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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
       เขียนที ่ _______________________________________ 
       วันท่ี_________เดือน________________ปี____________ 

1  ข้าพเจ้า______________________________________________________สัญชาติ____________________ 
อยู่บ้านเลขที่ ____________ถนน____________________________ต าบล/แขวง___________________________________ 
อ าเภอ/เขต ___________________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_____________________ 

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม _____________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามญั__________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ_______________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียง 

3 ขอมอบฉันทะให ้  
(1)_____________________________________________อายุ __________ปี อยู่บา้นเลขท่ี____________________

ถนน_____________________________ต าบล/แขวง_______________________อ าเภอ/เขต________________________
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์______________________หรือ 

(2)_____________________________________________อายุ __________ปี อยู่บา้นเลขท่ี____________________
ถนน_____________________________ต าบล/แขวง_______________________อ าเภอ/เขต________________________
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์________________________หรือ 

(3)_____________________________________________อายุ __________ปี อยู่บา้นเลขท่ี____________________
ถนน_____________________________ต าบล/แขวง_______________________อ าเภอ/เขต________________________
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์________________________หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที ่28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 
 กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
             
      ลงช่ือ___________________________________ผู้มอบฉันทะ 
                   (_____________________________) 
             
      ลงช่ือ___________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
       (______________________________) 
 
 
 
หมายเหตุ  : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยจ่าหนา้ซองถึง 
ฝ่ายเลขาและสว่นผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์) 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 329 หมู่ 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

         เขียนที ่ _______________________ 
       วันท่ี_________เดือน_________________ปี____________ 

 
1  ข้าพเจ้า__________________________________สัญชาติ__________________________________________ 

อยู่บ้านเลขที่ ______________________________ถนน_______________________ต าบล__________________________ 
อ าเภอ/เขต _______________________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย์____________________ 

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ___________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามญั________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ_____________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________เสียง 

3 ขอมอบฉันทะให ้  
(1)__________________________________________อายุ __________ปี อยู่บา้นเลขท่ี____________________

ถนน__________________________ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/เขต________________________
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์________________________หรือ 

(2)__________________________________________อายุ __________ปี อยู่บา้นเลขท่ี____________________
ถนน___________________________ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/เขต________________________
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์________________________หรือ 

(3)__________________________________________อายุ __________ปี อยู่บา้นเลขท่ี____________________
ถนน___________________________ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/เขต________________________
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์________________________หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 
 

 4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 

   30 มิถุนายน 2563 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง  

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2563 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
   (ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรก าไรและการจ่ายปันผล 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 (1)ช่ือกรรมการ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์  ต าแหน่งกรรมการ 

    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 
(2) ช่ือกรรมการ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี  ต าแหน่งกรรมการ 

    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 
(3) ช่ือกรรมการ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ต าแหน่งกรรมการ 

    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 
หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 
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 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ_________________________________ผู้มอบฉันทะ 
            (________________________________) 

 
      ลงช่ือ________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
              (____________________________________) 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

ตามแนบ 

 
   
 
 
 
 
 
 
   
 

 
ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยจ่าหน้าซองถึง 
ฝ่ายเลขาและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์) 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคาร 
อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่น 

 

วาระที_่________________เรื่อง________________________________________________________________ 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย__________เสยีงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_่________________เรื่อง_________________________________________________________________ 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

เห็นด้วย__________เสยีงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_่________________เรื่อง_________________________________________________________________ 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย__________เสยีงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_่________________เรื่อง________________________________________________________________ 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย__________เสยีงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 
 

วาระที_่________________เรื่อง_________________________________________________________________ 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย__________เสยีงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
      

ลงช่ือ___________________________________ผู้มอบฉันทะ 
          (____________________________________) 
     
     ลงช่ือ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
           (___________________________________) 
 
 
 
 
 

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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

       เขียนที_่________________________________ 
       วันท่ี_____เดือน____________________ปี____________ 

1.  ข้าพเจ้า_______________________________________________สัญชาติ____________________________ 
ส านักงานตั้งอยู่บ้านเลขท่ี________________ถนน________________________ต าบล/แขวง__________________________ 
อ าเภอ/เขต________________________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณีย์___________________ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ___________________________________________ 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม_______________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสามญั______________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ____________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียง 

2. ขอมอบฉันทะให ้
 (1)___________________________________อาย_ุ___________________ปี อยู่บ้านเลขที_่___________________ 
ถนน__________________________ต าบล/แขวง_____________________________อ าเภอ/เขต_____________________ 
จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_________________________หรือ 
 (2)___________________________________อาย_ุ__________________ปี อยู่บ้านเลขที_่___________________ 
ถนน__________________________ต าบล/แขวง_____________________________อ าเภอ/เขต_____________________ 
จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_________________________หรือ 
 (3)_________________________________________อาย_ุ____________ปี อยู่บ้านเลขที_่___________________ 
ถนน__________________________ต าบล/แขวง_____________________________อ าเภอ/เขต_____________________ 
จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_________________________หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

3. ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 หุ้นสามัญ__________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____________เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ________________หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____________เสียง 
รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด___________________________เสียง 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 

   30 มิถุนายน 2563 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 

ติดอำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2563 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรก าไรและการจ่ายปันผล 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 (1)ช่ือกรรมการ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์  ต าแหน่งกรรมการ 

    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 
(2) ช่ือกรรมการ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี  ต าแหน่งกรรมการ 

    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 
(3) ช่ือกรรมการ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ต าแหน่งกรรมการ 

    เห็นด้วย_______เสียง ไม่เห็นด้วย_______เสียง งดออกเสียง________เสียง 
หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 
 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในวาระที่เสนอ 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย__________เสียงไม่เห็นด้วย__________เสียงงดออกเสียง___________เสียง 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ___________________________________ผู้มอบฉันทะ 
           (____________________________________) 

 
      ลงช่ือ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
                    (___________________________________) 

 
      ลงช่ือ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
                    (___________________________________) 

 
      ลงช่ือ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
                    (___________________________________) 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 

ทั้งนี้สามารถสง่เอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยจ่าหน้าซองถึง 
ฝ่ายเลขาและสว่นผูถ้ือหุ้น (นักลงทนุสัมพนัธ์) 
บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูั่น จ ากัด (มหาชน) 
เลขที ่329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารอิม
แพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่น 

 

วาระที_่_____________เรื่อง__________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย_____________เสยีง ไม่เห็นด้วย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระที_่_____________เรื่อง___________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย_____________เสยีง ไม่เห็นด้วย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระที_่_____________เรื่อง___________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย_____________เสยีง ไม่เห็นด้วย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระที_่_____________เรื่อง___________________________________________________________________ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย_____________เสยีง ไม่เห็นด้วย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

วาระที_่_____________เรื่อง___________________________________________________________________ 
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย_____________เสยีง ไม่เห็นด้วย______________เสียงงดออกเสียง_____________เสียง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
            

      ลงช่ือ___________________________________ผู้มอบฉันทะ 
          (____________________________________) 
            

      ลงช่ือ_________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 
          (___________________________________) 

ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยจ่าหนา้ซองถึง 
ฝ่ายเลขาและสว่นผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์) 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 329 หมู่ 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 


