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ที่ CSS.AMD.008/2564 
        วันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน ผู้ถือหุ้น  
 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) 
 2) สรุปข้อมลูทางเงินจากรายงานประจ าปี 2563 
 3) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
 4) เอกสารข้อมลูประกอบการประชุมวาระที่1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครัง้นี้ 
 5) หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธเิข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

และการนับคะแนนเสียง 
 6) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 7) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8) หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

พร้อมท้ังหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
 9) ข้อมูลกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 10) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 
 11) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี (รูปเลม่) 
 12) แบบฟอร์มค าถามส าหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
 13) แผนที่ตั้งสถานท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564   
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดวันประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ในวันพุธที่  28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์  
เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆตามระเบียบวาระ
พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2563 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 

สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับ 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเป็น 

เงินส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในงวด  6 เดือนหลังของปี  2563 ตั้ งแต่ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ0.03 บาท ในมูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 35,272,172.67 บาท 

อย่างไรก็ดีในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จ านวน 2 ครั้ง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.01 บาท เป็นจ านวนเงิน 11,757,390.89 บาท และได้ด าเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้น
ไปแล้วเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563  

2. (ครั้งที่ 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลส าห รับผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี  2563 ตั้ งแต่ วันที่  
1 มกราคม  2563 – วันที่  30 มิ ถุ น ายน  2563 โดยจ่ าย เป็ น เงินสดในอัตราหุ้ น ละ 0.03 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 35,272,172.67 บาท และได้ด าเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว 
เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2563  

ดังนั้นเมื่อน าเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จะเป็นการจ่าย 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 70,544,345.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.99 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น าส่ง 
มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

  ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยก าหนดให้ วันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564  

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอแนะ  
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ

ในปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และนางชลรส 
สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่  
เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ 
เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้ น 
ในปีนี้  ทั้ งนี้บริษัทฯได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 (Record Date) 
วันท่ี 15 มีนาคม 2564 
 จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียด  
ที่ปรากฏในเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                (นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์) 
                                ประธานกรรมการ  


