
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ หองวีนัส 3-4 อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮลล 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี 

เลขที่ 99 ถนนปอปปูลา ตำบลบานใหม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   1 

 

ท่ี CSS.AMD.005/2563 

        วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 

เร่ือง เชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 

เรียน ผูถื้อหุน้  

 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1) รำยงำนประจ ำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) 

 2) สรุปขอ้มลูทำงเงินจำกรำยงำนประจ ำปี 2562 

 3) ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 

 4) เอกสำรขอ้มลูประกอบกำรประชุมวำระท่ี1-9 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมในครั้งน้ี 

 5) หลกัฐำนท่ีตอ้งใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุม ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนและขัน้ตอนกำรออกเสียง

ลงคะแนน และกำรนับคะแนนเสียง 

 6) แนวทำงปฏบิติัเพื่อป้องกนักำรติดต่อของไวรสั COVID-19 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 

 7) ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเกี่ยวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 8) หลกัเกณฑ ์วิธีปฏบิติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน   

พรอ้มทั้งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

 9) ขอ้มลูกรรมกำรอสิระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

 10) กำรใชร้หสัควิอำร ์(QR Code) ส ำหรบัดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2562 

 11) แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปี (รูปเล่ม) 

 12) แบบฟอรม์ค ำถำมส ำหรบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563  

 13) แผนท่ีตั้งสถำนท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 
  

 ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก ำหนด       

วันประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 ในวันอังคำรท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องวีนัส 3-4 อำคำร                  

อิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี         

เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม      

ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2562 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน      

ของบริษัทในรอบปี 2562 ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระที่ 3 รบัทราบการจา่ยปันผลระหว่างกาล 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อรบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลแทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม 

2562 ไดม้ีมติใหจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล(ครั้งท่ี 1)ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 

2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม–30 มิถุนำยน 2562 โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท เป็นจ ำนวน

เงิน 23,514,781.78 บำท โดยบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562  

  และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 ไดม้ีมติใหจ้่ำยเงินปัน

ผลระหว่ำงกำล(ครั้งท่ี 2) ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี1 กรกฎำคม-

31 ธันวำคม 2562 โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอัตรำหุ ้นละ 0.01 เป็นจ ำนวนเงิน 11,757,390.89 บำท         

โดยบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2563  

  ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลทั้ง 2 ครั้ง มำรวมกนั จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัปี 2562 

เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 35,272,172.67 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 101.44 ของก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏ ในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน   

ประจ ำปี 2562 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ     

ของบริษัทและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแลว้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติม

วตัถุประสงคจ์ ำนวน 5 ขอ้ คือขอ้ (56) ถึง ขอ้ (60) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจตำมรำยละเอียด     

ท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วตัถปุระสงค ์

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:  เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิขอ้ 3 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏ  

ในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ 

และรองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ไดเ้สนอแนะ 

ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2563 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน       

ใหแ้ก่กรรมกำรในปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 4 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงรอ้ยละ 11 จำกปี 2562 ตำมท่ี

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลไดเ้สนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำร

ท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระที่ 9 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2563 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งนำยปรีชำ   

อรุณนำรำ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5800 นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 

3844 และนำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4523 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2563 โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 2,905,000 บำท          

ซ่ึงเท่ำกบัปี 2562 ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอแนะ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำ

พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ตำมท่ีบริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมกำร     

รำยใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ือง

เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้เพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยใหม่แต่อยำ่งใด จึงไม่มีกำรบรรจุวำระเพิ่มเติมท่ี

เสนอโดยผูถื้อหุน้ในปีน้ี ทั้งน้ีบริษัทฯไดก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 

(Record Date)วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2563  

 

 จึงเรียนเชิญผู ้ถือหุ ้นโปรดเขำ้ร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำวขำ้งต้นโดยพร้อมเพรียงกัน          

โดยปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 

ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 

                   ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

                (นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์) 

                                ประธำนกรรมกำร  
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วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 

2562 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2562ระหว่ำงเวลำ10.00–12.00 น.       

ณ ห้องวีนัส 3-4 อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่         

อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตำมรำยงำนกำรประชุมท่ีน ำส่งมำพรอ้มน้ี ซ่ึงไดบ้ันทึกถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้ง   

ท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยในก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเกี่ ยวขอ้ง    

และไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งน้ีแลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดท้ ำกำรบันทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 

2562 ดงักล่ำว 

 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2562 

ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธานี  

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

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

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม มีจ ำนวน 9 คน(กรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

(1) นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

(2) นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์  กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม 

(3) นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี   กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจผลิตภณัฑ ์

(4) นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์  กรรมกำร กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี 

(5) นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรจดักำร 

และเลขำนุกำรบริษัท 

(6) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน   

และบรรษัทภิบำล 

(7) นำยฉฐัภูมิ  ขนัติวิริยะ  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล  

และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(8) รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

(9) ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

 

ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม มีจ ำนวน 1 คน ดงัน้ี  

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5874 

                          

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั อินเทลลิเจน้ท ์พารท์เนอร ์จ  ากดั ที่เขา้รว่มประชุม จ ำนวน 1 คน ดงัน้ี 

1. นำยธญัพงศ ์  ล้ิมวงศย์ุติ         

 

ตวัแทนในการท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 

1. บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

ตวัแทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ คุณพรศกัด์ิ ชยัวณิชยำ 

                      

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น. 

นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม และไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุม

ช้ีแจงรำยละเอียดและจ ำนวนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ ดงัน้ี 
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 ก่อนเร่ิมกำรประชุม เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม      

ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันท่ี 12 มีนำคม 2562 น้ัน มีจ ำนวนผูม้ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 9,707 รำย จ ำนวนหุ ้น         

ท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมด 1,175,739,089 หุน้ และในกำรประชุมครั้งน้ีมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 24 รำย ถือหุน้

รวม 350,589,807 หุ ้น ผู ้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 23 รำย ถือหุ ้นรวม 118,298,114 หุ ้น รวมทั้งส้ินจ ำนวน 47 รำย     

จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนหุน้ 468,887,921 หุน้ หรือรอ้ยละ 39.88 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 21.ได้

ก ำหนดใหใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) เขำ้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ำ25 คน 

และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ดังน้ัน จำกจ ำนวนผู ้ถือหุ ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมและจ ำนวนหุ ้นดังกล่ำว ซ่ึงเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ ้นท่ีจ ำหน่ำย                

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่ำครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรกำรประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนน

ดงัน้ี 

1. ตำมท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกำสและใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรและเสนอวำระกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นกำรล่วงหน้ ำ  โดยเผยเพ ร่บนเว็บไซต์ของบ ริษัทฯ ตั้ งแต่วัน ท่ี                                   

8 ตุลำคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2562 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ืองดงักล่ำว ดงัน้ันจะด ำเนินกำรประชุม

ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเรียงตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนแลว้ 

2. ตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยเปิดโอกำส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนำคม 2562 ถึงวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้

คนใดเสนอค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ 

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ ำหนดใหใ้นกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้     

ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

4. หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงคจ์ะซกัถำม หรือตอ้งกำรใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอใหแ้จง้

ช่ือและซกัถำมเมื่อน ำเสนอจบในแต่ละวำระ หรือเมื่อพิจำรณำครบทุกวำระแลว้ 

5. ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวำระใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในวำระน้ัน หรือบริษัทอำจเชิญใหผู้ถื้อหุน้

ดงักล่ำว ออกจำกท่ีประชุมไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวในวำระน้ัน ๆ อย่ำงไรก็ตำมในเร่ืองของกำรอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรผูถื้อหุน้    

ทุกท่ำนสำมำรถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ำมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

และเพื่อไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำอนัมีค่ำของทุกท่ำน ประธำนฯ จะเรียนถำมในทุก ๆวำระ ว่ำจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียงหรือไม่ ถำ้ไม่มีผูใ้ดคดัคำ้นหรืองดออกเสียง ประธำนฯจะสรุปวำระน้ัน ๆว่ำทุกท่ำนมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตำมท่ีประธำนฯ 

เสนอ 

แต่ถำ้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธำนฯ จะขอใหท่้ำนท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกำเคร่ืองหมำยถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในช่องท่ีท่ำนตอ้งกำร พรอ้มทั้งลงลำยมือช่ือและขอใหท่้ำนชู

มือขึ้ น เพื่อใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมำนับคะแนน 

ส ำหรับท่ำนท่ีไม่คดัคำ้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่ำท่ำนอนุมัติตำมวำระท่ีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน บริษัทจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ        

ส ำหรับผู ้ถือหุ ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทได้ท ำกำรรวบรวมและบันทึกคะแนนไวใ้น

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่ำนท่ีรบัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแต่ไม่ได้

ระบุถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมวิธีกำรท่ีแจง้ไปแลว้ 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลักธรรมำภิบำลท่ีดีของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวำระกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งตำมวำระน้ัน ขอใหท่้ำนผูถื้อหุน้ทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย          

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณำลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บเพื่อมำนับ

คะแนน ทั้งน้ีบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงำนภำยหลงัจำกเสร็จสิ้ นวำระกำรประชุมน้ัน ๆ 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   6 

 

เลขำนุกำรกำรประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได ้

จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวำระจะใช้

จ ำนวนหุน้ของผูเ้ขำ้ประชุมล่ำสุดในวำระน้ัน ๆ 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุม บริษัทจะใหเ้จำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมด จำกผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะทุกท่ำน โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ลงมติทุกวำระตำมกำรใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่วำระ หำกผูถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะมีควำมประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกกำรประชุม ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนกบัเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทเพื่อน ำคะแนนของท่ำน

ไปบนัทึกคะแนนดว้ยระบบบำรโ์คด๊ไวใ้นระบบกำรนับคะแนน 

เลขำนุกำรฯ ไดเ้ชิญตัวแทนอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้ 1 รำย โดยคุณหน่ึงฤทัย แหวนทอง ท ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนอิสระ   

จำกผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณแ์ละเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนน 

เมื่อเลขำนุกำรกำรประชุมได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในกำรออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธำนฯ จึงได้ด ำเนินกำรประชุม      

ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2561 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำบริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 

เมษำยน 2561 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้งท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่

กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในเวลำท่ีก ำหนด ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่

ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ และไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้   

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดท้ ำกำรบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 

2561 ดงักล่ำว 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี  2561 ซ่ึงประชุม                  

เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   จ ำนวน    469,563,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 บตัรเสีย  จ ำนวน          0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 
  

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2561 

ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 ขอมอบหมำยใหน้ำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี เป็นผูร้ำยงำนเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561  

 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 บริษัทฯรับรู ้รำยได้รวมใกล้เคียงกับปี 2560 บริษัทฯรับรู ้รำยได้ในปี 2561              

อยู่ท่ี 4,566 ลำ้นบำท รบัรูร้ำยไดร้วมมำกกว่ำปี 2560 ประมำณ 104 ลำ้นบำท แต่อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไร

สุทธิของปี 2561 น้อยกว่ำปี 2560 เฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 1 ในปี 2561 มีก ำไรขัน้ตน้ 642 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 ก ำไรขั้นตน้  

อยู่ท่ี 685 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิปี 2561 อยู่ท่ี 170 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 อยู่ท่ี 204 ลำ้นบำท ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยคิดเป็น

รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วมทั้งปี 2561 และ 2560 

 ส าหรบัการรบัรูร้ายไดข้องบริษทัฯ แบ่งการรบัรูร้ายไดเ้ป็น 3 สว่นคือ 

รำยไดส่้วนท่ี 1 รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำย  

 สินคำ้ท่ีทำงบริษัทฯจดัจ ำหน่ำยประกอบดว้ย  

1.1 สินคำ้ประเภทสำยไฟฟ้ำ โดยลกัษณะของสินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทตำมลกัษะกำรใชง้ำน ดงัน้ี 

1. สำยไฟฟ้ำทัว่ไปส ำหรบัใชใ้นอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม 
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2. สำยไฟฟ้ำพิเศษส ำหรบัใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม 

3. สำยไฟฟ้ำส ำหรบังำนระบบวิศวกรรมส่ือสำรโทรคมนำคม 

1.2 หลอดไฟและอุปกรณส่์องแสงสว่ำงท่ีบริษัทฯจดัจ ำหน่ำย แบ่งเป็น 3 ประเภท ตำมกำรใชง้ำนเช่นกนั ดงัน้ี 

1. หลอดไฟและโคมไฟ 

2. อุปกรณไ์ฟฟ้ำส ำหรบัพื้ นท่ีอนัตรำย 

3. อุปกรณไ์ฟฟ้ำระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน 

1.3 ท่อรอ้ยสำยไฟและอุปกรณติ์ดตั้ง 

1.4 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ เช่น สวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำหรือเตำ้รับไฟฟ้ำ เตำ้รับโทรศัพท์ สัญญำณไฟ      

เบรกเกอร ์และอุปกรณป้์องกนัไฟรัว่ 

1.5  วสัดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับระบบป้องกันสำรกันไฟลำม เพื่ออุดช่องว่ำงตำมท่อและผนังซ่ึงเมื่อเกิด

อคัคีภยั วสัดุดังกล่ำวจะขยำยตัวปิดช่องว่ำงเพื่อป้องกนัไฟ หรือ ควนัพิษท่ีจะลำมจำกบริเวณหน่ึงไปยงัอีก

บริเวณหน่ึง รวมทั้งจ ำหน่ำย อุปกรณ์ต่อสำยไฟฟ้ำ ชุดหวัต่อส ำหรบัสำยเคเบิล ฉนวนหุน้สำยเคเบิล เคร่ือง

ตรวจวดัอุณหภูมิส ำหรบัจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ เคร่ืองจกัร สเปรยเ์พื่องำนไฟฟ้ำ และเทปส ำหรบัใชใ้น

งำนระบบไฟฟ้ำ 

1.6 หมอ้แปลงไฟฟ้ำ เป็นสินคำ้ท่ีเกี่ยวเน่ืองในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 

รำยไดส่้วนท่ี 2 รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้ง  

 ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้งของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัคือ 

1. Communication system คือกำรให้บริกำรออกแบบจัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม 

ตลอดจนงำนดำ้นบ ำรุงรกัษำระบบ (Maintenance Services) 

2. Fire Protection System คือกำรใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม 

3. ติดตั้งอื่น ๆ เป็นตน้ 

รำยไดส่้วนท่ี 3 เป็นรำยไดอ้ื่น ๆ  

 รำยไดอ้ื่น ๆ เช่นรำยไดค้่ำส่งเสริมกำรตลำดของผูจ้ดัจ ำหน่ำย รำยไดค้่ำขนส่งเป็นตน้ รำยไดใ้นหมวดน้ีรบัรูร้ำยได ้ 

ไม่มำก ประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม 

สดัสว่นรายได ้

 สดัส่วนกำรรบัรูร้ำยไดข้องบริษัทฯ จำกงำนขำย และงำนบริกำรติดตั้งในแต่ละปี รบัรูง้ำนขำยก็จะอยู่ประมำณรอ้ย

ละ 70 ของรำยไดร้วม ส่วนรบัรูง้ำนติดตั้งก็จะอยูป่ระมำณรอ้ยละ 30 ของรำยไดร้วม 

 ในแท่งกรำฟสีเขียวเป็นกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำย ส่วนสีเหลืองในแท่งกรำฟเป็นกำรรบัรูร้ำยไดง้ำนติดตั้ง ส่วนสี

แดงเล็ก ๆ ในแท่งกรำฟเป็นกำรรบัรูร้ำยไดอ้ื่น ๆ 

 ซ่ึงในปี 2561บริษัทฯรบัรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยอยู่ท่ี 3,212 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของรำยไดร้วม อตัรำก ำไร

ขั้นตน้ของงำนขำยอยู่ท่ีรอ้ยละ 9 ส่วนปี 2560 รบัรูง้ำนขำยอยู่ท่ี 3,271 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 73 ของรำยไดร้วม อตัรำ

ก ำไรขัน้ตน้ปีน้ีอยูท่ี่รอ้ยละ 11 

 ในส่วนงำนติดตั้งในแท่งกรำฟสีเหลืองปี 2561 บริษัทฯรบัรูร้ำยได ้1,318 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 29 ของรำยได้

รวม ในปี 2561 รบัรูร้ำยไดง้ำนติดตั้งมำกกว่ำปี 2560 อยู่ 150 ลำ้นบำท ส่วนอตัรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้เท่ำกนัทั้ง 2 ปี อยู่ท่ี

รอ้ยละ 27 

 ส่วนรำยไดอ้ื่น ๆ ในแต่ละปีในแท่งกรำฟสีแดงเล็ก ๆ รบัรูร้ำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 1  ของรำยไดร้วม ซ่ึงในปี 2561 

รบัรูร้ำยไดอ้ยูท่ี่ 36 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 รบัรูร้ำยไดอ้ยูท่ี่ 23 ลำ้นบำท 

สดัสว่นรายไดข้ายตามประเภทสินคา้ 

 ในส่วนกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยในปี 2561 บริษัทฯรบัรูร้ำยไดง้ำนขำย 3,212 ลำ้นบำท ซ่ึงรบัรูร้ำยไดง้ำนขำย

ใกล้เคียงกับปี 2560 ถ้ำดูกำรรับรู ้รำยได้จำกงำนขำยทั้งปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯจะรับรู ้งำนขำยสินค้ำประเภท

สำยไฟฟ้ำเป็นอนัดบั 1 ทั้ง 2 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 70-80 ซ่ึงยอดรบัรูร้ำยไดง้ำนขำยประเภทสำยไฟฟ้ำในปี 2561 รบัรูจ้  ำนวน 

2,584   ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของรำยไดง้ำนขำยทั้งหมด ส่วนปี 2560 รบัรูร้ำยได ้2,288 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 

70 รองลงมำเป็นสินคำ้ประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำง และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำก็จะประมำณรอ้ยละ 10       
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ท่อรอ้ยสำยไฟ ประมำณรอ้ยละ 4 นอกจำกน้ันเป็นวสัดุป้องกนัไฟลำม และอื่น ๆ อย่ำงละประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม

งำนขำย 

สดัสว่นรายไดง้านติดตั้งตามประเภทงาน 

 ในส่วนกำรรับรูร้ำยได้บริกำรติดตั้งปี 2561 รับรูร้ำยไดอ้ยู่ท่ี 1,318 ลำ้นบำท รับรูร้ำยไดม้ำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ     

150 ล้ำนบำท และถ้ำแบ่งตำมประเภทงำน งำนบริกำรติดตั้งโทรคมนำคมมำจำกกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ภำยในประเทศ               

ระบบโทรคมนำคม จะรับรู ้รำยได้ประมำณร้อยละ 80-90 ของรำยได้รวมงำนติดตั้ง รองลงมำเป็นงำนติดตั้งระบบ             

สำนกนัไฟลำม เป็นกำรรับเหมำติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัไฟลำมตำมช่องเปิดของท่อรอ้ยสำยไฟ รับบไฟฟ้ำ ระบบประปำ       

และระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ซ่ึงสำมำรถป้องกนัผลกระทบจำกควำมรอ้น เปลวไฟ และควนัไฟ จะรับรูป้ระมำณรอ้ยละ 3       

ของรำยไดร้วมงำนติดตั้ง ส่วนกำรรับรูร้ำยไดก้ำรติดตั้งโครงกำรประหยดัพลังงำน เป็นกำรติดตั้ง และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์

ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลังงำนของสถำบันวิศวกรรมพลังงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ กองพัฒนำ     

ระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซ่ึงรบัรูร้ำยไดอ้ยู่ประมำณปีละ รอ้ยละ 1 ท่ีเหลือจะเป็นกำรติดตั้งอื่น ๆ เช่นในปี 2561     

เป็นงำนปรบัปรุงสถำนีไฟฟ้ำระบบ 22 เควี และงำนติดตั้งระบบ Video Conference ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

ค่าใชจ้า่ย 

 ค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญัของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ย ค่ำใชจ้่ำยขำยกบัค่ำใชจ้่ำยบริหำร ซ่ึงในปีท่ีผ่ำน ๆมำค่ำใชจ้่ำยขำย  

กบัค่ำใชจ้่ำยบริหำร มีสัดส่วนรวมกนัอยู่ท่ีประมำณรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม โดยท่ีค่ำใชจ้่ำยขำยจะอยู่ท่ีประมำณรอ้ยละ 2   

ของรำยไดร้วม ในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยขำยอยู่ท่ี 97 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 อยู่ท่ี 104 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยบริหำรอยู่ท่ี     

รอ้ยละ 8 ของรำยได้รวมในปี 2561 มีค่ำใชจ้่ำยบริหำรอยู่ท่ี 353 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 มีค่ำใชจ้่ำยบริหำรอยู่ท่ี 344       

ลำ้นบำท ในส่วนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินปี 2561 มีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำอยูป่ระมำณ 2 ลำ้นบำท 

งบเสดงฐานะการเงิน 

 ในส่วนสินทรพัย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ของปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 สินทรพัยท่ี์ลดลงจำกปีท่ีแลว้เป็นใน

ส่วนของลูกหน้ี เงินสด สินคำ้คงเหลือ ในส่วนหน้ีสินท่ีลดลงมำจำก ส่วนใหญ่ก็เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 

 ในส่วนของอตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ และอตัรำก ำไรสุทธิ บริษัทฯท ำก ำไรน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 1 ท ำใหบ้ริษัทฯ

มีก ำไรสุทธิต่อหุน้ในปี 2561 อยูท่ี่ 0.14 บำท  
  

ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนและรำยละเอียดอื่น ๆเป็นไปตำมรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 ประธำนฯ ได้แถลงว่ำ ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่น ๆ ขอมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรท่ีประชุมเป็นผู ้รำยงำน          

ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

การบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆไดแ้ก่  

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทยงัคงยึดมัน่ในนโยบำยควำม

ยัง่ยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมัน่กำ้วสู่กำรเป็นองคก์รแบบอย่ำงท่ีดีดำ้นบรรษัทภิบำลและมีผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ ในกำร

ด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรเสริมสรำ้งควำมเจริญกำ้วหน้ำอย่ำงยัง่ยืน โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไดย้กระดับกำร

รำยงำนผลตำมกรอบมำตรฐำนตวัช้ีวดั Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs โดยใชก้ลยุทธ ์4G อนัประกอบดว้ย 

GOOD คือกำรเป็นตน้แบบท่ีดี GREAT คือ กำรสรำ้งคุณค่ำไปสู่มูลค่ำในทุกมิติ GROW คือ เติบโตไปดว้ยกันอย่ำง

ยัง่ยนื และ GREEN คือ มุ่งสรำ้งสรรคส์งัคมดีสู่สงัคมไทย เป็นแกนธรรมำภิบำลในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ควำมยัง่ยนื

ตำมกรอบควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ESGs อนัประกอบดว้ย มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดผล

กระทบเชิงบวกส่งต่อไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิผลภำยใตบ้ริบทขององค์กรโดยมีคณะกรรมกำร

บริษัทเป็นผูอ้นุมติัและก ำหนดเป็นนโยบำยไวช้ดัเจน 

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ในปี 2561 บริษัทไดร้บัผลประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในระดับ 5 

ดำว โดยไดร้บัคะแนน 90% จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) และบริษัทยงัไดร้บักำรประเมิน

คุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ในระดบัคะแนน 100% จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงถือไดว้่ำบริษัทฯสำมำรถ

สะทอ้นภำพของควำมตั้งใจในกำรมุ่งสู่กำรเป็นตน้แบบท่ีดีดว้ยกำรยกระดับกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมมี

คุณภำพในกำรบริหำรงำน จำกกำรส ำรวจของสถำบันต่ำง ๆท่ีมีผลคะแนนเพิ่มขึ้ นในทุกปี กำรบริหำรจดักำรในปี 
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2561 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทไดท้ ำกำรทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ในกระบวนกำรบริหำรจดักำรหลำกหลำยประเด็น 

เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจว่ำผลลพัธท่ี์เกิดขึ้ นจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อนัไดแ้ก่ กำรตระหนักถึงผลลพัธท่ี์เกิดจำก

ตัวช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นดำ้นกำรเงิน และผลลัพธ์ท่ีเกิดจำกตัวช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ใช่กำรเงิน ซ่ึงอยู่

ภำยใตก้รอบกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื ในระยะยำว โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัท ไดมุ้่งเน้นกำรท ำงำนเพื่อสรำ้งผลกระทบเชิง

บวกใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยผ่ำนกระบวนกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำร

จดักำร อำทิ กำรเพิ่มบทบำทของคณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร กำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินกำรแนวทำงปฏบิติั

ดำ้นควำมเส่ียงไปยงับริษัทในเครือ กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนั 

ใหม้ีควำมสำมำรถปรบัตวัรองรบัควำมทำ้ทำยต่ำง ๆในอนำคต  

 ส ำหรบักำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นทุจริตคอรปัชัน่ ในปี 2561 เป็นปีแห่งกำรทบทวนและจดัท ำคู่มือมำตรกำร

ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหม้ีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้ น โดยเฉพำะกำรเช่ือมโยงประเด็นควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นใหม่          

กบักำรบริหำรจดักำรใหค้รอบคลุมทั้งกระบวนกำรควบคุม เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรยืน่ขอใบรบัรองจำกโครงกำร

แนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตในปี 2562 
 

ทั้งน้ีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น ๆของบริษัทไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมปี 2561 ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนแลว้ในรูปแบบ OR Code 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ คุณฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้รบัมอบฉันทะ ในนำมชมรมผูถื้อหุน้ไทย อยู่ภำยใตส้มำคมผูถื้อหุน้ไทย ไดส้อบถำม

เพิ่มเติมดงัน้ี 

 ก่อนอื่นขอชม 2 เร่ือง ทว้งติง 1 เร่ือง และเสนอแนะ 1 เร่ือง  

- เร่ืองท่ี 1 ขอชมจริง ๆว่ำหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี เป็นหนังสือเชิญประชุมท่ีเป็นตน้แบบท่ีอยำกใหท้ำง

ตลำดหลักทรัพยไ์ดใ้ชเ้ป็นตน้แบบ ก่อนอื่นตอ้งชมคณะกรรมกำรทุกท่ำน โดยเฉพำะเลขำนุกำรบริษัท 

จดัท ำรูปแบบของหนังสือเชิญประชุมไดดี้มำก ๆ ซ่ึงผมเองไดร้ณรงคเ์ร่ืองน้ีมำประมำณ 10-20 ปีแลว้ 

เห็นรูปแบบเล่มน้ีแลว้ชอบจริง ๆ มีทุกอยำ่งท่ีตอบโจทยอ์ยูใ่นน้ัน 

- เร่ืองท่ี 2 ตอ้งขออนุญำตจริง ๆเน่ืองจำกติดธุระอีกบริษัทหน่ึง ตอ้งช่ืนชมท่ำนประธำนบริษัทท่ียอมลด

ค่ำตอบแทนตวัเองลง ซ่ึงไม่ค่อยเห็นบริษัทจดทะเบียนท่ีจะลดค่ำตอบแทนตวัเองลงไป มีแต่เสนอเท่ำเดิม

หรือเพิ่มขึ้ น โดยอำ้งเหตุผลของเศรษฐกิจ ค่ำเงินบำท และค่ำใชจ้่ำยส่วนเกิน 

- เร่ืองท่ี 3 กำรประชุมผูถื้อหุน้ ไม่แน่ใจว่ำหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯส่งไปใหก้ับผู ้ถือหุน้น้ันมี จัดส่ง

รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) มอบใหก้บัผูถื้อหุน้หรือไม่ 

เลขำนุกำร ในส่วนของรำยงำนประจ ำปีน้ัน ในเล่มหนังสือเชิญประชุมจะมีแบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี โดยผูถื้อหุน้

สำมำรถจดัส่งแบบฟอรม์ใหก้บับริษัท และทำงบริษัทฯจะจดัส่งรำยงำนประจ ำปีฉบบัรูปเล่ม ใหก้บัผูถื้อหุน้อีก

ครั้ง 

ผูถื้อหุน้ คุณฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ ในนำมชมรมผูถื้อหุน้ไทย อยู่ภำยใตส้มำคมผูถื้อหุน้ไทย ฝำกทำง

เลขำ นอกหอ้งจริง ๆ ควรมีหนังสือส ำเนำเร่ืองกำรแจกงบดุลฉบับเต็มใหแ้ก่ผูถื้ อหุน้ แต่ก็ไม่มีประเด็นอะไร

เพรำะผม  ช่ืนชมมำกกว่ำท่ีจะมำน ำเสนอ 

- ส่วนเร่ืองสุดทำ้ยก็คือ ในปี 2562 บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกบักำรบริหำรกำรจดักำรงำนอย่ำงไรท่ีจะท ำให้

บริษัทเติบโตอย่ำงมัน่คงและเขม้แข็ง ถำ้ดูจำกระบบกำรป้องกนัไฟลำมมีอตัรำส่วนเพิ่มขึ้ น ค่อนขำ้งสูง และ

ก ำลังมองเห็นควำมไม่เป็นระเบียบของสำยไฟทัว่ทอ้งถนนในกรุงเทพมหำนคร ผมเช่ือแนวนโยบำยของ

รฐับำลชุดใหม่ท่ีจะเขำ้มำ อำจจะมีกำรเอำสำยไฟลงดิน ตอนน้ีท่ีสีลมเร่ิมท ำแลว้ หลำยแห่งเร่ิมท ำแลว้ ซ่ึงจะ

เอื้ อประโยชน์กบั CSS อย่ำงไร บริษัทเตรียมพรอ้มนโยบำยเดินไปพรอ้ม ๆ กบันโยบำยรฐับำลในอนำคต

หรือไม่ ผมเช่ือนะครบัสะพำนลอยท่ีเรำใชก้นัอยู่ทุกวนั ฝนตกหนัก ๆ ตอ้งมีไฟฟ้ำดูดกนับำ้ง เพรำะว่ำส่ิงท่ี

เห็นอยูต่อนน้ีน่ำกลวัมำก และนับวนัยิง่หนักขึ้ น เสำไฟแต่ละตน้ก็เร่ิมรบัน ้ำหนักไม่ไหวแลว้  
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อยำ่งไรก็ดีก็ตอ้งช่ืนชมบริษัทฯ ผมก ำลงันัง่คิดอยูว่่ำจะลงทุนเพิ่มไหม แต่วนัน้ีขอฟังค ำตอบก่อน ก็ตอ้งขอ

อภยัดว้ยท่ีไม่ไดเ้รียงตำมวำระ พอดีว่ำติดธุระจริง ๆ ถำ้ไม่ติดธุระจะอยูจ่นเลิก 

ประธำน ก่อนอื่นตอ้งขอขอบคุณในขอ้เสนอแนะ ค ำติชม กำรท่ีบริษัทน ำเสนอในกำรประชุมครั้งน้ี ค ำถำมเร่ืองของควำม

ยัง่ยืนในกำรวำงแผนของคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯใหค้วำมส ำคญั โดยคณะกรรมกำรมองว่ำใน

สภำวะกำรแข็งขนัปัจจุบนั ตอ้งยอมรับว่ำ ธุรกิจมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีเร็วมำก ไม่ว่ำจะเป็นจำกเทคโนโลยี เร่ือง

ของกำรแข็งขนั เร่ืองของกำรเขำ้มำของคู่คำ้ ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่ง หรือแมก้ระทั้งคู่คำ้ดว้ยกนัเอง ภำยในประเทศมี

กำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง เพรำะฉะน้ันปัจจยัควำมเส่ียงเร่ืองของกำรพิจำรณำออกมำตรกำรท่ีเหมำะสมเป็นวำระ

ท่ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทชุดใหญ่ท่ีมีกำรประชุมอยู่

บ่อยครั้ง จะเป็นวำระท่ีบริษัทฯจดัใหเ้ป็นวำระส ำคญัท่ีบรรจุในวำระกำรประชุมอยู่แลว้ เป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีบริษัทฯ

ด ำเนินกำรและใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ แต่อยำ่งไรก็ตำมขอ้ทว้งติงต่ำง ๆ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ บริษัทฯจะไป

เพิ่มควำมเขม้แขง็และก็ใส่ใจเพื่อใหต้อบสนองกบัควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้มำกขึ้ น 
  

 ส่วนค ำถำมท่ีเกี่ยวกับกำรยำ้ยสำยไฟลงดินมองจำกสภำพเศรษฐกิจ มองจำกสภำพแวดลอ้ม รวมถึงควำม

ปลอดภยัของประชำชนท่ีใชบ้ริกำรของสำธำรณะ ปัจจุบนัเองกำรไฟฟ้ำนครหลวงไดม้ีกำรประมูลเร่ืองของกำร

ยำ้ยสำยไฟลงดินไปแลว้ไม่ต ำ่กว่ำ 3 โครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นถนนช่องนนทรี พระรำม 3 ถนนสีลม ถนนสุวินทวงศ ์

และอื่น ๆ ท่ีก ำลงัจะตำมมำ 
 

 กำรไฟฟ้ำภูมิภำคเองก็เช่นกนั ก ำลังด ำเนินกำรยำ้ยสำยไฟฟ้ำ และสำธำรณูปโภคอื่น ๆ ลงใตดิ้นอีกหลำย ๆ 

จงัหวัดซ่ึงก ำลังอยู่ในแผนงำนด ำเนินกำร ปีน้ีคำดว่ำจะมีประมูลท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ค ำถำมท่ี ว่ำทำงบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงในดำ้นน้ีหรือไม่น้ัน ตอ้งเรียนว่ำกำรเปล่ียนแปลงเร่ือง      

ของกำรยำ้ยสำยไฟลงใตดิ้น หรือยำ้ยสำธำรณูปโภคลงใตดิ้น เป็นโครงกำรท่ีมีมำแลว้มำกกว่ำ 2-3 ปี เพรำะ

กำรประมูลเร่ิมมำ 2-3 ปีแลว้ ปัจจุบนัสินคำ้ท่ียำ้ยลงใตดิ้นทำงบริษัทฯไดจ้ดัหำสินคำ้ในลกัษณะดงักล่ำว ท่ีใช้

ในงำนดงักล่ำว อำทิเช่น ขอ้ต่อสำยไฟใตดิ้น ซ่ึงปัจจุบนับริษัทฯประมลูงำนใหก้ำรไฟฟ้ำทั้งภูมิภำคและกำรไฟฟ้ำ       

นครหลวง ในขณะเดียวกันสินคำ้ตัวอื่น ๆ ก็ประมูลและได้งำนไป แต่ยัง ไม่ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร          

โดยบริษัทฯร่วมกับบริษัท เจริญชัย ผลิตอุปกรณ์ ท่ีเรียกว่ำ สวิตช์เกียร์ท่ี ฝั่งดินประกอบกับหม้อแปลง              

เป็นCompact Unit ก็เร่ิมประมูลไปแลว้ 25+1 Unit ซ่ึงบริษัทฯก็คำดว่ำจะไดง้ำน แต่ยงัไม่ประกำศอย่ำงเป็น

ทำงกำร บริษัทฯประมูลผ่ำนบริษัท เจริญชัย ส่วนสินคำ้ตัวอื่น ๆส ำหรับกำรยำ้ยสำยไฟลงใตดิ้น ไม่ว่ำจะเป็น

อุปกรณส่์วนต่อปลำยสำย อุปกรณป์ระกอบ อุปกรณป้์องกนัไฟลำม ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรเดินสำยไฟใตดิ้น ปัจจุบนั

อยู่ในขั้นตอนกำรประมูล กำรไฟฟ้ำและผูร้ับเหมำท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงบริษัทฯก็คำดว่ำธุรกิจน้ีจะเติบโตไปกบัควำม

ตอ้งกำรในกำรเพิ่มเติมของกำรยำ้ยสำยไฟและสำธำรณูปโภคลงใตดิ้น อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัทฯไดว้ำงแผนไป

แลว้ไม่ต ำ่กว่ำ 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ ส ำหรบัปีน้ีบริษัทฯคำดว่ำยอดขำยจำกส่วนน้ีจะเพิ่มขึ้ นประมำณ 100 – 200 

ลำ้นบำท ซ่ึงบริษัทฯคำดหวงัว่ำจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีส ำหรบัปีน้ี และจะเติบโตในปีถดั ๆ ไป ไม่ใช่เฉพำะส ำหรบั

กำรยำ้ยสำธำรณูปโภคลงดินเท่ำน้ัน อุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯพฒันำกบัหน่วยงำนท่ีใชง้ำน ไม่ว่ำจะเป็น

กำรไฟฟ้ำทั้ง 3 หน่วยงำน หรือแมก้ระทัง่ผูร้ับเหมำท่ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีดีขึ้ น บริษัทฯไดม้ีกำร

พฒันำ ติดต่อ รวมถึงแสวงหำสินคำ้ใหม่ ๆเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงสม ำ่เสมอ และมีกำรพฒันำ

เร่ืองของเทคโนโลยีใหก้ำรศึกษำกบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งอย่ำงต่อเน่ือง ยำวนำน และบริษัทฯก็หวงัว่ำในอุตสำหกรรม

ดงักล่ำววจะสรำ้งรำยได ้และกำรเติบโตในอนำคตใหบ้ริษัทฯ ก็เป็นหน่ึงในแผนงำนหลกัปัจจุบนัของบริษัทฯ  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยอื่นสอบถำม ประธำนฯ   

แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ีเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทปี 2561 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ  าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดงบกำรเงิน ประจ ำปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 

พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรได้จัดใหม้ีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561       

ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติัโดยงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวำคม 2561 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตแลว้ ดงัมีรำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2561 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2561 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,442,025,547 3,304,862,486 

หน้ีสินรวม 1,744,809,350 1,647,111,369 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,697,216,197 1,657,751,117 

รำยไดร้วม 4,565,647,524 4,167,591,863 

ก ำไรสุทธิ 169,251,863 171,252,103 

ก ำไรสุทธิ(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 170,337,772 171,252,103 

ก ำไรต่อหุน้(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 0.14 0.15 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจได้ว่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท   

อย่ำงถูกตอ้งตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ    

และทนัเวลำ เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตดัสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2561 (ในรูปแบบ QR-Code) หน้ำ 6 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปและไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี        

รับอนุญำตแล้ว เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงิน ประจ ำปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ตำมท่ีเสนอ  ทุก

ประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   469,877,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน                    0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย  จ ำนวน         0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 

 งดออกเสียง   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 
     

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำร กำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ใหท่ี้

ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และ

ขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5    

ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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นอกจำกน้ี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทไดก้ ำหนดว่ำในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบำย

จ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะบริษัทและหลังหกัเงิน

ส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงมี

นัยส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรอง

ตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล ส ำหรบัผลด ำเนินกำรในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 – 31 

ธนัวำคม 2561 โดยอนุมติัจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำ 0.06 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน

รวมไม่เกิน 70,544,345.34 บำท   

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตรำหุ ้นละ 0.06 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่ เกิน 

70,544,345.34 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงิน

ปันผลส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 141,088,690.68 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.83 ของก ำไรสุทธิของงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทในปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

โดยก ำหนดให้วันก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันท่ี 8 พฤษภำคม 2562      

และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำทในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 

บำทเป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บำท โดยก ำหนดใหว้นัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปัน

ผล (Record Date) คือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 ตำมท่ี

เสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   จ ำนวน   469,877,542 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย  จ ำนวน         0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 
     

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึง

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส ท่ำนกรรมกำรท่ีถูกเสนอช่ือใหก้ลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง     

ซ่ึงไดแ้ก่ นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอคัรพัฒน์ และ         

ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียส ำหรบัวำระน้ี จึงของดออกเสียงลงคะแนน และขออนุญำตออกนอกหอ้งประชุมเป็นกำร
ชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหท่้ำนผูถื้อหุน้ไดส้อบถำม และแสดงขอ้คิดเห็นไดอ้ย่ำงเต็มท่ี และเมื่อเสร็จส้ินกำรลงคะแนนเสียงใน

วำระน้ีแลว้ จึงจะกลบัมำร่วมประชุมอีกครั้ง  

ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ท่ี 36. 

ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งในอตัรำ 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอัตรำ 1 ใน 3     

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก ่

1.นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์                        กรรมกำร 

2.นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์                         กรรมกำร 

3.รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์        กรรมกำรอิสระ 

4.ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์                                         กรรมกำรอิสระ 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำรรำยใหม่น้ัน บริษัทฯมีหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร โดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรร

หำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้ง

ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2562 ไดพ้ิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำม

วำระ โดยพิจำรณำคุณสมบัติในดำ้นต่ำง ๆแลว้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่ำนเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้

จำกต ำแหน่งตำมวำระดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ทั้ง 4 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวชิำชีพอนัเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบริษทั 

(2)   ทั้ง 4 ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทดทะเบียนตำมขอ้บังคับของบริษัท      

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3)   ทั้ง 4 ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่ง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี 

ดูแลและบริหำรงำนด้ำนโทรคมนำคม อีกทั้งยังเป็นผูม้ีควำมกวำ้งขวำงในทุกช่องทำงของงำนโครงกำร 

ก ำหนดแผนงำน และกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยท่ีไดร้ับมอบหมำย อีกทั้งยงับริหำรและประเมินควำม

เส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทใน

เครือ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ 

(3.2) นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบัญชี       

ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์

โดยเฉพำะดำ้นกำรบริหำรจดักำรทำงดำ้นกำรเงินบัญชีอย่ำงมีคุณภำพ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้    

ดว้ยกำรวำงแผนกำรเงิน กำรลงทุน และบริหำรจดักำรระบบบัญชีเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด     

ใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อีกทั้งยงับริหำรและประเมินควำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะ  

ในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

(3.3) รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน ์ฉัตรอคัรพฒัน์ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล โดยรองศำสตรำจำรย ์           

ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่   

วนัท่ี 8 สิงหำคม 2548 นับถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลำ 13 ปีต่อเน่ือง ตำมขอ้ก ำหนดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏบิติัหน้ำท่ีในต ำแหน่ง 

เป็นผูท่ี้มีควำมรูค้วำมสำมำรถมีประสบกำรณ์ มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นตลอดมำ มีควำม

เช่ียวชำญ ท่ีหลำกหลำย โดยเฉพำะควำมรู ้ในงำนด้ำนบัญ ชีและกำรเงิน จึงมีควำมสำมำรถดูแล               

และใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกบัขอ้แนะน ำกำรปฏิบติังำนดำ้นบญัชีกำรเงิน ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีก ำหนด 

อีกทั้งยงัติดตำมใหบ้ริษัทฯมีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีมำตรฐำนสำกล ดูแลใหก้ำรปฏบิติังำนของบริษัทฯ 

ถูกตอ้งเป็นไปตำมกฎระเบียบขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และกฎหมำย    

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนกบับริษัทฯ 

(3.4) ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดระยะเวลำท่ี      

ผ่ำนมำ ไดป้ฏิบัติหน้ำท่ี ในฐำนะกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำร     

ใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะงำนดำ้นกำรลงทุน

ต่ำงประเทศโดยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร    

วำงระบบ กำรตรวจสอบภำยในใหม้ีควำมรัดกุม และสำมำรถตรวจสอบ ไดใ้นทุกขั้นตอนกำรผลิต หำกมี

ปัญหำก็สำมำรถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ  
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อยำ่งไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้รบั

กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วนัท่ี      

8 ตุลำคม 2561 – 15 มกรำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้รบั

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรรำยใหม่  

คณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้พิจำรณำกลัน่กรองถึง   

ควำมเหมำะสมทั้งควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ               

มีควำมเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอย่ำงสม ำ่เสมอและ

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้งจึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง         

4 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

 (1)นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์    เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 (2)นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์    เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 (3)รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 

 (4)ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์    เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลรวมทั้งกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

ไดพ้ิจำรณำและมีมติเห็นชอบใหเ้สนอช่ือ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  และ ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ กรรมกำร

อิสระรำยเดิม กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระต่ออีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกรองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 

และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติครบถว้นตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 เป็นผูม้ีประสบกำรณ์        

และมีควำมเช่ียวชำญดำ้นบัญชีและกำรเงินซ่ึงสำมำรถใหค้ ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บับริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่ำงดี ตลอดจน      

เป็นผูท่ี้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งขอ้มูลของผู ้ท่ีไดร้ับกำร       

เสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ตลอดจนนิยำมกรรมกำรอิสระ และคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ รวมทั้ง

ผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท่ีน ำส่งมำพร้อมกับ           

หนังสือเชิญประชุมน้ี 

และตำมท่ีไดเ้รียนใหท่้ำนผูถื้อหุน้ทรำบขำ้งตน้แลว้ว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี ในวำระน้ีจึงใคร่ขอท่ำน  

ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ป ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและส่งใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บเพื่อมำนับคะแนน ทั้งน้ีบัตรลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย จะขอ

จดัเก็บหลงัจำกเสร็จสิ้ นกำรประชุมในวำระน้ี 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ซ่ึงต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้งนำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ดว้ยคะแนนเสียง  

เห็นดว้ย   จ ำนวน   411,537,831  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  87.58 

ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน         0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

งดออกเสียง  จ ำนวน    58,339,711  เสียง   หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   12.42  

2. อนุมติัแต่งตั้งนำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   466,535,854  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   99.29 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

งดออกเสียง  จ ำนวน      3,341,688  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.71 

 

 

http://www.cssthai.com/
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3. อนุมติัแต่งตั้ง รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   469,877,422  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  100.00 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน                120 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน         0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

4.  อนุมติัแต่งตั้ง ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ  ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   469,877,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  99.99 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน         0   เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

งดออกเสียง  จ ำนวน           50,000  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.01 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2562 

ประธำนฯ ขอเชิญนำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์       

ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ กลบัเขำ้มำในท่ีประชุม  

ประธำนฯ ได้มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับ

กรรมกำร ประจ ำปี 2562 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน  พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และขอ้บังคบั

บริษัทขอ้ท่ี 42 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม" 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้โดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมติัใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ กำรอนุมติัวงเงินค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี 

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสม               

ของค่ำตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำย รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภท     

และขนำดใกลเ้คียงกัน จำกรำยงำนผลส ำรวจอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคม ส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย ตลอดจนค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึง

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบัปี 2562 

เป็นจ ำนวนเงิน   ไม่เกิน 4,500,000 บำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2561 รอ้ยละ 10 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2562 ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรตำม

ขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 อนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บำท โดย

แยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่ำตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น  ๆ ซ่ึงมีรำยละเอียด

สรุปไดด้งัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 

ประธำนกรรมกำรบริษัท   จ ำนวน 70,000 บำทต่อเดือน 

2) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัท     จ ำนวน 30,000 บำทต่อครั้ง 

3) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    จ ำนวน 50,000 บำทต่อเดือน 

กรรมกำรตรวจสอบ     จ ำนวน 20,000 บำทต่อเดือน 

4) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบ    จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 
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5) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

6) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

7) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร ์

 กรรมกำรยุทธศำสตร ์   จ ำนวน 5,000 บำทต่อครั้ง 

ส ำหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุมน้ี 

8) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ ำรองไวส้ ำหรับกำรจ่ำยโบนัส ค่ำตอบแทนพิเศษ และค่ำตอบแทนอื่น ใหแ้ก่คณะกรรมกำร

บริษัท โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรรต่อไป 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บำท โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น       

ของบริษัทส ำหรบัปี 2562 และในส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้ ำนำจแก่คณะกรรมกำรบริษัท

ในกำรจัดสรรเป็นค่ำตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมกำรต่อไปตำมท่ีเห็นสมควร  ตำมท่ีเสนอทุกประกำร          

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย   จ ำนวน   469,877,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  100.00 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน                    0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง จ ำนวน         0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 0.00 
     

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำ

สอบบญัชีบริษัทประจ ำปี 2561 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

 เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 

มำตรำ 120 ท่ีก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

บริษัทฯมีนโยบำยกำรคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยใชว้ิธีคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอเง่ือนไข รวมทั้งค่ำสอบบญัชีมำยงั

บริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของผูส้อบบัญชี และคัดเลือกรำยท่ีเสนอ

เง่ือนไขท่ีเหมำะสมกบับริษัท จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบัญชีรำยเดิมจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบัญชี   

ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2562 ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษทัจดทะเบียนไดต้ำมรำยละเอียดท่ีแนบมำในหนังสือเชิญ

ประชุม ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจำกบริษัท 

ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2562 ไดแ้ก ่

1.  นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3. นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5730 

โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 จ ำนวน 2,905,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 100,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 

3.6 จำกปี 2561 
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ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ ำ

กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทในปี 2562 

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3.  นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5730 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏบิติังำนไดใ้หบ้ริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผูส้อบ

บญัชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แทนได ้และมีมติอนุมติัก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรบับริษัทและบริษัท

ยอ่ย ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,905,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   จ ำนวน   469,877,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  100.00 

 ไม่เห็นดว้ย  จ ำนวน                     0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง จ ำนวน          0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 
 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

  - ไม่มีกำรพิจำรณำในเร่ืองอื่น ๆ – 

 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุมในวำระท่ี 8 แลว้ ประธำนฯ สอบถำมท่ีประชุมว่ำผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะเสนอเร่ือง

ใดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ หรือสอบถำมประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุม

และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 11.20 น. 

 

 

 

             

       (นำยสมพงษ์ กงัสววิฒัน์)   

                ประธำนท่ีประชุม 

 

 

(นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขำนุกำรบริษัท   

  ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
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วาระที่ 2 

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2562 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 รวมทั้งรำยงำนขอ้มูลต่ำง ๆของบริษัทฯ       

ในรอบปี 2562น้ัน บริษัทฯไดจ้ดัท ำไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2562 (ในรูปแบบ QR-Code) ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ 

(www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท

ในรอบปี 2562 ดงักล่ำว 

 

การลงมต ิ

 วำระน้ีไม่ตอ้งไดร้บักำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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วาระที่ 3 

รบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 115 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 45. ก ำหนดให ้         

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และคณะกรรมกำรบริษัทอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่        

ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุม  

ผูถื้อหุน้รับทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป นอกจำกน้ีตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116    

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 

ของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจำกน้ีบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงิน

ปันผลในอตัรำ ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท และหลงัหกัเงิน

ส ำรองตำมกฎหมำย กำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบ ต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงมี

นัยส ำคญั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

แทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

1. รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งท่ี 1 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562      

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม–30 มิถุนำยน 2562 โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 

23,514,781.78 บำท ซ่ึงเป็นไปตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม 

2562 โดยบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 

2. รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครั้งท่ี 2 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562     

ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม-31 ธันวำคม 2562 โดยจ่ำยเป็นเงินสดในอัตรำหุ ้นละ 0.01 เป็นจ ำนวนเงิน 

11,757,390.89 บำท ซ่ึงเป็นไปตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 

2563 โดยบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

 

ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลทั้ง 2 ครั้งมำรวมกนั จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัปี 2562 เป็นจ ำนวน

เงินรวมทั้งส้ิน 35,272,172.67 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 101.44 ของก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ท่ีผ่ำนมำบริษัทไดจ้ัดสรรเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็น

จ ำนวน 59,000,000 บำท ซ่ึงไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ไวค้รบถว้นถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ 

 

                                     ขอ้มลูกำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผล 3 ปีท่ีผ่ำนมำดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.  ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ลำ้นบำท) 256.11 171.25 34.77

2.  รวมเงินปันผลจำ่ยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.18 0.12 0.03

     2.1  เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุน้) 0.08 0.06 0.02

     2.2  เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุน้) 0.10 0.06 0.01

3.  รวมเงินปันผลจำ่ยทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 211.63 141.09 35.27

4.  สดัส่วนกำรจำ่ยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสุทธิจำกงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำร (รอ้ยละ)

82.63 82.38 101.44

 

การลงมต ิ

 วำระน้ีไม่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ 
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วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2562 สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำ

งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและได้รับกำรตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ดังมีรำยละเอียดสรุป

สำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2562 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2562 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,630,669,574 3,303,554,725 

หน้ีสินรวม 1,987,674,204 1,722,385,979 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,642,995,370 1,581,168,746 

รำยไดร้วม 3,840,665,220 3,331,600,229 

ก ำไรสุทธิ 85,503,392 34,771,200 

ก ำไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 79,648,698 34,771,200 

ก ำไรต่อหุน้(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 0.07 0.03 

ทั้งน้ีบริษัทฯไดจ้ดัท ำขอ้มูลไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2562 (ในรูปแบบ OR Code) หน้ำท่ี 119 ถึง 161 ภำยใตห้วัขอ้

เร่ือง “รำยงำนผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและงบกำรเงิน” รวมทั้งบทวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ

ประจ ำปี 2562 หน้ำท่ี 101 ถึง 118 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่ำน

ล่วงหน้ำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งถูกตอ้ง

ตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ    

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2562 (ในรูปแบบ OR Code) หน้ำท่ี 6-7   

  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปแลว้ เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมัญ         

ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 5 

พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อใหค้รอบคลุมถึงธุรกิจท่ีบริษัทอำจจะขยำยในอนำคต บริษัท

จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก จ ำนวน 5 ขอ้ คือ ขอ้ท่ี 56 ถึง ขอ้ท่ี 60 

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

“ข้อที่  56   ขำย ขำยฝำก โอน รับโอน จ ำนอง รับจ ำนอง จ ำน ำ รับจ ำน ำ แลกเป ล่ียน และจ ำหน่ำยทรัพย์สิน                    

และอสงัหำริมทรพัยทุ์กชนิด รวมทั้งโอน รบัโอนสิทธิต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำม

วตัถุประสงค์ หรือเพื่อกำรอื่นใด และด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพยโ์ดยกำรเป็นนำยหน้ำ หรือ

ตวัแทนในกำร ซ้ือขำย หรือถือกรรมสิทธ์ิไวแ้ทนบุคคลอื่น โดยมิไดร้บัฝำกเงิน หรือรบัเงินจำกประชำชน และใช้

ประโยชน์จำกเงินน้ัน” 
 

“ขอ้ที่ 57 ประกอบกิจกำรคำ้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร ์เคร่ืองกล เคร่ืองจกัร รวมทั้งอะไหล่และช้ินส่วน

ของอุปกรณด์งักล่ำว” 
 

“ขอ้ที่ 58 ประกอบกิจกำรรับจำ้งวิจยั รับจำ้งออกแบบ ติดตั้ง พฒันำ เขียนโปรแกรม ระบบกำรจดักำรพลังงำนรวมถึง

อุปกรณแ์ละอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว และคำ้อุปกรณท่ี์เกี่ยวกบัระบบกำรจดักำรพลงังำนทุกชนิด” 
 

“ขอ้ที่ 59  ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองจกัรอตัโนมติั รวมทั้งช้ินส่วน อปุกรณ ์และโปรแกรมของระบบอตัโนมติั” 
 

“ขอ้ที่ 60  ประกอบกิจกำรรบัท ำกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม” 

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติแกไ้ข

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จ ำนวน 5 ข ้อ คือ ข้อท่ี  56 ถึงข้อท่ี 60 ตำมท่ีน ำเสนอ                

และเห็นสมควรเสนอใหบุ้คคลท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำร หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร       

ในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติม

ถอ้ยค ำ หรือด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 

 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 6 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วตัถุประสงค ์

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท จำกเดิม 55 ขอ้ เป็น 60 ขอ้ ตำมท่ีปรำกฏในวำระท่ี 5 

น้ัน บริษัทจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3 โดยใชข้อ้ควำมต่อไปน้ี 

 

“ขอ้3. วตัถปุระสงคข์องบริษทั มีจ  านวน 60 ขอ้ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติแกไ้ข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ และเห็นสมควรเสนอใหบุ้คคลท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือ กรรมกำร หรือประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ในกำรจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3 ท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำ หรือด ำเนินกำร  

ใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน 

 

 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 

แบบ บมจ. 002       หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

        เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

     บริษัท          คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

                                      วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) ซ้ือ จดัหำ รบั เช่ำ เช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้และจดักำรโดยประกำรอื่น ซ่ึงทรพัยสิ์นใด ๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรพัยสิ์นน้ัน 

(2) ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นโดยประกำรอื่น 

(3) เป็นนำยหน้ำ ตวัแทน ตวัแทนคำ้ต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั กำรหำสมำชิกให้

สมำคม และกำรคำ้หลกัทรพัย ์

(4) กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีธนำคำร นิติบุคคล หรือสถำบนักำรเงินอื่น และใหกู้ย้ืมเงินหรือใหเ้ครดิตดว้ยวิธีกำร

อื่น โดยจะมีหลักทรพัยห์รือไม่ก็ตำม รวมทั้งกำรรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตรำสำรท่ีเปล่ียนมือได้

อยำ่งอื่น เวน้แต่ในธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

(5) ท ำกำรจดัตั้งส ำนักงำนสำขำ หรือแต่งตั้งตวัแทน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

(6) เขำ้เป็นหุน้ส่วนจ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทจ ำกดั และบริษัทมหำชนจ ำกดั 

(7) ประกอบกิจกำรรบัเหมำก่อสรำ้งอำคำร อำคำรพำณิชย ์อำคำรท่ีพกัอำศัย สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เขื่อน 

อุโมงค ์และงำนก่อสรำ้งอยำ่งอื่นทุกชนิด รวมทั้งรบัท ำงำนโยธำทุกประเภท 

(8) ประกอบกิจกำรโรงแรม ภตัตำคำร บำร ์ไนทค์ลบั 

(9) ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ และคนโดยสำรทั้งทำงบก ทำงน ้ำ ทำงอำกำศ ทั้งภำยในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งรบับริกำรน ำของออกจำกท่ำเรือตำมพิธีศุลกำกรและกำรจดัวำงกำรขนส่งทุกชนิด 

(10) ประกอบกิจกำรจัดเก็บ รวบรวม จดัท ำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ขอ้มูลในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 

พำณิชยกรรม กำรเงิน 

(11) ประกอบกิจกำรทำงดำ้นกฎหมำย ทำงบญัชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม รวมทั้งกิจกำรโฆษณำ 

(12) ประกอบธุรกิจค ้ำประกนัหน้ีสิน ควำมรบัผิดและกำรปฏบิติัตำมสญัญำของบุคคลอื่น รวมทั้งรบับริกำรค ้ำประกนั

บุคคลซึ่งเดินทำงเขำ้มำในประเทศหรือเดินทำงออกไปต่ำงประเทศตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมือง กฎหมำยว่ำ

ดว้ยภำษีอำกร และกฎหมำยอื่น 

(13) ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำและให้ค ำแนะน ำปัญหำเกี่ยวกับด้ำนบริหำรงำนพำณิชยกรรม 

อุตสำหกรรม รวมทั้งปัญหำกำรผลิต กำรตลำด และกำรจดัจ ำหน่ำย 

(14) ประกอบธุรกิจบริกำรเป็นผูจ้ดักำรและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจดักำรทรพัยสิ์นใหบุ้คคลอื่น 

(15) ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน สถำนพยำบำล รบัรกัษำคนไขแ้ละผูป่้วยเจ็บ รับท ำกำรฝึกสอนและอบรม

ทำงดำ้นวิชำกำรเกี่ยวกบักำรแพทย ์กำรอนำมยั 

(16) ประกอบกิจกำรจดัสรำ้งและจ ำหน่ำยภำพยนตร ์โรงภำพยนตร ์และมหรสพอื่น สถำนพกัตำกอำกำศ สนำมกีฬำ 

สระว่ำยน ้ำ โบวล่ิ์ง 

(17) ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน ้ ำยำกันสนิมส ำหรับยำนพำหนะทุก

ประเภท รวมทั้งบริกำรติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไ้ขอุปกรณ ์ป้องกนัวินำศภยัทุกประเภท 

(18) ประกอบกิจกำรซกัรีดเส้ือผำ้ ตดัผม เสริมสวย 

(19) ประกอบกิจกำรรบัจำ้งถ่ำยรูป ลำ้ง อดั ขยำยรูป รวมทั้งเอกสำร 

(20) ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร อำบ อบ นวด 
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แบบ บมจ. 002      หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

       เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

บริษัท          คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(21) ประกอบกิจกำรประมูลเพื่อรับจำ้งท ำของ ตำมวตัถุประสงคท์ั้งหมด ใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วน

รำชกำร และองคก์ำรของรฐั 

(22) ประกอบกิจกำรน ำเขำ้และส่งออก เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล และอุปกรณค์วบคุมเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือกล 

(23) ประกอบกิจกำรน ำเขำ้และส่งออกสำรเคมีส ำหรบัป้องกนัไฟไหม ้

(24) รบัติดตั้งอุปกรณเ์กี่ยวกบัระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบปรบัอำกำศ ระบบส่ือสำร 

(25) ขำยปลีกอุปกรณเ์กี่ยวกบัไฟฟ้ำ ประปำ ปรบัอำกำศ ส่ือสำร 

(26) จ ำหน่ำยและติดตั้ง วสัดุประเภทสำรเคลือบโครงกำรเหล็ก 

(27) จ ำหน่ำยและติดตั้งอุปกรณป์ระหยดัพลงังำน 

(28) เป็นท่ีปรึกษำเก่ียวกบัระบบวิศวกรรมทุกระบบ 

(29) จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำดว้ยเซลลแ์สงอำทิตย ์

(30) เสนอขำยหุน้ และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดต่อประชำชน 

(31) ประกอบกิจกำรคำ้รถถงั เคร่ืองบิน ยำนพำหนะท่ีใชใ้นกำรรบ อำวุธยุทโธปกรณ์ท่ีเกี่ยวกบักำรรบทุกชนิด ยุทธ

ปัจจัยทำงกำรทหำร ทำงด้ำนควำมมัน่คง อุปกรณ์กำรส่ือสำรของฝ่ำยทหำร ฝ่ำยควำมมัน่คง รวมทั้งกำร

ซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ ตรวจสอบและติดตั้ง สินคำ้ดงักล่ำว รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว 

(32) ท ำกำรประมูลเพื่อขำย เพื่อรบัจำ้งท ำของ เพื่อท ำกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบสินคำ้ตำมวตัถุประสงค์

ทั้งหมด ใหแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรอื่นของรัฐทั้งภำยในและ

ภำยนอกประเทศ 

(33) ประกอบกิจกำรคำ้ น ำเขำ้ ส่งออก ซ้ือ ขำย ใหบ้ริกำรติดตั้งระบบป้องกนัควำมรอ้น ระบบป้องกนัควำมเยน็ และ

รวมถึงระบบกำรป้องกนัไฟฟ้ำและไฟลุกลำมทุกชนิดทุกประเภท 

(34) ประกอบกิจกำรคำ้ น ำเขำ้ ส่งออก ซ้ือ ขำย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำทุกชนิดทุกประเภท เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ระบบควบคุม

ระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณพ์รอ้มทั้งอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว 

(35) ประกอบกิจกำรคำ้ น ำเขำ้ ส่งออก ซ้ือ ขำย ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชท้ำงวิทยำศำสตร ์ปุ๋ย ยำปรำบศตัรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสตัวทุ์กชนิดทุกประเภท 

(36) ประกอบกิจกำรคำ้สตัวม์ีชีวิต เน้ือสตัวช์ ำแหละ เน้ือสตัวแ์ช่แขง็ และเน้ือสตัว์บรรจุกระป๋อง 

(37) ประกอบกิจกำรคำ้ ขำ้ว ขำ้วโพด มนัส ำปะหลัง มนัส ำปะหลังอดัเม็ด กำแฟ เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ถัว่ งำ ละหุ่ง 

ปำลม์น ้ำมนั ปอ ฝ้ำย นุ่น พืชไร่ ผลิตภณัฑจ์ำกสินคำ้ดงักล่ำว ครัง่ หนังสตัว ์ไม ้แร่ ยำง ยำงดิบ ยำงแผ่น หรือ

ยำงชนิดอื่นอนัผลิตขึ้ นหรือไดม้ำจำกส่วนหน่ึงส่วนใดของตน้ยำงพำรำ ของป่ำสมุนไพร และพืชผลกำรเกษตรอื่น

ทุกชนิด 

(38) ประกอบกิจกำรคำ้ ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยำเสน้ เคร่ืองด่ืม น ้ำด่ืม น ้ำแร่ น ้ำผลไม ้สุรำ เบียร ์

อำหำรสด อำหำรแหง้ อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอำหำร น ้ำซอส 

น ้ำตำล น ้ำมนัพืช อำหำรสตัว ์และเคร่ืองบริโภคอื่น 

(39) ประกอบกิจกำรคำ้ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเครำะห์ เสน้ด้ำยยืด 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับกำย ถุงน่อง เคร่ืองหนัง รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ือง

อุปโภคอื่น ส่ิงทอ อุปกรณก์ำรเล่นกีฬำ 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบ บมจ. 002      หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

       เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

บริษัท          คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(40) ประกอบกิจกำรคำ้ เคร่ืองเคหภณัฑ ์เคร่ืองเรือน เฟอรนิ์เจอร ์เคร่ืองครวั ตูเ้ย็น เคร่ืองปรบัอำกำศ เคร่ืองฟอก

อำกำศ พดัลม เคร่ืองดูดอำกำศ หมอ้หุงขำ้วไฟฟ้ำ เตำรีดไฟฟ้ำ เคร่ืองท ำควำมร้อน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว 

(41) ประกอบกิจกำรคำ้วสัดุก่อสรำ้ง อุปกรณแ์ละเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกำรก่อสรำ้ง เคร่ืองช่ำงทุกประเภท สี เคร่ืองมือ

ทำสี เคร่ืองตกแต่งอำคำร เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ืองสุขภณัฑ ์อุปกรณ์

ประปำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว 

(42) ประกอบกิจกำรคำ้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยำนพำหนะ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองสูบ

น ้ำ เคร่ืองบ ำบดัน ้ำเสีย และเคร่ืองก ำจดัขยะ 

(43) ประกอบกิจกำรคำ้ น ้ ำมันเช้ือเพลิง ถ่ำนหิน ผลิตภัณฑ์อย่ำงอื่นท่ีก่อใหเ้กิดพลังงำน และสถำนีบริกำรน ้ำมัน

เช้ือเพลิง 

(44) ประกอบกิจกำรคำ้ เคร่ืองส ำอำง อุปกรณเ์คร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมควำมงำม 

(45) ประกอบกิจกำรคำ้ กระดำษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ ์หนังสือ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์กำร

ถ่ำยภำพและภำพยนตร์ เคร่ืองค ำนวณ เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเ้ก็บเอกสำร 

เคร่ืองใชส้ ำนักงำน เคร่ืองมือส่ือสำร คอมพิวเตอร ์รวมทั้งอุปกรณแ์ละอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว 

(46) ประกอบกิจกำรคำ้ ทอง นำก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอื่น รวมทั้งวตัถุท ำเทียมส่ิงดงักล่ำว 

(47) ประกอบกิจกำรคำ้ เม็ดพลำสติก พลำสติก หรือส่ิงอื่นซ่ึงมีลักษณะคลำ้ยคลึงกนั ทั้งท่ีอยู่ในสภำพวตัถุดิบหรือ

ส ำเร็จรูป 

(48) ประกอบกิจกำรคำ้ ยำงเทียม ส่ิงท ำเทียม วตัถุหรือสินคำ้ดงักล่ำวโดยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์ 

(49) ประกอบกิจกำรคำ้ จดัจ ำหน่ำยและน ำเขำ้อุปกรณ์เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร หวัรถจกัรรถไฟ รถจกัรดีเซลไฟฟ้ำ รถ

โบกี้ บรรทุกตูสิ้นคำ้ เคร่ืองกั้นถนน รวมทั้งอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว และงำนอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรรถไฟแห่ง

ประเทศไทย 

(50) น ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคเบ้ิลทุกประเภทท่ีใชใ้นโครงขำ่ยโทรคมนำคม 

(51) ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำทุกประเภททั้งในประเทศและนอกประเทศ อำทิ โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้น โรงไฟฟ้ำ

พลงังำนควำมรอ้นร่วม โรงไฟฟ้ำพลงังำนน ้ำ โรงไฟฟ้ำพลงังำนปรมำณู โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์โรงไฟฟ้ำ

พลังงำนลม โรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำขนำดใหญ่ โรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ ำขนำดเล็ก โรงไฟฟ้ำชีวมวล โรงไฟฟ้ำขยะ 

โรงไฟฟ้ำกำ๊ซชีวภำพ และโรงไฟฟ้ำอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ำยไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  และสิ่ง

อนัเป็นวสัดุอุปกรณข์องโรงไฟฟ้ำน้ัน 

(52) ประกอบกิจกำรเกี่ยวกบัพลงังำนไฟฟ้ำ อนัไดแ้ก่ ซ้ือ ขำย จดัส่ง จดัหำ ส ำรวจ พฒันำ แปรสภำพ วำงแผน สรำ้ง 

ตรวจสอบ วิเครำะห ์ออกแบบ ติดตั้ง จดัใหไ้ดม้ำ จดัส่ง บ ำรุง รักษำ สะสม ส ำรอง ประมูล รับเหมำก่อสรำ้ง 

ซ่อมแซม น ำเขำ้ ส่งออก ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพลังงำนไฟฟ้ำ แหล่งพลังงำนอันไดม้ำ จำกธรรมชำติ 

ไดแ้ก่ น ้ ำ ลม แสงแดด แร่ธำตุ หรือเช้ือเพลิง น ้ ำมัน ถ่ำนหิน วตั ถุเคมีจำกถ่ำนหิน แกลบ เศษไม ้หรือก๊ำซ 

พลงังำนชีวมวล พลงังำนชีวภำพ พลงังำนจำกขยะและผลิตภณัฑจ์ำกขยะ รวมทั้งพลงังำนปรมำณู เพื่อผลิตไฟฟ้ำ

และงำนอื่นท่ีส่งเสริมกิจกำรเช่นว่ำน้ี และรวมถึงเป็นผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์พลังงำนลม 

พลังงำนชีวมวล พลังงำนชีวภำพ พลังงำนจำกขยะและผลิตภัณฑ์จำกขยะ พลังงำนน ้ำ พลังงำน ทดแทนและ

หมุนเวียนทุกประเภท 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบ บมจ. 002      หน้ำ____________ของจ ำนวน__________หน้ำ 

เอกสำรประกอบค ำขอท่ี___________________ 

วตัถปุระสงค ์

ของ 

บริษัท          คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่         จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถุประสงคข์องบริษัทมีจ ำนวน               60                     ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

(53) ประกอบกิจกำรผลิต ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย ติดตั้ง ซ่อมบ ำรุง ใหบ้ริกำร และใหค้ ำปรึกษำในกำรวำงระบบ รวมทั้ง

พฒันำ ระบบคอมพิวเตอร ์ซอฟตแ์วร ์แอปพลิเคชัน่ ระบบสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย ระบบส่ือสำรขอ้มูลภำพ

และเสียง ระบบฐำนขอ้มลู รวมถึงระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

(54) ประกอบกิจกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำโครงกำรประหยดัพลังงำน และ อนุรักษ์พลังงำนอย่ำงครบวงจร อนัไดแ้ก่ 

เป็นท่ีปรึกษำโครงกำรประหยดัพลงังำนและอนุรกัษ์พลงังำน ออกแบบและด ำเนินกำรโครงกำรประหยดัพลงังำน 

และ อนุรกัษ์พลงังำน วิเครำะหก์ำรลงทุนและท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรประหยดัพลงังำนและ

อนุรักษ์พลังงำน จ ำหน่ำย ติดตั้ง ใหเ้ช่ำ อุปกรณ์และระบบในโครงกำรประหยดัพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน 

รวมถึงกำรรบัด ำเนินกำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบ ซ่อมบ ำรุง ตรวจวดั และตรวจสอบผลประหยดัพลงังำน ให้

ค ำปรึกษำดำ้นกำรลงทุน และ ลงทุนในโครงกำรประหยดัพลงังำนและอนุรกัษ์พลงังำน 

(55) ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิง สถำนีบริกำรกำ๊ซธรรมชำติ สถำนีบริกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและชำรจ์

กระแสไฟฟ้ำส ำหรับยำนพำหนะไฟฟ้ำ และบ ำรุงรกัษำระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรรบัซ้ือ จดัหำ ขนส่ง 

และจดัจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ กำ๊ซธรรมชำติ และน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

(56) ขำย ขำยฝำก โอน รับโอน จ ำนอง รับจ ำนอง จ ำน ำ รับจ ำน ำ แลกเป ล่ียน และจ ำหน่ำยทรัพย์สิน                    

และอสงัหำริมทรพัยทุ์กชนิด รวมทั้งโอน รบัโอนสิทธิต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำม

วตัถุประสงค ์หรือเพื่อกำรอื่นใด และด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกบัอสงัหำริมทรพัยโ์ดยกำรเป็นนำยหน้ำ หรือตวัแทน

ในกำร ซ้ือขำย หรือถือกรรมสิทธ์ิไวแ้ทนบุคคลอื่น โดยมิได้รับฝำกเงิน หรือรับเงินจำกประชำชน และใช้

ประโยชน์จำกเงินน้ัน 

(57) ประกอบกิจกำรคำ้อุปกรณไ์ฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร ์เคร่ืองกล เคร่ืองจกัร รวมทั้งอะไหล่และช้ินส่วน  

(58) ประกอบกิจกำรรับจำ้งวิจยั รับจำ้งออกแบบ ติดตั้ง พัฒนำ เขียนโปรแกรม ระบบกำรจดักำรพลังงำนรวมถึง

อุปกรณแ์ละอะไหล่ของสินคำ้ดงักล่ำว และคำ้อุปกรณท่ี์เกี่ยวกบัระบบกำรจดักำรพลงังำนทุกชนิด 

(59) ประกอบกิจกำรผลิตเคร่ืองจกัรอตัโนมติั รวมทั้งช้ินส่วน อปุกรณ ์และโปรแกรมของระบบอตัโนมติั 

(60) ประกอบกิจกำรรบัท ำกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
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วาระที่ 7 

พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งในอัตรำ  1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดคิดเป็นจ ำนวน 2 ท่ำน ดงัน้ี (1)นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ (2)รองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ  

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล    

ทั้งน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 

2563 โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจำรณำด้วย ได้พิจำรณำสรรหำบุคคล ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน

กรรมกำรท่ีออกตำมวำระดงักล่ำว โดยพิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบติัในดำ้นต่ำง ๆ รวมถึงองคป์ระกอบของจ ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมด ตลอดจนประสิทธิภำพและผลกำรด ำเนินงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วงท่ีผ่ำนมำ จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

บุคคลต่อไปน้ีเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 2 ท่ำน คือ (1)นำยฉัฐภูมิ  ขันติวิ ริยะ                 

(2)รองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) ทั้ง2ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพอนัเป็นประโยชน์

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง2ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน ตำมขอ้บังคับของบริษัท      

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง2ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมได้ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯและได้เขำ้ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน5ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง2ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรยุทธศำสตร์

องค์กร โดยนำยฉัฐภูมิ  ขันติวิ ริยะ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นเวลำ               

รวม 5 ปี 9 เดือน หำกไดร้บักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี จะมีระยะเวลำในกำร

ด ำรงต ำแหน่งรวมทั้งส้ิน 8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนเมษำยน 2566) ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ    

ไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ   

เป็นผู ้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยโดยเฉพำะ           

ดำ้นกำรเงินและกำรลงทุน โดยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทฯมีกำรบริหำรจดักำรในเร่ืองของ

กำรเงินและกำรลงทุนอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีควำมรูเ้ร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง      

โดยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทฯ ทบทวนควำมเส่ียงอย่ำงสม ำ่เสมอและมีกระบวนกำร

ป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังมีควำมรู ้ด้ำนกฎหมำย          

และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหค้ ำแนะน ำ ในกำรปฏบิติัตำมกฎหมำย

ต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

(3.2) รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร

ตรวจสอบ และกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร โดยรองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ ซ่ึงด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นเวลำ รวม 5 ปี 4 เดือน หำกไดร้บักำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
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สำมญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี จะมีระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งรวมทั้งส้ิน 8 ปี 2 เดือน (นับถึงเดือน

เมษำยน 2566) ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระ   

ในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม

เช่ียวชำญ ท่ีหลำกหลำยโดยเฉพำะงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อีกทั้งยังมีควำมรู ้ด้ำนกฎหมำย       

และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย

ต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

 

อย่ำงไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น

เขำ้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนทำงเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 – 15 มกรำคม 2563 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้

รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรรำยใหม่  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 ไดพ้ิจำรณำโดยผ่ำน

กระบวนกำรกลัน่กรอง ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท รวมถึงควำมเหมำะสมอนัประกอบดว้ยคุณสมบัติ       

ทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ เพศ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัเหมำะสม

กบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏบิติัหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 2 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

 (1)นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ    เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

 (2)รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ  เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

  

  รวมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทฯไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระจะสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงมีมติเห็นชอบใหเ้สนอช่ือ นำยฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ และรองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ 

กรรมกำรอิสระรำยเดิม กลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระต่ออีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำนมีคุณสมบติั

ครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู ้มีควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมี

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบองคก์ร อีกทั้งนำยฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ เป็นผูม้ีประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรเงินกำร

ลงทุน รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง และรองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ เป็นผูม้ีประสบกำรณ์และมีควำม

เช่ียวชำญดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ ซ่ึงสำมำรถใหค้ ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บับริษัทฯ ไดเ้ป็นอยำ่งดี  
 

ขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

 ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ตลอดจนนิยำมกรรมกำรอิสระและคุณสมบัติของผูท่ี้จะ

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ รวมทั้งผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำม

เอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

การลงมต ิ

 อน่ึง ขอ้บังคบัของบริษัทไดก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นแบบกำรใชค้ะแนนเสียงขำ้ง

มำกโดยก ำหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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ประวตัิโดยสงัเขปของ นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ 

ต าแหน่งในบริษทั  :    กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

    กรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

    กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตั้ง : กรรมกำรอสิระ 

อาย ุ  : 58  ปี 

สญัชาต ิ  :  ไทย  

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นกำรเงินและกำรลงทุน และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกจิของบริษัทเป็นอยำ่งดี 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Audit Committee Program รุ่น 8/2548  

 Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2551  

 Director Certification Program รุ่น 100/2551 
 

ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร  

บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั กรรมกำร 

บริษัท ไอ ที ซิต้ี  จ ำกดั (มหำชน) 
 

(2) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น 

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ    

 พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 กรรมกำร  

บริษัท บนั จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท ยูบีส พรีมำเทค จ ำกดั 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี  

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  :  5 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 12 กนัยำยน 2557 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2562 :  

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   30 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไว้

ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้งไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 

ขอ้มูลอื่น ๆ :  กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
(2) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย) 
(3) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ (เช่น กำรซ้ือ / ขำย วตัถุดิบ / สินคำ้ / บริกำร กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 
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ประวตัิโดยสงัเขปของ รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา 

ต าแหน่งในบริษทั   : กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

    กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตั้ง : กรรมกำรอสิระ  

อาย ุ  : 63  ปี  

สญัชาต ิ  : ไทย 

  

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท วศิวกรรมศำสตรม์หำบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้ำ)  

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
   

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: งำนดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยำ่งดี 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program รุ่น 119/2552  

 Financial Statements for Director 2556 

ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำร 

บริษัท ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท บำงกอกชีทเม็ททลั จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2556 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำร  

บจก.พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล  

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ    

 ปี 2559 – 2561 ประธำนกรรมกำร 

   สหกรณอ์อมทรพัยพ์ระจอมเกลำ้ เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

 ปี 2524 – 2561  รองศำสตรำจำรย ์คณะวิศวกรรมศำสตร ์

   สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  :  5 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2562 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำ รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้น

ตำมท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้งไม่มี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั  

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ขอ้มูลอื่น ๆ :  กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
(2) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย) 
(3) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ (เช่น กำรซ้ือ / ขำย วตัถุดิบ / สินคำ้ / บริกำร กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระเท่ำกับขอ้ก ำหนดขั้นต ำ่      

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองำนใดอนัเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจโดยอิสระของตน 

โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมกฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด                  

มีรำยละเอียดดงัน้ี:- 

1.ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนั้บรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยน้ัน ๆ ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ

บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระทั้งน้ี

ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่

น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4.ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม ของผูท่ี้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่     

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำง

กำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือใหกู้ย้ืม คำ้ประกนั กำรใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลักประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั     

ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัท 

หรือตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทขึ้ นไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ

มูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยว    

โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำวใหนั้บรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์

ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสงักดัอยูด่ว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง

ไดร้ับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

7.ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 

8.ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน

ท่ีมีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำร

แขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9.มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

หมำยเหตุ : นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท เท่ำกับท่ีก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์
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วาระที่ 8  

พิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 42 ไดก้ ำหนด     

ใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  

ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้ โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ี       

ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ซ่ึงได้แก่ กำรอนุมัติวงเงินค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี                 

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ไดพ้ิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน    

ท่ีสอดคลอ้งกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยรวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนำดใกลเ้คียงกนั 

จำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลอดจน

ค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม  

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบั  

ปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2562 รอ้ยละ 11 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตำมขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นควรเสนอท่ี         

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน     

4 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2562 รอ้ยละ 11 โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่ำตอบแทนพิเศษ 

โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ รำยละเอียดดงัน้ี 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ล ำดบั รำยละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1 ค่ำตอบแทนรำยเดือน/เดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 100,000.00      70,000.00        70,000.00     

2 ค่ำเบ้ียประชุม/ครั้ง

- กรรมการบริษัท 30,000.00        30,000.00        30,000.00     

3 ค่ำตอบแทนรำยเดือน/เดือน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000.00        50,000.00        30,000.00     

- กรรมการตรวจสอบ 20,000.00        20,000.00        20,000.00     

4 ค่ำเบ้ียประชุม/ครั้ง

- กรรมการตรวจสอบ 10,000.00        10,000.00        10,000.00     

5 ค่ำเบ้ียประชุม/ครั้ง 10,000.00        10,000.00        10,000.00     

6 ค่ำเบ้ียประชุม/ครั้ง 10,000.00        10,000.00        10,000.00     

7 ค่ำเบ้ียประชุม/ครั้ง 5,000.00          5,000.00          5,000.00       

ไม่มี ไม่มี ไม่มีค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น นอกเหนือจำก

ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบ้ียประชุม และเงินบ ำเหน็จ

ส ำหรบัขอ้ 5 และ ขอ้ 6 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุมน้ี

กรรมกำรบริษทั

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล

กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร

 

 

 โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคลส ำหรับปี 2562 ปรำกฏอยู่ในหัวขอ้ “ค่ำตอบแทน”    

หน้ำท่ี 72 ของรำยงำนประจ ำปี2562 ปรำกฏรำยละเอียดใน QR Code ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุมใน

ครั้งน้้ี (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี1) 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  

ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 

พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2563 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชี

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้น้ัน 

 อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯมีนโยบำยกำรคัดเลือกผู ้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ             

จำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอ

เง่ือนไขรวมทั้งค่ำสอบบัญชีมำยังบริษัทฯเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้พิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของ       

ผูส้อบบญัชีและคดัเลือกรำยท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีเหมำะสมกบับริษัท  

ทั้งน้ีตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ไดก้ ำหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีกำรหมุนเวียน ผูส้อบบญัชี 

หำกผูส้อบบญัชีรำยเดิมปฏบิติัหน้ำท่ีสอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ มำแลว้ 7 รอบบญัชี

ติดต่อกนั โดยสำมำรถแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรำยใหม่ท่ีสงักดัส ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกนัผูส้อบบญัชีรำยเดิมก็ได ้อย่ำงไรก็ตำม  

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรำยท่ีพน้จำกกำรปฏบิติัหน้ำท่ีเน่ืองจำกกำรหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ได้ 

เมื่อพน้ระยะเวลำอยำ่งน้อย 5 รอบปีบญัชีนับแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรำยดงักล่ำวพน้จำกกำรปฏบิติัหน้ำท่ี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้แต่งตั้ง   

ผูส้อบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ซ่ึงก ำหนด ใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง

หมุนเวียนผูส้อบบญัชีทุก 7 รอบบัญชีติดต่อกนั จำกกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

บริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งนำยปรีชำ อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำตเลขท่ี 5800 นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3844 และนำงชลรส สันติอศัวรำภรณ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4523 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 

โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 จ ำนวน 2,905,000 บำท ซ่ึงเท่ำกบัปี 2562  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1)  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และผูส้อบบัญชีท่ีเสนอดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท     

บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีอยำ่งเป็นอิสระแต่อยำ่งใด 

2)  ผูส้อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งขำ้งตน้ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนไดโ้ดยท่ี

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ซ่ึงมีจ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีกบับริษัท 

  2.1)  นำยปรีชำ อรุณนำรำ  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

  2.2)  นำงสำวศิรำภรณ ์เอื้ ออนันตกุ์ล  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

  2.3)  นำงชลรส       สนัติอศัวรำภรณ์  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

3)  กรณีท่ีผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญำตดังกล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด        

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แทนได ้

4)  กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัปี 2562 ดงัน้ี 

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 540,000      540,000      - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,410,000   1,410,000   - -

รวมทัง้ส้ิน 1,950,000   1,950,000   - -

ค่ำบริกำรอ่ืน ไม่มี ไม่มี - -

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2563 ปี 2562
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5)  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ ำกดั และบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัทฯ ใชบ้ริกำรผูส้อบบญัชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เช่นเดียวกนั กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัปี 2562 ดงัน้ี  

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษทั ซี .เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ  ำกดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 90,000       90,000       - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 185,000     185,000     - -

รวมทัง้ส้ิน 275,000     275,000     - -

ค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - -

ค่ำสอบบญัชีของบริษทั นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชัน่

(ประเทศไทย) จ  ำกดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 240,000     240,000     - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 440,000     440,000     - -

รวมทัง้ส้ิน 680,000     680,000     - -

ค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - -

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2563 ปี 2562

 

6)  ในรอบปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริกำรผู ้สอบบัญชีเพียงอย่ำงเดียว ไม่ได้ใช้บริกำรอย่ำงอื่นจำก          

ส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีหรือส ำนักงำนสอบบญัชีท่ี

ผูส้อบบญัชีสงักดั 

7)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกำรพิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ

จำกคุณภำพ มำตรฐำน ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี อีกทั้งประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ

บัญ ชี เมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณงำนและอัตรำค่ำตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู ้สอบบัญชีจำก            

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู ้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)จึงไดเ้สนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ

อนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใด

คนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2563 (1) นำยปรีชำ อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 

5800 (2) นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3844 (3) นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4523 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 จ ำนวน 2,905,000 บำท ซ่ึงเท่ำกบัปี 

2562 

 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด   
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

 

ช่ือ – นามสกลุ  :  นายปรีชา อรุณนารา 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5800 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2539 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : - เศรษฐศำสตรธุ์รกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกบัส ำนักงำนฯมำเป็นเวลำมำกกว่ำ 

20 ปีโดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลำยประเภททั้งท่ีเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและธุรกิจ

ต่ำงประเทศ เช่น ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจบริกำร ธุรกิจกำรจัด

จ ำหน่ำยและธุรกิจปิโตรเลียม 

 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย 

(นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) 

กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ี

ไดอ้ยำ่งอิสระ 

: ไม่มี 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: preecha.arunnara@th.ey.com 
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ :  นางสาวศิราภรณ ์เอ้ืออนนัตกุ์ล 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 3844 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2527 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทยและผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : - บญัชีมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : ผูส้อบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 25 ปี เป็นผูค้วบคุม

งำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซ่ึงครอบคลุม

กิจกำรหลำยประเภททั้ งท่ี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศท่ีมีสำขำ       

อยู่ ทั ่ว โลก  มี ค วำม เช่ี ยวชำญ อย่ ำงยิ่ ง ใน ธุ รกิ จกำรผ ลิต          

ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ

โรงพยำบำล นอกจำกน้ียังมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบ    

เป็นกรณีพิเศษเพื่อกำรซ้ือขำยกิจกำรหรือกำรเขำ้จดทะเบียน  

เป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย  

(นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี)  

กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว     

อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีได้

อยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com 
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ  :  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 4523 
 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2536 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณ์ท ำงำนสอบบัญชีกับส ำนักงำนฯมำเป็นเวลำ

มำกกว่ำ 25 ปี  และเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน        

มำเป็น เวลำกว่ำ  10 ปี  เป็นผู ้ค วบ คุมงำนสอบบัญ ชีของ        

บริษัทขนำดใหญ่และครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท      

ทั้งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และธุรกิจต่ำงประเทศ มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจกำรผลิต      

ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภคและสินคำ้อุตสำหกรรม 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้ำง ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

บริกำรอื่น ๆ 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย 

(นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) 

กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ี

ไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com 
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หลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงสทิธิเขา้รว่มประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการ

ออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลคะแนนเสยีง 
 

หลกัฐานที่ตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให ้ซ่ึงปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัขี ่หรือหนังสือเดินทำง  

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทน ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู ้

ถือหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร

แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

(ง) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ ำควำมในขอ้ 1. และขอ้ 2. มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขำ้ประชุม ซ่ึงมิไดม้ีสญัชำติไทยหรือซ่ึง

เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภำยใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หนังสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลน้ันอำจจะเป็นเอกสำรท่ีออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ัน

ตั้งอยู่ หรือโดยเจำ้หน้ำท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรำยละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ ำนำจ

ลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 

(ข)  เอกสำรท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย และให้

ผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 

 4. กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ 

   (ก) เอกสำรเช่นเดียวกบัขอ้ 3. (2) - (3) ขำ้งตน้ 

   (ข) หนังสือมอบอ ำนำจ จำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

   (ค) หนังสือยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญำตประกอบกิจคสัโตเดียน 
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 5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรม 

   ผูจ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำลแต่งตั้งให้

เป็นผูจ้ดักำรมรดกซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

   บิดำ มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน 

ใหน้ ำส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์หรือส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 

   ผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทักษ์เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำล

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทกัษ์ ซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่เวลำ  09.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งวีนัส 3-4 อาคาร       
อิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบุรี         

ตำมแผนท่ีท่ีไดแ้นบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี  

ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 

1. กรณีมาดว้ยตนเอง 

- ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มแสดงเอกสำรหลักฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วม

ประชุม  

- รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 

2 กรณีรบัมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรำย ตำมแบบท่ีกรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ 

(ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2550 ซ่ึงมี 3 แบบ  

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้ เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้  

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี  

2.1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ดงัน้ี 

 - ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่ำน้ัน  

- ผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝำกและดแูลหุน้จะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ำกทั้ง 3 แบบ (แบบก,ข,ค) 

- ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทั้งขดีฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อใหถู้กตอ้งและ

มีผลผูกพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษัทฯอ านวยความสะดวกจดัอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยสามารถติดตอ่ขอรบัได ้ณ จดุตรวจเอกสาร 

- ส่งหนังสือมอบฉนัทะคืนมำยงัฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วนัท ำกำร ก่อนวนั 

ประชุมหรือน ำมำแสดงแก่เจำ้หน้ำท่ี ณ จุดตรวจเอกสำรก่อนเร่ิมกำรประชุมในวนัประชุม 

 2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสำร และยืน่เอกสำร ดงัน้ี 

  - ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มหนังสือมอบฉันทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ซ่ึงได้

กรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  - เอกสำรหลกัฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมตำมแต่กรณี 

 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสำรตำมขอ้ 2.2 ท่ีผ่ำนกำรตรวจแลว้ 

 2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 
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ขั้นตอนการออกเสียงและการนบัผลคะแนนเสียง 

ประธำนท่ีประชุมจะแจง้วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทรำบก่อนเขำ้สู่วำระ

กำรประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

- กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะสอบถำมท่ีประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดคดัคำ้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึ้ น 

•  หำกมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคดัคำ้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกกำรลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้ท่ีคดัคำ้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่ำผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติให้

อนุมติัตำมท่ีประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 

• หำกไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคัดคำ้น หรืองดออกเสียง ถือว่ำท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมัติตำมท่ี

ประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ ำเคร่ืองหมำยในหนังสือมอบฉันทะไว้

แลว้ว่ำประสงคจ์ะลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงประกำรใด ซ่ึงบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัคำ้นหรืองด

ออกเสียงดงักล่ำวน้ันในกำรลงมติในแต่ละวำระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขำ้ประชุมแทนและใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตำมท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ัน บริษัทจะน ำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูถื้อ

หุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ย

แลว้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และ

น ำคะแนนเสียงดงักล่ำวมำรวมกบักำรออกเสียงลงคะแนนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

- กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม และของผูถื้อหุน้ท่ี

มอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีบริษัทบันทึกไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขำ้ประชุมท่ีออก

เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มำหักออกจำกจ ำนวนหุ ้นทั้งหมดของผู ้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวำระ 

- ประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระหลงัจำกกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่

ละวำระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ

เท่ำใด 

 

อยำ่งไรก็ตำม ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยบนัทึกกำรลงมติ (ไม่ว่ำจะเป็นกรณี

ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ก็ตำม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยไปตรวจนับ

คะแนนเสียง และประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละท่ำน โดยจะแยก

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่ำใด 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2563 

 

 

 

มำดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมำดว้ยตนเอง

(เร่ิม 9.00 น.) 

ตรวจเอกสำรมอบอ ำนำจ 

แสดงบตัรประจ ำตวั 

 แสดงหนังสือมอบฉนัทะและเอกสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

 แสดงส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 

 

ลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

รบับตัรลงคะแนน 

เขำ้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 10.00 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งกำรคดัคำ้นหรืองดออกเสียงในวำระใด ๆ 

ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียง) 

เจำ้หน้ำท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะผูค้ดัคำ้นหรือ

งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน) 

ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ(เร่ิม 9.00 น.) 

หมายเหต ุ: กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคืนตอ่เจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการ

ประชุม 

ในวำระท่ีตอ้งลงคะแนนเป็น

รำยบุคคล บริษัทจะเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ทุก

รำยท่ีเขำ้ร่วมประชุม ทั้งกรณีเหน็

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

บริษัทจดัใหม้ีท่ีปรึกษำกฎหมำย

เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจนับคะแนนและ

ดูแลใหก้ำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นไป

อยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำม

กฎหมำยและขอ้บงัคบับริษัท 

ลงทะเบียนดว้ย 

ระบบ Barcode 

จดุคดักรอง 

ผูถื้อหุน้สอบถำม 
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ประกาศ :  แนวทางปฏิบตัเิพื่อป้องกนัการตดิตอ่ของไวรสั COVID – 19 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2563 

 เน่ืองดว้ย สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID – 19 ในหลำยพื้ นท่ีอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทฯ ไดติ้ดตำมและมี

ควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ ดงักล่ำวเป็นอย่ำงยิ่งและมีควำมห่วงใยในสุขภำพของผูถื้อหุน้ทุกท่ำน จึงไดจ้ดัท ำแนวทำงปฏิบัติ             

เพื่อป้องกนักำรติดต่อของไวรสั COVID – 19 ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมำตรกำรของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ดงัน้ี 

 

ก่อนเขา้ประชุม 

1. บริษัทฯ จะจดัใหม้ีระบบคดักรองผูท่ี้มีอำกำรไขร่้วมกบัอำกำรทำงเดินหำยใจ โดยก่อนเขำ้ประชุมจะมีกำรตรวจวดั

อุณหภูมิร่ำงกำยและสงัเกตกำรณจ์ำกเจำ้หน้ีของบริษัทฯ ดงัน้ี 

1.1 หำกผู ้เขำ้ร่วมประชุมมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง อำทิ มีไข ้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้ นไป)          

ไอ เจ็บคอ จำม มีน ้ ำมูก หรือ มีอำกำรเขำ้ข่ำยว่ำจะเป็นไข ้หรือผูท่ี้เพิ่งเดินทำงกลับจำกประเทศเส่ียงและ         

ยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำ 14 วนั ก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครั้งน้ี 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครั้งน้ี (ขออนุญาตใหท้่านมอบฉันทะ   

แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯแทน โดยเจา้หน้าที่จุดลงทะเบียนจะอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสาร     

และอากรแสตมป์ใหแ้ก่ท่านโดยสามารถส่งค าถามที่เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมมาพรอ้มกันได ้   

อีกดว้ย 

1.2 หำกผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไม่พบอำกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

บริษทัฯ จะมีการติดสติ๊กเกอรส์ญัลกัษณป์ระจ  าตวัไวบ้นเส้ือของทา่นใหช้ดัเจนก่อนเขา้ประชุม 

2. บริษัทฯ จะจดัเตรียมจุดลำ้งมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะในบริเวณท่ีมีกำรใชง้ำนร่วมกนั เช่น   

หอ้งประชุม จุดลงทะเบียน เป็นตน้ 

3. บริษัทฯ จะเน้นย ้ำสถำนท่ีจดังำนใหม้ีกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และบริเวณท่ีมีผูส้มัผสัจ ำนวนมำก เช่น รำวบนัได

ลูกบิดประต ูและหอ้งน ้ำ ดว้ยน ้ำยำท ำควำมสะอำดหรือแอลกอฮอลอ์ยำ่งสม ำ่เสมอ 

 

ระหว่างประชุม 

 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมฯ และผ่ำนกำรคดักรองแลว้ ในกำรปฏิบติัตนดงัน้ี 

“กรุณำสวมหน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำ” “กรุณำลำ้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์” “หลีกเล่ียงกำรสัมผัสบริเวณ 

ใบหน้ำ ตำ จมูก ปำก ดว้ยมือท่ียงัไม่ลำ้ง” “หลีกเล่ียงกำรใช ้สัมผัส ส่ิงของร่วมกบัผูอ้ื่น” “หำกมีไข ้ไอ น ้ำมูกไหล เจ็บคอ 

หำยใจ เหน่ือยหอบ” โปรดออกจำกกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 

หลงัการประขุม 

 บริษัทฯ ขอแนะน ำผูเ้ขำ้ร่วมประชุมควรลำ้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลงั จำกเสร็จส้ินกำรประชุม

และ ก่อนออกจำกสถำนท่ีจดัประชุม 

 ทั้งน้ี เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันกำรติดต่อ ไวรัส COVID – 19 ของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ทุกท่ำน 

บริษัทฯขอเรียนมำเพื่อขอควำมร่วมมือทุกท่ำนใหป้ฏบิติัตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุดงัต่อไปน้ีอยำ่งเคร่งครดั ไดแ้ก่ 

 ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมควรเตรียมหน้ำกำกอนำมยัมำเอง และ ควรสวมใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุม 

 หำกท่ำนสังเกตเห็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอำกำร ไข ้ไอ มีน ้ ำมูก เจ็บคอ หำยใจเหน่ือย หอบ ควรแนะน ำใหท่้ำนร่วม

ประชุมท่ำนน้ันออกจำกหอ้งประขมุหรือติดต่อเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคดักรองหรือจุดลงทะเบียนทนัที 

 ควรงดเขำ้ร่วมกิจกรรม หำกตนเองมีอำกำรป่วยของโรคระบบทำงเดินหำยใจ COVID – 19 หรือหำกพบว่ำ

ตนเองเร่ิมป่วยหรือมีอำกำรตำม ขอ้ 1.1 ท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
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ขอ้บงัคบับรษิัทฯในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. การก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนและวนัประชุมผูถื้อหุน้ และก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 15. บริษัทจะงดกำรโอนหุน้ในระหว่ำงเวลำยีสิ่บเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยประกำศใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ

ล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่ำสิบส่ีวันก่อนวันเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 

ขอ้ 19. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษัทกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั 

ขอ้ 27. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเร่ือง

ท่ีเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  
 

 กำรส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู ้รับหรือผู ้แทนของผู ้รับโดยตรง หรือส่งโดยทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนก็ได ้ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูก้ ำหนดสถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง 

2. การนบัองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 21. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยีสิ่บหำ้

คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจ ำกดับญัญติัไว้

เป็นอยำ่งอื่น 

ขอ้ 23. ในกำรประชุมผู ้ถือหุน้ ผู ้ถือหุ ้นจะมอบฉันทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติภำวะแล้วเขำ้ประชุม และออกเสี ยง

ลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบฉนัทะจะตอ้งท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธำน

กรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีท่ีประชุม หนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตำมแบบท่ี

นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดัก ำหนด 

ขอ้ 28. กำรประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกเวลำใด ๆ ถำ้ไดล่้วงเวลำน้ันไปแลว้หน่ึงชัว่โมงแต่รวมจ ำนวนผูถื้อหุน้และ

จ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขำ้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุม และถำ้กำรนัดกำรประชุมน้ันไดเ้รียกนัดโดยผูถื้อ

หุน้รอ้งขอ ก็ใหเ้ลิกกำรประชุม และใหก้ำรประชุมน้ันเป็นกำรระงับไป ถ้ำกำรประชุมน้ันเรียกนัดโดย

คณะกรรมกำร ก็ใหเ้รียกนัดใหม่อีกครำวหน่ึง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อน

วนัประชุม กำรนัดประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

3. การด าเนินการประชุม 

ขอ้ 22. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำน ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรอง

ประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธำนในท่ีประชุม 

ขอ้ 29. ประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหน้ำท่ีควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัทว่ำดว้ยกำรประชุม 

ในกำรน้ี ตอ้งด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี

ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุม 
 

 เมื่อท่ีประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน

หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระไม่เสร็จตำมวรรคหน่ึง หรือพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอไม่เสร็จตำมวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำ ใหท่ี้ประชุมก ำหนด สถำนท่ี วนั 

และเวลำท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบ
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วำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

4. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีไม่มีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น กำรออกเสียงลงมติ

เร่ืองใด ๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนท่ีประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 

 ในกำรออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ำโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้

ท่ีถืออยูแ่ละหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะโดยถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียง 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมวรรคสองในส่วนท่ีถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียงน้ัน มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณี

ท่ีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก ำหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่ำหุน้สำมญั 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำหำ้คนรอ้งขอ และท่ีประชุมมีมติให้

ลงคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเ้ป็นไปตำมท่ีประธำนท่ีประชุม

ก ำหนด 

ขอ้ 25. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(2) กำรซ้ือหรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(3) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั            

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

ขอ้ 26. กำรลงมติใด ๆ ถำ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติน้ันโดยเฉพำะของผูถื้อหุน้

หรือขอผูม้อบหรือผูร้บัมอบฉันทะ ผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมติน้ัน ๆ ไม่ได ้เวน้แต่เป็นกำรออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

5. การจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง 

ขอ้ 45. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเสนอผลก ำไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ำยเป็นเงินปันผลปีใดๆ ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก ำไรเป็นประกำรอื่นก็ได ้
   

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควร

พอท่ีจะท ำเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำว

ต่อไป 

ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน 
 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้ 36. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม        

ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม  

 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

จ ำกดัน้ัน ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก

ต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปน้ันอำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้
 

7. ก าหนดคา่ตอบแทนและเบ้ียประชุมส าหรบักรรมการ  

ขอ้ 42. ใหก้รรมกำรไดค้่ำตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ ำหนดใหต้ำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้      

ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

       เขยีนท่ี _______________________________________ 

       วนัท่ี_________เดือน________________ปี____________ 

1  ขำ้พเจำ้__________________________________________________________สญัชำติ____________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ____________ถนน____________________________ต ำบล/แขวง____________________________________ 

อ ำเภอ/เขต ___________________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 

2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม _____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สำมญั__________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ_______________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

3 ขอมอบฉนัทะให ้  

(1)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(3)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำนเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ 

ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน

วนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

 กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

             

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

                   (_____________________________) 

             

      ลงช่ือ___________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (______________________________) 

 

หมำยเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้ 

 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจ่ำหนำ้ซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

11120 

 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆที่จะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

         เขยีนท่ี _______________________ 

       วนัท่ี_________เดือน_________________ปี____________ 

 

1  ขำ้พเจำ้_______________________________________สญัชำติ_________________________________________ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี _________ ________ถนน________________________ต ำบล/แขวง_____________________________________ 

อ ำเภอ/เขต ___________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์___________________________________ 

2 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ___________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั__________________เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สำมญั________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________________เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ_____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั______________________เสียง 

3 ขอมอบฉนัทะให ้  

(1)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

(3)_____________________________________________อำยุ __________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต ำบล/แขวง________________________อ ำเภอ/เขต________________________

จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 อำคำรอิมแพค เอ็กซิบิชัน่ 

ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน

วนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 
 

 4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 

   26 เมษายน 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง  

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 



 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   50 

 

 วาระที่ 3 รบัทราบการจา่ยปันผลระหว่างกาล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ข

เพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 (1)ช่ือกรรมกำร นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(2) ช่ือกรรมกำร รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ  ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2563 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2563 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

 



 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   51 

 

 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้ก

ประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

            (______________________________) 

 

      ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

              (____________________________________) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อหนังสือมอบฉนัทะ 

แบบ ข. ตำมแนบ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 



 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   52 

 

ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 

อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด          

จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

วำระท่ี_________________เร่ือง___________________________________________________________________ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 

      

ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

          (____________________________________) 

     

     ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

           (___________________________________) 

 

 

 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจ่ำหนำ้ซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

11120 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

             
       เขยีนท่ี_________________________________ 

       วนัท่ี_____เดือน____________________ปี____________ 

1.  ขำ้พเจำ้__________________________________________________สญัชำติ____________________________ 

ส ำนักงำนตั้งอยูบ่ำ้นเลขท่ี________________ถนน________________________ต ำบล/แขวง__________________________ 

อ ำเภอ/เขต________________________________จงัหวดั_______________________รหสัไปรษณีย_์__________________ 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั___________________________________________ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม_______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_________________เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สำมญั______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

  หุน้บุริมสิทธิ____________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั_____________________เสียง 

2. ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (2)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

 (3)_________________________________________อำย_ุ____________ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี____________________ 

ถนน___________________________ต ำบล/แขวง_____________________________อ ำเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย_์________________________หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 อำคำรอิมแพค เอ็กซิบิชัน่ 

ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน

วนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 

3. ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี  

  มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ  

 หุน้สำมญั__________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_____________เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด___________________________เสียง 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 

   26 เมษายน 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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 วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 3 รบัทราบการจา่ยปันผลระหว่างกาล 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ข

เพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 (1)ช่ือกรรมกำร นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

(2) ช่ือกรรมกำร รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ  ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

    เห็นดว้ย_______เสียง ไม่เห็นดว้ย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2563 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2563 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 
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 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

(ก)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย__________เสียงไม่เห็นดว้ย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

           (____________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (___________________________________) 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำน้ัน 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 



 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนัส 3-4 

อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด          

จงัหวดันนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่น 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วำระท่ี______________เร่ือง______________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย_____________เสียง ไม่เห็นดว้ย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นควำมจริงทุกประกำร 

            

      ลงช่ือ___________________________________ผูม้อบฉนัทะ 

          (____________________________________) 

            

      ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 

          (___________________________________) 

ทั้งน้ีสำมำรถส่งเอกสำรมอบฉนัทะกลบัมำยงับริษัทโดยจำ่หน้ำซองถึง 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

   ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

จ  านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 10 เดือน 

   (นับตั้งวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งครั้งแรก วนัท่ี 8 สิงหำคม 2548 จนถึงปัจจุบนั) 

สญัชาต ิ   ไทย 

อาย ุ   58 ปี 

ที่อยู ่   23 ซ.เรวดี 85 ต.ตลำดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำเอก สำขำกำรบญัชี The Manchester Metropolitan University,UK 
   

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล/กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี 

(3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

 ต.ค.2558 – ปัจจุบนั ขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

 พ.ศ. 2549 – 1 ต.ค. 2558 รองศำสตรำจำรย ์ภำควชิำบญัชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : ไม่มี 

กำรม/ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวตักิรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

ช่ือ – นามสกุล   ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ 

ต าแหน่งในบริษทั กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

จ  านวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 4 เดือน 
   (นับตั้งวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งครั้งแรก วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2560 จนถึงปัจจุบนั) 

สญัชาต ิ   ไทย 

อาย ุ   63 ปี 

ที่อยู ่   125 ถ. ณ.ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

   กรุงเทพฯ 10110 
 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำเอก คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 

 ปริญญำโท คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 

 ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร ์Universite de Paris ประเทศฝรัง่เศส 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program รุ่น 198/2557  

 Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2559 

 Board Nomination and Compensation Program รุ่นท่ี 5/2561 

 Design Thinking Deep Dive for Executive Board 2562 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน  

บริษัท พ ีที จี เอ็นเนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

 ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 (2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 6 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  วิทยำลยันำนำชำติรำฟเฟิลส ์

 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ  มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั ประธำนคณะท ำงำนยุทธศำสตรร์ฐัมนตรี  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั ประธำนอนุกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลงำนผูว้ำ่กำร  

กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั รองประธำนอนุกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรบริหำรและกลัน่กรองวำระกำรประชุม 

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเท่ียวแห่งชำติ 

กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเท่ียวแห่งชำติ 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรกีฬำอำชีพ 
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 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั คณะอนุกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลกำรปฏบิติังำนของผูว้่ำกำร 

คณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรใชจ้่ำยงบประมำณ งบลงทุน และเงินส ำรอง 

คณะอนุกรรมกำรก ำหนดแนวทำงและวธีิกำรจดัหำรำยได ้ 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (กกท.) 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน  

คณะอนุกรรมกำรปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั  

กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ  

 พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมกำร กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 พ.ศ. 2556 – 2559 รองปลดักระทรวงพำณิชย ์ 
 

ขอ้มูลอื่น ๆ 

ไม่มีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกิจกำรใด ๆ ท่ีบริษัทฯเป็นคู่สญัญำ 

กำรถือหุน้บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : 50,000 หุน้ หรือ 0.004% 

กำรม/ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 : ไม่มี 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลด รายงานประจ  าปี 2562 

 

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันำระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ส่งเอกสำรกำรประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนประจ ำปีใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์ำนรหสัคิวอำร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเรียกดูขอ้มลูไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มลูผ่ำน QR Code (ตำมท่ีปรำกฏในส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 1) ตำมขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ข้ึนไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 

3. หน้ำจอจะมีขอ้ควำม (Notification) ขึ้ นมำดำ้นบนใหก้ดท่ีขอ้ควำมน้ัน เพื่อดูขอ้มลูประกอบกำรประชุม 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ควำม (Notification)บนมือถือ ผูถื้อหุน้สำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชัน่ (Application) 

อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

ส าหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขัน้ตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line 

 เขำ้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)       เลือก QR Code   สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดูเขำ้มลูประกอบกำรประชุม 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ  าปี 

 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2562 ท่ีมีขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์ในรูปแบบ QR Code และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

ทั้งน้ีหำกท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2562 ท่ีไดจ้ดัพิมพใ์นรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหำ

เช่นเดียวกบั QR Code โปรดแจง้รำยละเอียดผ่ำนช่องทำงตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงมำยงับริษัท ภำยในวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2563   

เพื่อจดัส่งใหท่้ำนตำมควำมประสงคต่์อไป 

 

ขำ้พเจำ้ ช่ือ................................................................นำมสกุล......................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................................... 

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

หมำยเลขโทรศพัท.์........................................................อีเมล.์......................................................................................... 

 มีควำมประสงคข์อรบัรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบรูปเล่ม(ภำษำไทย)  

 มีควำมประสงคข์อรบัรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบรูปเล่ม (ภำษำองักฤษ) 

 

ทา่นผูถื้อหุน้สามารถสง่รายละเอียดการขอรบัเอกสารมายงับริษทัไดท้ี่ : 

ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

Email : secretary@cssthailand.com 

 

การสง่ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2563 

ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมมำยงับริษัทไดด้งัน้ี 

1.  ผูถื้อหุน้ส่งค ำถำมพรอ้มกบัใหข้อ้มลูของผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

    - ช่ือ ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสำร และ Email (ถำ้มี) ท่ีติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้ 

    - ค ำถำมในวำระท่ีประสงคจ์ะสอบถำมและขอ้มลูประกอบ (ถำ้มี) 

2.  ช่องทำงท่ีบริษัทฯเปิดรบัค ำถำม 

   - E-mail : secretary@cssthailand.com 

   - หรือส่งเอกสำรมำท่ี ฝ่ำยเลขำและส่วนผูถื้อหุน้ (นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

3. ช่วงเวลำท่ีเปิดรบัค ำถำม 

ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมท่ีเกี่ยวกบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2563 

ถึงวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2563 

  

mailto:secretary@cssthailand.com
mailto:secretary@cssthailand.com
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แบบฟอรม์ค ำถำม 

ส ำหรบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ  ำปี 2563 

ขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 

ช่ือ............................................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์...................................................................E-mail :......................................................................................... 

วำระที่ 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ  ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 2 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัปี 2562 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 3 พิจำรณำรบัทรำบกำรจำ่ยปันผลระหว่ำงกำล 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ  ำปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562”””””” 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพิม่เติม

วตัถปุระสงค ์

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 7 พิจำรณำแตง่ตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ  ำปี 2563 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 9 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ  ำปี 2563 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

ค ำถำม ............................................................................................................................................................................ 

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

 



  

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮฮลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธานี 

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปลู่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

  การเดินทาง         

  

 

        

 

 

 

                                   
              

หมายเหตุ :   บริษัทมีบริการรถตูร้บั-ส่งผูถื้อหุน้  

  โดยจะว่ิงวนในเสน้เมืองทองธานี (ปากทางเมืองทองธานี-แจง้วัฒนะ) 

 ทั้งน้ีใหส้งัเกต LOGO CSS หนา้กระจกรถตู ้

 โดยรถตูจ้ะเริ่มว่ิงรบั-ส่งตั้งแต่ เวลา 9.00 น.เป็นตน้ไป 
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