดเวลา ในส่วนความเสียงจากการแขง่ขนันัน เนืองจากในปัจจุบนั มีการแขง่ขนั
มากขนึ จึงไดท้าํการลดความเสียงโดยการพฒันาธุรกิจอืน แต่ในขณะเดียวกนั บริษัทไดต้งัเป้าทีจะเติบโตในธุรกิจเดิมต่อไปทงั
ธุรกิจทางดา้นเทรดดิง โทรคมนาคม และไอที และไดม้ีการศึกษาธุรกิจอืน  เช่น ธุรกิจพลงังาน เพือลดความเสียงทีอาจจะเกิด
ขนึกบัธุรกิจปัจจุบนั ซึงบริษัทไดท้บทวนความเสียงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ก็ตาม เพือสรา้งความยงัยืน
ใหแ้ก่ธุรกิจของบริษัท รวมทงัลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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- นายเกรียงไกร พรหมมาสกุล สอบถามดงันี 

1. หากการประมลูเสร็จสินในเดือนมิถุนายนนี บริษัทคาดว่าจะมีรายไดเ้กิดขนึประมาณเท่าใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่าการคาดการณร์ายไดที้อาจจะเกิดขนึหากการประมูลเสร็จตามกาํหนดเวลา
นัน จะขนึอยูก่บัว่าผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยรายใดไดร้บัใบอนุญาต ซึงคาดว่าจะรบัรูร้ายไดใ้กลเ้คียงกบัปีทีแลว้ และในธุรกิจเทรดดิง
นัน บริษัทตงัเป้าหมายทีจะเติบโตประมาณ 10-15% เมือเทียบกบัปีทีแลว้ 

 

2. จากขา่วทีผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยมีการใชเ้สาสญัญาณร่วมกนันัน ส่งผลต่อรายไดข้องบริษัทหรือไม่ อยา่งไร 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ชีแจงว่ามีผลกระทบกบัรายไดข้องบริษัทแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแลว้ การใชเ้สา
สญัญาณร่วมกนัดงักล่าวจะมีการใหค้วามร่วมมือค่อนขา้งน้อยมาก ซึงในมุมมองของผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยเองแลว้ตอ้งการทีจะมี
เสาสญัญาณเป็นของตนเอง เวน้แต่ในบางพืนทีทีสามารถติดตงัเสาสญัญาณไดเ้พียงเสาเดียวเท่านัน 

 

และเมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทีมาร่วม
ประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

 

 

 

(พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ)        
               ประธานทีประชุม 

 

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขานุการบริษัท   
  ผูบ้นัทึกการประชุม 
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วาระที 2 
พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัปี 2559 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
 รายงานของคณะกรรมการเกียวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 รวมทงัรายงานขอ้มูลต่างๆของบริษัทฯในรอบ
ปี2559นัน บริษัทฯไดจ้ดัทําไวใ้นรายงานประจําปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) ซึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครงันีแลว้  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2559 ดงักล่าว 
 
การลงมติ 
 วาระนีไม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ  
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วาระที 3 
พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจาํปี 2559 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
 เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํ
งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2559 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัท เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2560 เพือพิจารณาอนุมติั โดยงบการเงินประจาํปี 2559 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ซึงไดผ่้านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุป
สาระสาํคญัจากงบการเงินดงันี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2559 (บาท)  
งบการเงินรวม 

ปี 2559 (บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,843,378,652 3,333,311,092 
หนีสินรวม 2,114,087,367 1,703,173,367 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,729,291,285 1,630,137,725 
รายไดร้วม 4,713,052,567 4,099,221,892 
กาํไรสุทธิ 172,996,695 195,688,714 
กาํไรต่อหุน้ 0.15 0.17 

 

ทงันีบริษัทฯไดจ้ดัทาํขอ้มูลไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที 121 ถึง 170 ภายใตห้วัขอ้
เรือง “รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและงบการเงิน” รวมทงับทวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ
ประจาํปี 2559 หน้าที 95 ถึง 117 ซึงไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน
ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครงันีแลว้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัทาํรายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในทีดีเพียงพอทีทาํใหม้นัใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทอย่างถูกตอ้ง
ตามทีควร ตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนด รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทนัเวลาเพือ
เป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดง
ไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที 122   
  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯไดพ้ิจารณางบการเงินประจาํปี 2559 ดงักล่าวไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที
ถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอตามหลกัการบญัชีทีรองรบัทวัไปแลว้ เห็นควรนําเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
เพือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2559 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเสนอขา้งตน้ 
 

การลงมติ 
 มติทีประชุมในวาระนีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานทีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิมขนึอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีขาด 
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วาระที 4 

พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงินปันผล 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
 ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. กาํหนดใหบ้ริษัท
ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าทุนสาํรองจะมีไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไดก้าํหนดไวว้่าในกรณีทีบริษัทไม่มีเหตุ
จาํเป็นอืนใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทและหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน
ปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนัยสาํคญั 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 1/2560 เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาการ
จดัสรรกาํไรเพือสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานในงวด6 เดือนหลงัของปี 2559 ตงัแต่
วนัที 1 กรกฎาคม 2559 – วนัที 31 ธนัวาคม 2559 โดยเห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเพือสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

1) จดัสรรกาํไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 10 ลา้นบาท 
2) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา 0.10 บาท มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงินรวม              

ไม่เกิน 118 ลา้นบาท 
 

อนึงทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 3/2559 เมือวนัที 11 สิงหาคม 2559 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาํหรบัผลการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงิน 70.54 ลา้นบาท ดงันัน
เมือนําเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายเงินปันผลในครังนี จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559     
เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 188.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.34 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ในปี 2559 ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 

โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล ในวนัที 27 เมษายน 2560 และใหร้วบรวมรายชือตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที        
28 เมษายน 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 18 พฤษภาคม 2560 (ทงันีสิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความ
ไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้) 
 

                                     ขอ้มลูการเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 3 ปีทีผ่านมาดงันี 

 
 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1 กาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 213.96 222.28 195.69
2 รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.1712 0.20 0.16

2.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.06 0.10 0.06
2.2 เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.1112 0.10 0.10

3 รวมเงินปันผลจ่ายทังสิน (ลา้นบาท) 138.57 223.22 188.54
4 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาํไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ (รอ้ยละ)
64.76 100.42 96.34

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล
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ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเพือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดทีเสนอขา้งตน้ 
 
การลงมติ 
 มติทีประชุมในวาระนีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานทีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิมขนึอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีขาด   
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วาระที 5 
พิจารณาแตง่ตงักรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ ศ 2535 และตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ที 36. 

กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครงัใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้
กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตงัใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 นี มีกรรมการทีจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการทงัหมดคิดเป็นจาํนวน3ท่าน ดงันี (1)พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ (2)นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ      
(3)รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
บริษัทฯมีหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

ทงันีในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลครงัที 1/2560 เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ ์
2560 ไดพ้ิจารณาสรรหาบุคคล ทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระดงักล่าว โดยพิจารณาคุณสมบติัใน
ดา้นต่างๆแลว้ มีมติเห็นควรเสนอแต่งตงับุคคลต่อไปนีเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ  
(1) พลตํารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ (2) นายฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ (3) รองศาสตราจารย์ประภาษ ไพรสุวรรณา         
ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี 

 

(1) ทงั 3 ท่านเป็นผูที้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชียวชาญทีหลากหลายวชิาชีพอนัเป็น
ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

(2) ทงั 3 ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอ้บงัคบัของบริษัท 
และตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3)  ทงั 3 ท่านทีไดร้บัการเสนอชือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงนันในรอบปีทีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าที
อย่างสมาํเสมอ โดยในระหว่างการประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครงั จาํนวนทงัสิน 4 ครงั สาํหรบัผลงานของกรรมการทีออกตามวาระทงั 
3 ท่านมีดงันี 

(3.1) พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท และ 
กรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาไดป้ฏบิติัหน้าทีในตาํแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ
ในการใหค้วามคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เป็นผูที้มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชียวชาญทีหลากหลาย มีความรูเ้รืองของกฎหมาย และขอ้กาํหนดต่างๆทีเกียวกบัการกาํกบัดูแล
กิจการทีดี ใหค้าํแนะนําในการปฏบิติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษัทฯในอนาคต 

(3.2) นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเสียง และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา
ไดป้ฏิบัติหน้าทีในตําแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการใหค้วามคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา   
เป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชียวชาญทีหลากหลายโดยเฉพาะ         
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ดา้นการเงินและการลงทุน โดยสามารถใหค้าํแนะนําเพือใหบ้ริษัทฯ มีการบริหารจดัการในเรือง
ของการเงินและการลงทุนอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมทงัมีความรูเ้รืองการบริหารความเสียง 
โดยสามารถใหค้ําแนะนําเพือใหบ้ริษัทฯ ทบทวนความเสียงอย่างสมาํเสมอและมีกระบวนการ
ป้องกันความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทงัยงัมีความรูด้า้นกฎหมาย และขอ้กําหนดต่างๆที
เกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ใหค้าํแนะนําในการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 

(3.3) รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา ปัจจุบนัดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาไดป้ฏบิติัหน้าทีในตาํแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้
ความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชียวชาญที
หลากหลายโดยเฉพาะงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า อีกทงัยงัมีความรูด้า้นกฎหมาย และขอ้กาํหนด
ต่างๆทีเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ใหค้าํแนะนําในการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 

 

อยา่งไรก็ดีตามทีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชือบุคคลอืน
เขา้รบัการแต่งตงัเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการทีดี ผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) ตงัแต่
วนัที 6 ตุลาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 ทีผ่านมานัน ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลอืนเขา้
รบัตาํแหน่งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครงัที 1/2560 เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดพ้ิจารณาถึงความ
เหมาะสมทงัความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชียวชาญในวิชาชีพ ซึงบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือมีความเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทงัการปฏบิติัหน้าทีในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระทีผ่านมาอย่างสมาํเสมอ อีกทงั
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง จึงเห็นควรใหนํ้าเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงักรรมการทีตอ้งออกตามวาระทงั 3 

ท่านใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง ดงันี 

  (1) พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
  (2) นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ   เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
  (3) รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา เสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 
 

ขอ้มูลของผูท้ีไดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการ 
  ขอ้มลูของผูที้ไดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการทงั 3 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบติัของผูที้จะ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ รวมทงัผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงทีผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารทีนําส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมนี 

 

การลงมติ 
 อนึง ขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตงักรรมการบริษัทเป็นแบบการใชค้ะแนนเสียงขา้ง
มากโดยกาํหนดใหห้นึงหุน้เท่ากบัหนึงคะแนนเสียง  

 มติทีประชุมในวาระนีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  พลตาํรวจตรี  ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ 
ตาํแหน่งในบริษัท   :   ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   
ประเภทกรรมการทีเสนอรบัตาํแหน่ง :   กรรมการอิสระ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ :   เริมตงัแต่วนัที 12 กนัยายน  2557  

    รวมเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 

อายุ / สญัชาติ   :   62 ปี / ไทย 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

ปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมหาวทิยาลยันอรธ์กรุงเทพ 

ปริญญาโท ศิลปะศาสตรม์หาบณัฑิตสาขาสงัคมวิทยาประยุกต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์รป.บ.ตร. โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 

   

ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ 2/2014 

Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 35/2014 

Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน่ 19/2015 

Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ 27/2015 

Director Certification Program (DCP) รุน่ 209/2015 

Board Matters & Trends (BMT) รุน่ 1/2016 

Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ 3/2016 

 

ประวตัิการทาํงาน 
(1)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนจาํนวน 1 บริษัท ดงันี 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ. คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั   
(2)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอืน (ทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) จาํนวน 2 บริษัท ดงันี 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ปัทมะ กรุป๊ 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ทีปรึกษากรรมการ บริษัท แมจิก เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั 

 (3)   ประสบการณ์ทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา 
พ.ศ. 2548 – 2557 นายตาํรวจราชสาํนักเวร  สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2553 – 2557 ผูบ้งัคบัการปราบปราม สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2558 – ต.ค.2559 ทีปรึกษาดา้นกฎหมาย Tulip Group 

พ.ศ. 2559 – ธ.ค.2559 ประธานคณะอุทธรณ ์สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ : ไมม่ี 
การถือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 : ไมม่ี 
ประวตัิการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท :   2 ปี 7 เดือน (ตงัแต่12 กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั) 
ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท จาํนวน 4 ครงั จากจาํนวนทงัหมด 4 ครงั/คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 

 

ขอ้มูลอืนๆ การมี / ไมม่ีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่านมาในลกัษณะดงัต่อไปนี 
(1)  ไมเ่ป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

(2)  ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษาทางการเงิน หรือทีปรึกษากฎหมาย 

(3)  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ทีมีนัยสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถปฏิบติัหน้าทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ เช่นการซือ ขายวตัถุดิบ / 

สินคา้ / บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน 
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  นายฉฐัภมิู ขนัตวิิริยะ     
ตาํแหน่งในบริษัท   :   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสียง  
        กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

ประเภทกรรมการทีเสนอรบัตาํแหน่ง :   กรรมการอิสระ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ :   เริมตงัแต่วนัที 12 กนัยายน  2557  

    รวมเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 

สญัชาติ    :   ไทย 
อายุ    :   55 ปี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  

ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Audit Committee Program รุน่ 8/2005  

Role of the Compensation Committee รุน่ 6/2008  

Director Certification Program รุ่น 100/2008 
 

ประวตัิการทาํงาน 
(1)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนจาํนวน 3 บริษัท ดงันี 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสียง 
และกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

บริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั  จาํกดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จาํกดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) 
(2)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอืน (ทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) จาํนวน 3 บริษัท ดงันี 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
บริษัท ยูบีส พรีมาเทค จาํกดั 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ  
บริษัท ไพรม์ไทม ์โซลูชนั จาํกดั 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  
บริษัท บนั จาํกดั 

(3)   ประสบการณ์ทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา  
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมการ  

บริษัท ไพรม์ไทม ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมการ  
บริษัท ยูทิลิตีส ์จาํกดั 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ : ไมม่ี 
การถือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 : ไมม่ี 
ประวตัิการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท :   2 ปี 7 เดือน (ตงัแต่12 กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั) 
 
 



 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560   25 

 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
คณะกรรมการบริษัท จาํนวน 4 ครงั จากจาํนวนทงัหมด 4 ครงั/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 ครงั จากจาํนวนทงัหมด 4 ครงั/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

คณะกรรมการบริหารความเสียง จาํนวน 1 ครงั จากจาํนวนทงัหมด 1 ครงั/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จาํนวน 1 ครงั จากจาํนวน 1 ครงั/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 
 

ขอ้มูลอืนๆ การมี / ไมม่ีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่านมาในลกัษณะดงัต่อไปนี 
(1)  ไมเ่ป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

(2)  ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษาทางการเงิน หรือทีปรึกษากฎหมาย 

(3)  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ทีมีนัยสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถปฏิบติัหน้าทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ เช่นการซือ ขายวตัถุดิบ / 

สินคา้ / บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา 
ตาํแหน่งในบริษัท   :   กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการทีเสนอรบัตาํแหน่ง :   กรรมการอิสระ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ :   เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2558  

    รวมเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน 

สญัชาติ    :   ไทย 
อายุ    :   60 ปี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

   

ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Certification Program รุ่น 119/2009  

Financial Statements for Director 2013 
 

ประวตัิการทาํงาน 
(1)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนจาํนวน 3 บริษัท ดงันี 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั  จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษัท ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จาํกดั (มหาชน) 

(2)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอืน (ทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) จาํนวน 1 บริษัท ดงันี 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  
บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

 (3)   ประสบการณ์ทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา  
พ.ศ. 2524 – ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ 

   ทหารลาดกระบงั (มหาวทิยาลยั) 

พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ : ไมม่ี 
การถือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 : ไมม่ี 
ประวตัิการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท :   2 ปี 3 เดือน (ตงัแต่1 มกราคม 2558 – ปัจจุบนั) 
 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 
คณะกรรมการบริษัท จาํนวน 4 ครงั จากจาํนวนทงัหมด 4 ครงั/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 ครงั จากจาํนวนทงัหมด 4 ครงั/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 

ขอ้มูลอืนๆ การมี / ไมม่ีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่านมาในลกัษณะดงัต่อไปนี 
(1)  ไมเ่ป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

(2)  ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษาทางการเงิน หรือทีปรึกษากฎหมาย 

(3)  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ทีมีนัยสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถปฏิบติัหน้าทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ เช่นการซือ ขายวตัถุดิบ / 

สินคา้ / บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน 



 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560   27 

 

นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้กาํหนดขนั

ตาํของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเกียวขอ้ง ซึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์าํหนดมี
รายละเอียดดงันี:- 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทงันีใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้ับ
แต่งตงัเป็นกรรมการอิสระทงันีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที
ปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พีน้อง บุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม ของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแลว้ ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึง
การทํารายการทางการคา้ทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ
เกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คา้ประกนั 
การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามี
ภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตงัแต่ยีสิบลา้น
บาทขนึไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของ
รายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเกียวโยง
กนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปีก่อนวนัทีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทสังกดัอยู่
ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย หรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวนัทีไดร้บั
แต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซึง
เป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนทีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

 

หมายเหตุ : นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับทีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์
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วาระที 6  

พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที 42ไดก้าํหนดให ้
"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ ซึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 
 

หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนเสนอค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผูพ้ิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการในเบืองตน้ โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัใหค้วามเห็นชอบ และนําเสนอต่อทีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป ซึงไดแ้ก่ การอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี  ทงันีคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดพ้ิจารณากลันกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีสอดคลอ้งกับ
ภาระหน้าที ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย รวมทงัไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงาน
ผลสาํรวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลอดจนคาํนึงถึงผล
ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 
2560 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท  
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 1/2560 เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ ์2560 ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ตามขอ้เสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นควรเสนอทีประชุม
สามัญผู ้ถือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบียประชุมต่อครงั ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทน
อืนๆ รายละเอียดดงันี 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ลาํดบั รายละเอียด ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 (ปีทีเสนอ) 

กรรมการบริษทั 
1 ค่าตอบแทนรายเดอืน       
  ประธานกรรมการบริษัท  100,000 100,000 100,000 
2 ค่าเบียประชุมตอ่ครงั       
  กรรมการบริษัท  30,000 30,000 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 
3 ค่าตอบแทนรายเดอืน       
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 50,000 
  กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 
4 ค่าเบียประชุมตอ่ครงั       
  กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 

กรรมการบริหารความเสียง 
5 ค่าเบียประชุมตอ่ครงั 10,000 10,000 10,000 

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
6 ค่าเบียประชุมตอ่ครงั 10,000 10,000 10,000 

สาํหรบัขอ้ 5 และ ขอ้ 6 กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าเบียประชุมนี 

7 ส่วนทีเหลือใหส้าํรองไวส้าํหรบัการจา่ยโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอืนใหแ้ก่คณะกรรมการ
บรษิัทโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรตอ่ไป 

หมายเหตุ : ทงันีบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ นอกเหนือรายการขา้งตน้ ใหแ้ก่กรรมการ 
 
การลงมติ 
 มติทีประชุมในวาระนีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที 7 
พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2560 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 
 พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชี
และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจะแต่งตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้นัน 
 อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีนโยบายการคัดเลือกผู ้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผูส้อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอเงือนไข
รวมทงัค่าสอบบญัชีมายงับริษัทฯเพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณากลนักรองความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีและ
คดัเลือกรายทีเสนอเงือนไขทีเหมาะสมกบับริษัท  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึงกําหนดใหที้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง   
ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหที้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัติแต่งตังนางสาวกรองแกว้      
ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3930 หรือ
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4579 แห่งบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ยในปี 2560 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 จาํนวน 2,725,000 บาท ซึงเพิมขนึจากปี 2559 จาํนวน 
400,000 บาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ 17.2  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1)  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั และผูส้อบบัญชีทีเสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท     

บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าทีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

2)  ผูส้อบบัญชีทีเสนอแต่งตงัขา้งตน้ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนไดโ้ดยที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ซึงมีจาํนวนปีทีสอบบญัชีกบับริษัท 

  2.1)  นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ ตงัแต่ปี 2559 รวมเป็น 1 ปี 
  2.2)  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ ตงัแต่ปี 2556 รวมเป็น 3 ปี 
  2.3)  นางสาววราพร ประภาศิริกุล ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ 
3)  กรณีทีผูส้อบบญัชีทีไดร้ับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอืนของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั แทนได ้
4)  การเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปี 2560 กบัปี 2559 ดงันี 

จาํนวนเงิน %
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ
- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 450,000        450,000        - -
- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 1,320,000     1,020,000     300,000   29.41
รวมทงัสิน 1,770,000     1,470,000     300,000   20.41

ผลตา่งเพิม / (ลด)
รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2560 ปี 2559
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5)  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจาํกดั และบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชนัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ใชบ้ริการผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เช่นเดียวกนั การเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีปี 2560 กบัปี 2559 ดงันี  

จาํนวนเงิน %
ค่าสอบบญัชีของบริษทั ซี .เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจาํกดั
- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 90,000       90,000       - -
- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 185,000     135,000     50,000       37.04
รวมทงัสิน 275,000     225,000     50,000       22.2
ค่าสอบบญัชีของบริษทั นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชัน
(ประเทศไทย) จาํกดั
- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 240,000     240,000     - -
- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 440,000     390,000     50,000       12.82
รวมทงัสิน 680,000     630,000     50,000       7.94

ผลตา่งเพิม / (ลด)
รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2560 ปี 2559

 

6)  ในรอบปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยใชบ้ริการผูส้อบบญัชีเพียงอย่างเดียว ไม่ไดใ้ชบ้ริการอย่างอืนจากสํานัก
งานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่และบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีหรือสาํนักงานสอบบญัชีทีผูส้อบ
บญัชีสงักดั 

7)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
จาก ความเชียวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที อีกทงัประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี จึงไดค้ดัเลือก
ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ซึงมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอ้กาํหนดของ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.)จึงไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
เพือขออนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ใหแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ตามรายชือต่อไปนี
คนใดคนหนึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 (1) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที 5874 (2)นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3930 (3) นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4579 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 จาํนวน 2,725,000 บาท 
หรือเพิมขนึรอ้ยละ 17.2 จากปี 2559 

 

การลงมติ 
 มติทีประชุมในวาระนีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานทีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิมขนึอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีขาด   
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หลกัฐานทีตอ้งใชใ้นการแสดงสทิธิเขา้รว่มประชุม ขนัตอนการลงทะเบียนและขนัตอนการ
ออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลคะแนนเสยีง 
 

หลกัฐานทีตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 
1. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่วนราชการออกให ้ซึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงั
ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัข ีหรือหนังสือเดินทาง  

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 
 

2. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทน ซึงเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ซึงเป็นผู้
ถือหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการ
แทนนิติบุคคล ซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล ซึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ โดยมี
รายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะไดล้งลายมือชือรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(ง) เอกสารทีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. กรณีผูถื้อหุน้ซึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ใหนํ้าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุม ซึงมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือซึง

เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทังนี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี 
(ก)  หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลนันอาจจะเป็นเอกสารทีออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนัน

ตงัอยู ่หรือโดยเจา้หน้าทีของนิติบุคคลนันก็ได ้ทงันี จะตอ้งมีรายละเอียดเกียวกบัชือนิติบุคคล ผูม้ีอาํนาจ
ลงลายมือชือผูกพนันิติบุคคลและเงือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชือ ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 

(ข)  เอกสารทีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้
ผูแ้ทนนิติบุคคลนันรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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 4. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตงัใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 

   (ก) เอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ 3. (2) - (3) ขา้งตน้ 
   (ข) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
   (ค) หนังสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบกิจคสัโตเดียน 
 5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรม 
   ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ืนเขา้ร่วมประชุมแทน ใหนํ้าคาํสงัศาลแต่งตงัให้

เป็นผูจ้ดัการมรดกซึงลงนามรบัรองโดยผูม้ีอาํนาจมาแสดงเพิมเติมดว้ย 
 6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์
   บิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ืนเขา้ร่วมประชุมแทน 

ใหนํ้าสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์หรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ทีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิมเติมดว้ย 
 7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 
   ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทักษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้ร่วมประชุมแทน ใหนํ้าคาํสงัศาล

แต่งตงัใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ ซึงลงนามรบัรองโดยผูม้ีอาํนาจมาแสดงเพิมเติมดว้ย 
 

ขนัตอนการลงทะเบียน 
 บริษัทจะเปิดรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตงัแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 อาคาร

อิมแพค ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี เลขที 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตามแผนทีทีได้
แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมนี  

ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 
1. กรณีมาดว้ยตนเอง 

- ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืนแบบฟอร์มทีมีบาร์โคด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานทีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม  

- รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 
2 กรณีรบัมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย ตามแบบทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยไ์ดก้าํหนดไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรืองกาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5)พ.ศ.2550 
ซึงมี 3 แบบ และผูถื้อหุน้สามารถ Download หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ค.ไดจ้าก (www.cssthai.com) 

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทวัไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้  
 

ผูถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี  
2.1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียวเท่านัน ดงันี 
 - ผูถื้อหุน้ทวัไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึงเท่านัน  

- ผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึงไดจ้ากทงั 3 แบบ (แบบก,ข,ค) 

- ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทงัขดีฆ่าลงวนัทีทีทาํหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพือใหถู้กตอ้งและ
มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทงันีบริษัทฯอาํนวยความสะดวกจดัอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีมา
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยสามารถติดตอ่ขอรบัได ้ณ จดุตรวจเอกสาร 
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- ส่งหนังสือมอบฉนัทะคืนมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท เพือตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนัทาํการ ก่อนวนั 
ประชุมหรือนํามาแสดงแก่เจา้หน้าที ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริมการประชุมในวันประชุม 

 2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยนืเอกสาร ดงันี 
  - ยืนแบบฟอร์มทีมีบาร์โคด้ พรอ้มหนังสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านัน ซึงได้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
  - เอกสารหลกัฐานทีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามแต่กรณี 
 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยนืเอกสารตามขอ้ 2.2 ทีผ่านการตรวจแลว้ 
 2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 
 
ขนัตอนการออกเสียงและการนบัผลคะแนนเสียง 

ประธานทีประชุมจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหที้ประชุมทราบก่อนเขา้สู่วาระ
การประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
- ใหนั้บหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามทีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขนึ 
•  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกการลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนทีเจา้หน้าทีไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม และประธานฯ จะใหเ้จา้หน้าทีนําบตัรลงคะแนนของผูถื้อ
หุน้ทีคัดคา้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ทีไม่ไดย้กมือในทีประชุมมีมติให้
อนุมติัตามทีประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคัดคา้น หรืองดออกเสียง ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมัติตามที
ประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีทีผูถื้อหุน้ไดท้ําเครืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้
แลว้ว่าประสงคจ์ะลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงประการใด ซึงบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงทีคดัคา้นหรืองด
ออกเสียงดงักล่าวนันในการลงมติในแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามทีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนัน บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามทีผูถื้อ
หุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหน้าในขณะทีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ย
แลว้ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในทีประชุมอีก และ
นําคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวขา้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ ้นในทีประชุม และของผูถื้อหุน้ที

มอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีบริษัทบนัทึกไวล่้วงหน้าในขณะทีผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุมทีออก
เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุน้ทังหมดของผู ้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหที้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงกีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ
เท่าใด 

 

อยา่งไรก็ตาม ในวาระเลือกตงักรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรายบนัทึกการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนทีเจา้หน้าทีไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม เพือออกเสียงเลือกตงั
กรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะใหเ้จา้หน้าทีนําบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรายไปตรวจนับ
คะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศใหที้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยก
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่าใด 
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ขอ้บงัคบับริษัทฯในสว่นทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
1. การกาํหนดวนัปิดสมดุทะเบียนและวนัประชุมผูถื้อหุน้ และกาํหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 15. บริษัทจะงดการโอนหุน้ในระหว่างเวลายสิีบเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสีวันก่อนวันเริมงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ 

ขอ้ 19. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสีเดือนนับแต่วนัสินสุด
รอบปีบญัชีของบริษัทการประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรือง
ทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมติั หรือเพือพิจารณา รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทงันีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

 

 การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบใหแ้ก่ผู ้รับหรือผู้แทนของผู ้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได ้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดสถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุมตามวรรคหนึง 

 

2. การนบัองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ขอ้ 21. ในการประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบหา้

คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสาม
ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายว่าดว้ยบริษัทจาํกดับญัญติัไว้
เป็นอยา่งอืน 

ขอ้ 23. ในการประชุมผู ้ถือหุน้ ผู ้ถือหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซึงบรรลุนิติภาวะแล้วเขา้ประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผูที้ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานทีทีประชุม หนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตามแบบที
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนด 

ขอ้ 28. การประชุมผูถื้อหุน้เมือไดเ้รียกเวลาใดๆ ถา้ไดล่้วงเวลานันไปแลว้หนึงชวัโมงแต่รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และ
จาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซึงเขา้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุม และถา้การนัดการประชุมนันไดเ้รียกนัดโดยผูถื้อ
หุน้รอ้งขอ ก็ใหเ้ลิกการประชุม และใหก้ารประชุมนันเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมนันเรียกนัดโดย
คณะกรรมการ ก็ใหเ้รียกนัดใหม่อีกคราวหนึง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อน
วนัประชุม การนัดประชุมครงัหลงันีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

3. การดาํเนินการประชุม 
ขอ้ 22. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที

ประชุม หรือไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีได ้ถา้มีรองประธาน ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึงเป็น
ประธานในทีประชุม 
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ขอ้ 29. ประธานในทีประชุมผูถื้อหุน้มีหน้าทีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการประชุม 
ในการนี ตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ที
ประชุมจะมีมติใหเ้ปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมา
ประชุม 

 

 เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซึงมีหุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวน
หุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหที้ประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้

 

 ในกรณีทีประชุมพิจารณาเรืองตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง หรือพิจารณาเรืองทีผูถื้อหุน้
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเลือนการพิจารณา ใหที้ประชุมกาํหนด สถานที วนั 
และเวลาทีจะประชุมครงัต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทงันี ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 

4. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
ขอ้ 24. ในกรณีทีไม่มีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน การออกเสียงลงมติ

เรืองใดๆ ของทีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานทีประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

 

 ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้
ทีถืออยูแ่ละหุน้ทีไดร้บัมอบฉนัทะโดยถือว่าหนึงหุน้เท่ากบัหนึงเสียง 

 

 การออกเสียงลงคะแนนตามความวรรคสองในส่วนทีถือว่าหนึงหุน้เท่ากบัหนึงเสียงนัน มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณี
ทีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและกาํหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

 

 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหา้คนรอ้งขอ และทีประชุมมีมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันันใหเ้ป็นไปตามทีประธานทีประชุม
กาํหนด 

ขอ้ 25. มติของทีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 
(2) การซือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสําคญั            

การมอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 26. การลงมติใดๆ ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะใดทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมตินันโดยเฉพาะของผูถื้อหุน้
หรือขอผูม้อบหรือผูร้ับมอบฉนัทะ ผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินันๆ ไม่ได ้เวน้แต่เป็นการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 
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5. การจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรกาํไรเพือเป็นทุนสาํรอง 
ขอ้ 45. คณะกรรมการมีอาํนาจเสนอผลกาํไรทีไดใ้นปีใดหรือทีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลปีใดๆ ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลกาํไรเป็นประการอืนก็ได ้
   
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราวเมือเห็นว่าบริษัทมีกาํไรสมควร

พอทีจะทําเช่นนัน และเมือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียน 

 

6. เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
ขอ้ 36. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครงั กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึงในสามโดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบัส่วนหนึง
ในสาม  

 

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จาํกดันัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนันอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

 

7. กาํหนดคา่ตอบแทนและเบียประชุมสาํหรบักรรมการ  
ขอ้ 42. ใหก้รรมการไดค้่าตอบแทนตามจาํนวนทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้าํหนดใหต้ามมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ ซึง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.
(แบบทีกาํหนดรายการตา่งๆทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เรือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550 

 
         เขยีนที _______________________ 
       วนัที_________เดือน________________ปี____________ 

 
1  ขา้พเจา้__________________________________________________________สญัชาติ____________________ 

อยูบ่า้นเลขที ____________ถนน____________________________ตาํบล/แขวง____________________________________ 
อาํเภอ/เขต ___________________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 

2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม _____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสียง ดงันี 
 หุน้สามญั__________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ_______________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง 

3 ขอมอบฉนัทะให ้  
(1)_____________________________________________อายุ __________ปี อยูบ่านเลขที____________________

ถนน_____________________________ตาํบล/แขวง________________________อาํเภอ/เขต________________________
จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อายุ __________ปี อยูบ่านเลขที____________________
ถนน_____________________________ตาํบล/แขวง________________________อาํเภอ/เขต________________________
จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(3)_____________________________________________อายุ __________ปี อยูบ่านเลขที____________________
ถนน_____________________________ตาํบล/แขวง________________________อาํเภอ/เขต________________________
จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2560 ในวันที 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค        
ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี เลขที 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอืน 

 
 

 4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี 
วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ซึงประชุมเมือวนัที 

   8 เมษายน 2559 
(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง  

 
ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัปี 2559 
(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   �เห็นด้วย__________เสียง�ไม่เห็นด้วย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจาํปี 2559 สนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   �เห็นด้วย__________เสียง�ไม่เห็นด้วย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงินปันผล 
(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   �เห็นด้วย__________เสียง�ไม่เห็นด้วย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที 5 พิจารณาแตง่ตงักรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 

� การแตง่ตงักรรมการทงัชุด 
    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 

� การแตง่ตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
 (1)ชือกรรมการ พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 
 (2)ชือกรรมการ นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ  ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 
(3) ชือกรรมการ รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

    �เห็นดว้ย_______เสียง �ไม่เห็นดว้ย_______เสียง �งดออกเสียง________เสียง 
 วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 

วาระที 7 พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2560 
(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   �เห็นด้วย__________เสียง�ไม่เห็นด้วย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง

 วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 
(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   �เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 



 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
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5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี  ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามทีเห็นสมควร 

 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุใน
หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
      ลงชือ_________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
            (_________________________________) 

 
      ลงชือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (____________________________________) 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ข. ตามแนบ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทงันีสามารถส่งเอกสารมอบฉนัทะกลบัมายงับริษัทโดยจา่หน้าซองถึง 
ฝ่ายเลขาและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
เลขที 329 หมู่ 3 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัที 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจูปิเตอร ์4-5 
อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี เลขที 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือทีจะ
พึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืน 

 

วาระที_________________เรือง___________________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

�เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_________________เรือง___________________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

�เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_________________เรือง___________________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

�เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_________________เรือง___________________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

�เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_________________เรือง___________________________________________________________________ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

�เห็นดว้ย__________เสียง�ไม่เห็นดว้ย__________เสียง�งดออกเสียง___________เสียง 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
      

ลงชือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
          (____________________________________) 
     
     ลงชือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
           (___________________________________) 



 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
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ประวตักิรรมการทีเป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระ 
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 
ชือ – นามสกุล  รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 
ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
สญัชาต ิ   ไทย 
อาย ุ   56 ปี 
ทีอยู ่   117 ซอยร่มเกลา้19/1 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กทม 
 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

ปริญญาเอก สาขาการบญัชี The Manchester Metropolitan University,UK 

   

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 

 

ประวตัิการทาํงาน 
(1)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนจาํนวน 1 บริษัท ดงันี 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั  จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

บริษัท คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั  จาํกดั (มหาชน) 
(2)  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกจิการอืน (ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี 

(3)   ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา 
1 ต.ค.2558 – ปัจจุบนั ขา้ราชการบาํนาญ 

พ.ศ. 2549 – 1 ต.ค. 2558 รองศาสตราจารย ์ภาควชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ขอ้มูลอืนๆ 
ไม่มีส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ ทีบริษัทฯเป็นคู่สญัญา 
การถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี 

มีส่วนไดเ้สียทางตรงในวาระที 6 เรืองพิจารอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 เท่านัน 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 
 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บริษัทฯไดจ้ดัทํารายงานประจาํปี 2559 ทีมีขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ในรูปแบบ CD-ROM และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบันีแลว้ 
ทงันีหากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 2559 ทีไดจ้ดัพิมพใ์นรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนือหา

เช่นเดียวกบั CD-ROM โปรดแจง้รายละเอียดผ่านช่องทางตามทีระบุดา้นล่างมายงับริษัท ภายในวนัที 30 เมษายน 2560 เพือ
จดัส่งใหท่้านตามความประสงคต่์อไป 
 

ขา้พเจา้ ชือ................................................................นามสกุล......................................................................................... 

ทีอยู.่............................................................................................................................................................................... 

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

หมายเลขโทรศพัท.์........................................................อีเมล.์......................................................................................... 

มีความประสงคข์อรบัรายงานประจาํปี 2559 ในรูปแบบรูปเล่ม(ภาษาไทย)  
มีความประสงคข์อรบัรายงานประจาํปี 2559 ในรูปแบบรูปเล่ม (ภาษาองักฤษ) 
 

ทา่นผูถื้อหุน้สามารถสง่รายละเอียดการขอรบัเอกสารมายงับริษทัไดท้ี : 
ฝ่ายเลขาและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 
บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
เลขที 329 หมู่ 3 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
Email : secretary@cssthailand.com 
 

การสง่คาํถามเกียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงับริษัทไดด้งันี 
1.  ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามพรอ้มกบัใหข้อ้มลูของผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียด ดงันี 
    - ชือ ทีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ Email (ถา้มี) ทีติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้ 
    - คาํถามในวาระทีประสงคจ์ะสอบถามและขอ้มลูประกอบ (ถา้มี) 
2.  ช่องทางทีบริษัทเปิดรบัคาํถาม 
   - E-mail : secretary@cssthailand.com 
   - หรือส่งเอกสารมาที ฝ่ายเลขาและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 
 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
 เลขที 329 หมู่ 3 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
3. ช่วงเวลาทีเปิดรบัคาํถาม 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามทีเกียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ไดต้งัแต่วนัที 29 มีนาคม 2560 ถึง
วนัที 18 เมษายน 2560 



 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
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แบบฟอรม์คาํถาม 
สาํหรบัวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2560 

 

ขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 
ชือ............................................................................................................................................................................................. 
ทีอยู.่......................................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์...................................................................E-mail :......................................................................................... 
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............................................................................................................................................................................ 
วาระที 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงินปันผล 
คาํถาม ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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วาระที 5 พิจารณาแตง่ตงักรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 
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วาระที 6 พิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
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วาระที 7 พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2560 
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 บริษัท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชนั จาํกดั (มหาชน) 
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แผนทีตงัสถานทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
วนัที 20 เมษายน  เวลา .  น. 

ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี 
เลขที 99 ถนนป๊อปปลู่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

  การเดินทาง         

 
 

 ***บริษัทมีบริการรถตูร้บัส่งผูถื้อหุน้ โดยจะวงิวนในเสน้เมือง
ทองธานี ผ่านจุดวนิรถตู ้อนุสาวรีย-์เมืองทองธานี และเสน้
ปากทางเมืองทองธานี-แจง้วฒันะ 
ทงันีใหส้งัเกต LOGO CSS หนา้กระจกรถตู ้โดยรถตูจ้ะเริม
วิงรบั-ส่งตงัแต่ เวลา 9.00 น.เป็นตน้ไป 
 

        

 
                                                    

                       
 




