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(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 คร้ังที ่30/2556 
บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานที ่ประชุม 

 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทินแก
รนด ์สุขมุวิท เลขท่ี 259 สุขมุวิทซอย 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม  

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)ไดเ้ชิญเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของโรงแรมเดอะ เวสทินแก
รนด ์สุขมุวิท ช้ีแจงมาตรการความปลอดภยัในการใชห้อ้งประชุมและในกรณีท่ีอาจเกิดเหตุฉุกเฉิน  

นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
และไดช้ี้แจงถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะลงตอ้งมติในแต่ละ
วาระโดยยดึถือแนวทางในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

 ณ จุดลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบตัรลงคะแนนจะมีช่ือผูถื้อหุ้น ช่ือผูรั้บ
มอบฉันทะ และจาํนวนหุ้นท่ีถือ และ มีลาํดับวาระกาํกบัไวเ้พื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนนอย่าง
ถูกตอ้งตามวาระ บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกคะแนนเสียงดว้ยระบบ Bar code 

 ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยทาํเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนน พร้อมลงนามในบตัร 
บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่ลงช่ือกาํกบั จะถือเป็นบตัร
เสีย 

 ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา โดยถือ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุ้น
สามารถลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระได ้เพื่อความรวดเร็วในการนบั
คะแนน เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ยกเวน้ ในวาระท่ี 9 
เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ ซ่ึงจะมีการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่าน ในทุกกรณี 

 ในการนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
ในแต่ละวาระเท่านั้น แลว้นาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่าว หักออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระ
นั้นๆ รายงานผลการนบัคะแนนจะแสดงบนจอดา้นหนา้ของหอ้งประชุม  
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 ในกรณีทัว่ไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯในเร่ืองคะแนน
เสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมติัในวาระนั้นๆ ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฏหมายหรือ
ขอ้บงัคบักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ท่ีตอ้งการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้น
ทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯไดน้าํคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระเรียบร้อยแลว้  

 ในการประชุมคร้ังน้ีหากท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ทางบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนวางไวแ้ลว้ใน 2 จุด ท่านสามารถใชเ้พื่อการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นได ้อยา่งไรกต็ามเพ่ือการบนัทึกรายงานการประชุม ขอความกรุณาแจง้ต่อท่ีประชุมดว้ย
วา่ ท่านเป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ช่ือ นามสกลุใด แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือคาํถาม 

 สาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่สามารถอยูร่่วมประชุมจนจบ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ในวาระท่ีเหลืออยูใ่หก้บัเจา้หนา้ท่ี เพื่อจะไดล้งคะแนนเสียงใหใ้นแต่ละวาระ 

 เม่ือการประชุมเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกระเบียบ
วาระเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 

เม่ือเลขานุการท่ีประชุมไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจแลว้ จึง
ไดแ้จง้ระเบียบวาระการประชุมตามในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ จากนั้นจึงไดเ้รียนเชิญประธานฯ 
และกรรมการ ข้ึนมาบนเวทีเพ่ือเร่ิมดาํเนินการประชุมต่อไป  

เร่ิมการประชุม 

นายบญัชา องคโ์ฆษิต ประธานกรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 491,829,500 บาท เป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 491,829,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีไดช้าํระแลว้ จาํนวน 474,995,769 บาท 

 ประธานฯไดร้ายงานว่า ณ เวลาเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 108 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้
185,150,404 หุน้ และรับมอบฉนัทะ 157 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 114,972,408 หุน้ จึงมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
แทนผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งส้ิน 265 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้300,122,812 หุน้ คิดเป็น ร้อยละ 63.18 ซ่ึง
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูส้งัเกตการณ์ในการนบัคะแนน ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายบญัชา  องคโ์ฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
2. พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
          กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
          และเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ในการประชุมฯ คร้ังน้ี  
3. นายปัญจะ  เสนาดิสยั กรรมการ/กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
4. นายไพฑูรย ์ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
  และเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ในการประชุมฯคร้ังน้ี  
5. นางอุบล  จิระมงคล กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน  
6. พญ. จนัทิมา  องคโ์ฆษิต กรรมการ 
7. นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการ 
8. นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต กรรมการ/กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษทัฯ  
1. นายพิธาน  องคโ์ฆษิต รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางธญัรัตน ์ เทศนส์าลี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ  
1. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ              บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
2. นายโชคชยั งามวฒิุกลุ                บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ปรึกษากฎหมาย  
1. คุณชวลรรค ศิวยาธร บริษทัท่ีปรึกษากฏหมาย ธนาธิป แอนด ์พาร์เนอร์ส จาํกดั 
2. คุณณิชยา วณีสอน บริษทัท่ีปรึกษากฏหมาย ธนาธิป แอนด ์พาร์เนอร์ส จาํกดั  

 ทีป่รึกษาทางการเงนิ 
1. คุณกนกกร พรสวสัด์ิ บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั 
2. คุณนฤพร พว่งศิริ บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

ผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน  เพ่ือความโปร่งใส 
1. อาจารย ์จนญัญา เสถียรโชค คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 จากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัท่ีแจง้ไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2555 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และไดน้าํส่งรายงานการประชุมฯให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวใน
เวบ็ไซต ์(www.kcethai.in.th) ของบริษทัฯ รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 
1) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีท่านใดมีขอ้สอบถามหรือมีขอ้เสนอแกไ้ขรายงานหรือไม่ ซ่ึงปรากฏว่า
มีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงัน้ี 

(1) คุณชชัชยั คุณงาม  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

คุณชชัชยั ไดก้ล่าวช่ืนชมผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
1.1) ถาม ในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 19 ในรายงานการประชุม วาระท่ี 2 เขียนไวว้่า “(รายละเอียด

คาํถาม-คาํตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยรายงานน้ี)” แต่ไม่พบเอกสารแนบดงักล่าว 
ตอบ รายละเอียดคาํถาม-คาํตอบ มีแนบรายงานการประชุมเฉพาะบนเวบ๊ไซดข์องบริษทัฯ คร้ัง

ต่อไปจะแกไ้ขใหมี้คาํถาม-คาํตอบแนบรายงานการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมดว้ย  

เม่ือไม่มีขอ้สอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 คร้ังท่ี 29/2555 เม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
 
 

 
วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าบริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และคณะกรรมการบริษทัฯ
ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่เป็นรายงานท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ จากนั้น ประธานฯไดข้อให ้ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (นาง
ธญัรัตน ์เทศนส์าลี) รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ท่ีผา่นมา ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวว่า ในรายงานประจาํปี 2555 มีขอ้มูลและรายละเอียดสําหรับผลการ
ดาํเนินงาน รวมถึงเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผ่านมา ดังปรากฏอยู่ในรายงาน
คณะกรรมการ (หนา้ 4 – 5) ในคาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ (หนา้ 56 - 62) และรวมถึงในงบ
การเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย  

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 304,771,398 0 40,000 304,771,398 
ร้อยละ 100.00 0 - 100.00 



 

- หนา้ 19 - 

 

 ในปี 2555 ซ่ึงเป็นปีหลงัการฟ้ืนตวัจากนํ้ าท่วม ยอดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละไตรมาส โดยเฉพาะ
ในไตรมาส 4 ท่ีมียอดขายสูงสุด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายรวม 6,477.9 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 
USD 209.5 ลา้น ลดลงจากปีก่อนท่ี USD 237.2 ลา้น มีอตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 19.2 โดยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 712.3 
ลา้นบาท ณ ปลายปี 2555 บริษทัมีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 977 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปลายปี 2554 เน่ืองจากในปีก่อนมี
การตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเสียหายจากนํ้าท่วมออกจากบญัชีจาํนวนหน่ึง แต่ในปลายปีน้ีไดมี้การซ้ือทรัพยสิ์นเขา้มา
ทดแทนและมีการดาํเนินงานตามปกติแลว้ บริษทัฯมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 408 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น
เพิ่มข้ึน 569 ลา้นบาท ซ่ึงโดยหลกั เป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2555 นอกจากนั้น ยงัมีกาํไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ท่ีสูงถึง 1,376 ลา้นบาท   

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นว่า มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีคาํถาม-คาํตอบ 
และขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

(1) คุณชชัชยั คุณงาม         ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
1.1)  ถาม ขอทราบผลกระทบต่อบริษทัฯ จากการท่ีรัฐบาลปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาทแก่

คนงานทัว่ประเทศ 
 ตอบ มีผลกระทบต่อบริษทัฯไม่มากนกั เน่ืองจากบริษทัฯจ่ายค่าแรงสูงกวา่ค่าแรงขั้นตํ่าอยูก่่อน

แลว้ อีกทั้งหลงัการปรับปรุงสายการผลิต จาํนวนคนงานผลิตไดล้ดลงไปประมาณ 13%  
จึงทาํใหมี้ผลกระทบโดยรวมประมาณ 6-7%  นอกจากน้ี ในไตรมาสแรกของปีน้ี มีคาํสั่ง
ซ้ือเพ่ิมข้ึนมาก จึงยิง่ทาํใหผ้ลกระทบจากการปรับค่าแรงมีนอ้ยลง 

1.2) ถาม เงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึน มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินของบริษทัฯหรือไม่ ถา้มี บริษทัฯมีการ
ป้องกนัความเส่ียงอยา่งไร 

 ตอบ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการส่งออกประมาณ 99% ดงันั้น ค่าเงินบาทจึงมีผลกระทบต่อบริษทั
เป็นธรรมดา บริษทัไดป้้องกนัความเส่ียงโดยการกูเ้งินเป็นดอลลาร์มากข้ึน เพื่อนาํมา
หกัลา้งกบัยอดขายท่ีเป็นดอลลาร์ ในขณะท่ีดอกเบ้ียของดอลลาร์นั้นตํ่ากว่าดอกเบ้ียของ
บาทประมาณ 2% ดงันั้น เม่ือค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึน บริษทัฯ จะไดก้าํไรอตัราแลกเปล่ียน
จากเงินกู ้มาชดเชยกบัขาดทุนของยอดขายท่ีเป็นดอลลาร์ อีกทั้งไดท้าํประกนัความเส่ียง
ไวป้ระมาณ 20-25% ของยอดขาย จึงทาํให้ปีน้ี บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินบาท
ค่อนขา้งนอ้ย นอกจากน้ี การท่ีเงินบาทแขง็ค่าข้ึนยงัทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บผลประโยชน์จาก
ราคาทอง และทองแดงท่ีลดตํ่าลงอีกดว้ย  

1.3) ถาม ขอทราบวา่ บริษทัฯจะสามารถรักษา Turnaround น้ีไวไ้ดห้รือไม่ 
 ตอบ คาดว่าผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ผลการดาํเนินงานของไตร

มาส 1ปีน้ี จะดีกว่าไตรมาส 4 ของปีท่ีแลว้ และในไตรมาส 2 ก็จะมีคาํสั่งซ้ือมากกว่าไตร
มาส 1 ดงันั้น ไตรมาส 2 จะดีข้ึนไป อีกทั้งไตรมาส 3 ก็เป็นช่วง High season จึงทาํใหผ้ล
การดาํเนินงานของบริษทัฯ จะดีต่อเน่ือง 

เม่ือไม่มีคาํถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555 



 

- หนา้ 20 - 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2555 ตามท่ีรายงาน 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 
2555  

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้โดยไม่มีเง่ือนไข และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ดงัปรากฏในงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชี ในรายงานประจาํปี 2555 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้     

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
 
 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2555 

 ประธานฯไดช้ี้แจงว่า กรณีการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายนั้น เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรร
กาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาไม่ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิของปี 2555 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

สาํหรับการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 20-60 ของกาํไรสุทธิ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประกอบกบั
แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต ทั้งน้ี ในปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 
322.19 ลา้นบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรจดัสรรกาํไรเพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2555 ในอตัรา
หุน้ละ 0.55 บาท (หา้สิบหา้สตางคต่์อหุน้) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 252.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.29 ของกาํไร
สุทธิ โดยในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2555 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรกส้ินสุด 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางคต่์อหุ้น) โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการ
ของบริษทังวด 6 เดือนหลงัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท (สามสิบหา้สตางคต่์อหุน้) โดยบริษทัจะจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) 
สําหรับการรับเงินปันผลในวนัพุธท่ี 3 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 2556 และกาํหนดการจ่ายเงินเงินปันผลในวนัพธุท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 306,194,163 0 20,000 306,194,163 
ร้อยละ 100.00 0 - 100.00 



 

- หนา้ 21 - 

 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามในวาระน้ี ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้บริษทัไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปี 2555 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ และขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฏหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 306,214,163 0 0 306,214,163 
ร้อยละ 100.00 0 - 100.00 

 

วาระที ่5    พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัจํานวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 476,853,769 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จําหน่าย
จํานวน 14,975,731 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 
4 เร่ืองทุนจดทะเบยีน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่างๆ
ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการได้ช้ีแจงว่า เน่ืองจากในปัจจุบนั บริษทัมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จาํหน่ายอยู่เป็น
จาํนวนทั้งส้ิน 14,975,731 หุน้ (ยกเวน้หุน้รองรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4) ดงัน้ี เพื่อเป็นการปฎิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบับทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
491,829,500 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 476,853,769 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 
14,975,731 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และคณะกรรมการไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 476,853,769 บาท (ส่ีร้อยเจ็ดสิบหกลา้นแปดแสนห้าหม่ืนสาม
พนัเจด็ร้อยหกสิบเกา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 476,853,769 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบหกลา้นแปดแสนห้าหม่ืนสาม
พนัเจด็ร้อยหกสิบเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 476,853,769 หุน้ (ส่ีร้อยเจ็ดสิบหกลา้นแปดแสนห้าหม่ืนสาม

พนัเจด็ร้อยหกสิบเกา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - -” 
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  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระน้ี ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 14,975,731 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูมี้สิทธิ

ออกเสียง 
จาํนวนหุน้ 306,255,263 0 0 306,255,263 
ร้อยละ 100.00 0 0 100.00 

 
วาระที่ 6     พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 จํานวน
ไม่เกนิ 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษทัตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

ประธานฯ ขอใหผู้ช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (นางธญัรัตน ์เทศนส์าลี) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงว่า เพื่อเป็นการรองรับแผนการระดมทุนสาํหรับใชเ้ป็นเงินลงทุนในการ

สร้างโรงงานใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 
(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2”) จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษ ใหปั้ดเศษท้ิง) โดยไม่
คิดมูลค่า และมีราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ี โดยมีรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 2 ปรากฏตามรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (เอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 3) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผู ้
ถือหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของ KCE 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 115,248,942 หน่วย อาย ุ3 ปี 

จาํนวนหุน้รองรับ  
115,248,942 หุน้ คิดเป็น ร้อยละ 24.26 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จาํนวนทั้งส้ิน 474,995,769 หุน้ 

ราคาเสนอขาย  หน่วยละ 0 บาท 

วิธีการจดัสรร  
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม : 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ไม่รวมหุน้ซ้ือคืน)  

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุน้สามญั 1 หุน้ (เวน้แต่มีการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ  5.00 บาทต่อหุน้  

เงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  576.24 ลา้นบาท (หากมีการใชสิ้ทธิทั้งจาํนวน) 
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รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของ KCE 

ตลาดรอง  บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ 
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน SET  

ราคาตลาดถวัเฉล่ียยอ้นหลงั 7 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุมกรรมการ เท่ากบั 16.79 บาทต่อหุน้ โดยราคาใช้
สิทธิคิดเป็นส่วนลด 70.23%  

การกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 Record Date:  9 พฤษภาคม 2556 
 วนัปิดสมุดทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2556 
 วนัท่ี SET ข้ึนเคร่ืองหมาย XW :  7 – 10 พฤษภาคม 2556 

กาํหนดการออกและเสนอขาย / การใช้สิทธิ :  

วนัท่ีออกและเสนอขาย  20 มิถุนายน 2556 

SET รับใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ประมาณตน้เดือนกรกฎาคม 

วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 1 – 10 กนัยายน 2556  

วนักาํหนดใชสิ้ทธิถดัมา  
1 – 10 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และ ธนัวาคม ของแต่ละปี 

วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  
19 มิถุนายน 2559 (วนัท่ีใบสาํคญัแสดง
สิทธิมีอายคุรบ 3 ปี)  

หมายเหตุ ระยะเวลาท่ีสามารถเร่ิมตดั/จาํหน่ายหุน้ซ้ือคืน ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2556 

นอกจากน้ี  เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวกและบรรลุผล
สําเร็จ คณะกรรมการจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากําหนดหรือเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ตามจาํเป็นและ
สมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ขา้งตน้เขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ต่อไป 

ประธานฯ ไดก้ล่าวสอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีผูต้อ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีคาํถาม-คาํตอบ 
สรุปไดด้งัน้ี 

(1)  คุณวิชยะ ไทรวิจิตร  ผูรั้บมอบฉนัทะ             
1.1) ถาม ตามหนงัสือเชิญประชุม หนา้ท่ี 25 ท่ีระบุวา่ ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท นั้น

หมายความวา่อยา่งไร 
 ตอบ เป็นการให ้Warrant ฟรีแก่ผูถื้อหุน้ 
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1.2) ถาม อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant) ท่ีมีอาย ุ3 ปี ถา้ครบกาํหนดแลว้ จะเป็นอยา่งไร 
 ตอบ เม่ือครบกาํหนดอายุแลว้ ผูถื้อหุ้นก็จะหมดสิทธิในการ Exercise ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น

สามญั 
1.3) ถาม เป็นการแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคน หรือไม่ 
 ตอบ เป็นการแจกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เท่านั้น 
1.4) ถาม จากในหนงัสือเชิญประชุมระบุวา่ มีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ, พนกังานของบริษทัและหรือ

บริษัทย่อย  ในเร่ืองจํานวนหุ้นท่ีสํารองเพ่ือการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
หมายความวา่อยา่งไร 

 ตอบ ในหวัขอ้นั้น กล่าวถึง Warrant-ESOP ท่ีออกเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ ไม่ใช่ Warrant ตวัใหม่ท่ีกาํลงั
พิจารณาอยู่ในการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงจะให้กบัผูถื้อหุ้นเท่านั้น และท่ีปรึกษากฎหมาย ได้
กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขาย warrant ตวัใหม่น้ี มีราคาใชสิ้ทธิท่ีเขา้เกณฑร์าคา
ตํ่าตามเกณฑข์องกลต. ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งตามไปปรับสิทธิใหก้บั ESOP-Warrant ท่ี
เคยออกไปในอดีต  

1.5) ถาม warrant ตวัเก่านั้น ให้แก่พนกังานทุกคนหรืออย่างไร เฉพาะพนกังานระดบัไหนถึงมี
สิทธิไดรั้บ 

 ตอบ ใหเ้ฉพาะผูบ้ริหารเท่านั้น 
1.6) ถาม Warrant ตวัใหม่ ผูถื้อหุน้ทุกคนไดเ้ท่ากนัหมดหรือไม่ 
 ตอบ ไดต้ามอตัราส่วน 4 ต่อ 1 นัน่คือ 4 หุน้ ได ้Warrant 1 หน่วย 

(2)  คุณพงศธร  ฉตัรนะรัชต ์  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง             
2.1) ถาม เน่ืองจากมีการออก warrant ในจงัหวะท่ีมีการซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน Treasury stock แลว้ยงัไม่

ครบ บริษทัมีแผนอย่างไรกับหุ้นทุนท่ีซ้ือคืนมา และส่วนท่ีเหลือจะมีการซ้ือคืนอีก
หรือไม่ เพราะปกติท่ีมีการซ้ือหุ้นคืนอาจเป็นเพราะหุ้นมีราคาตํ่าเกินไป หรือว่าเพราะมี 
fund เหลือกเ็ลยซ้ือคืน แต่วนัน้ี บริษทัฯ บอกว่าจะออก warrant เพื่อเพิ่มทุนในอนาคตอีก 
3 ปี และมีแผนท่ีจะไปลงทุนในโรงงานใหม่ ผมเลยมีคาํถามวา่ ทาํไมตั้งราคา exercise แค่ 
5 บาท เพราะ book value 6 บาทกว่า ราคา exercise ตํ่าไปหรือไม่ และคิดราคา exercise 
จากอะไร เพราะเกิด Dilution สูง คือ 4 ต่อ 1 แต่ exercise แค่ 5 บาท  

 ตอบ โปรแกรมการซ้ือหุ้นคืนท่ีกล่าวถึง เป็นโปรแกรมท่ีปิดไปตั้งแต่ปลายเดือนธนัวาคมปีท่ี
แลว้ ซ่ึงมีการซ้ือหุ้นคืนมาจาํนวน 14 ลา้นหุ้น และใชเ้งินไปทั้งหมดประมาณ 100 ลา้น
บาท ซ่ึง ณ ตอนนั้น ถือว่าหุน้ราคาตํ่าไป แต่ ณ ขณะน้ี เราไม่ถือว่าหุ้นตํ่าไป และ มีกาํไร
ส่วนหน่ึงท่ีบริษทัเก็บไว ้เราก็เลยคิดว่าจะตดัหุน้ซ้ือคืนแลว้ลดทุน แต่เร่ืองน้ียงัไม่ไดผ้า่น
บอร์ด และเรายงักไ็ม่มีแผนท่ีจะใชเ้งินในปีน้ี แลว้ส้ินปีก็น่าจะมีเงินพอสมควรเพราะจะมี
เงินจากประกนัฯเขา้มาอีกกอ้นหน่ึง ช่วงน้ีเป็นช่วงเรายงัมีเงินเหลือ แต่อีก 3 ปีขา้งหนา้ 
เราจะตอ้งใชเ้งินอีกมากเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เราจะใช ้ cash หลกัๆมาจาก order ท่ี 
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target ว่าจะโตประมาณ 70% ในอีก 3 ปี และถา้มีปัญหาอะไร เราก็ยงัมีเงินเพิ่มทุนจาก 
Warrant ท่ีออกในวนัน้ีเป็นเงินสาํรอง 

  ส่วนตวัเลข exercise price ท่ี 5 บาท เป็นตวัเลขท่ีเราคิดว่ามี gaining พอสมควร และ 
Dilution ทาํให ้ book value เราลดลงไปเหลือ 5 บาท ณ วนัน้ี book เราประมาณ 6 บาท 
แต่ถา้เพ่ิมทุนแลว้ จะเหลือ 5 บาท ลงไปประมาณ 25% เราให ้4 ต่อ 1 ราคาอยูท่ี่ประมาณ 
16 บาท ต่อหุน้ มี gain ใหผู้ถื้อหุน้นิดหน่อย ประมาณ 2.50 บาท ต่อหุน้ และบริษทัก็จะมี
เงินพอสาํหรับ working capital และสาํหรับการสร้างโรงงานใหม่ 

2.2) ถาม คุณพงศธร ให้ความเห็นว่า ควร structure เร่ืองเวลาการใชสิ้ทธิให้ match กบัความ
ตอ้งการในการใชเ้งินใน 3 ปีขา้งหนา้ และเน่ืองจากยงัมีเวลาอีก 3 ปี บริษทัน่าจะขายหุ้น
ซ้ือคืน เอาเงินสดข้ึนมา 200 กวา่ลา้น แทนท่ีจะตดัสินใจลดทุนดว้ยการท่ีไปหกัหุน้ทุนซ้ือ
คืน 

 ตอบ เน่ืองจากตอนท่ีซ้ือหุ้นคืนนั้น ราคาตํ่ากว่าราคายุติธรรมมาก  ส่วนในเร่ืองท่ีว่าจะขาย
หรือไม่ขายนั้น คณะกรรมการจะเป็นผูต้ดัสินใจอีกคร้ัง ตอ้งดูราคาตลาดก่อน เพราะถา้
ราคาตํ่าไปคงไม่เป็นผลดีต่อผูถื้อหุน้ 

2.3) ถาม คุณพงศธร ใหค้วามเห็นวา่ อีก 3 ปี ค่อยตดัสินใจกไ็ด ้เพราะถา้ไป signal ก่อนคงไม่ดี 
 ตอบ บริษทัตอ้งขายหุ้นซ้ือคืนทั้งหมด ก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย 

warrant ดงันั้น ภายในเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯ จึงตอ้งตดัสินใจ ณ วนัน้ี กรรมการยงัไม่ได้
ตดัสินใจวา่ จะขายคืนในตลาดหรือไม่ ตอ้งดูตลาด ณ วนันั้นก่อน อาจจะขายคืนบางส่วน
หรือเกบ็บางส่วนไว ้เพื่อนาํเงินข้ึนมา ถา้บริษทัฯ ถือหุน้ซ้ือคืนไวอี้ก 3 ปี บริษทัฯ ก็จะทาํ 
Warrant ไม่ได ้และประธานฯไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า เร่ืองการลดทุนท่ีพูดถึงอยู่ตอนน้ี ใน
วาระท่ี 5 นั้น ไม่ได้เป็นการลดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับหุ้นซ้ือคืนเลย แต่เป็นการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายเท่านั้น 

(3)  คุณวิชยะ ไทรวิจิตร ผูรั้บมอบฉนัทะ 
3.1) ถาม ราคาเสนอขายต่อหน่วย กบั ราคาใชสิ้ทธิท่ี 0 บาท กบั 5 บาท นั้นต่างกนัอยา่งไร  
 ตอบ ราคา 0 บาท คือราคาท่ีใชแ้จกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยสิทธิน้ีถา้ถือไวจ้ะมีสิทธิแลกเป็น

หุ้นไดใ้นราคาหุ้นละ 5 บาท แต่ถา้ไม่แลกเป็นหุ้น ก็สามารถนาํไปขายในตลาดได ้โดย
สิทธิน้ีจะมีอาย ุ3 ปี  

เม่ือไม่มีคาํถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 
หน่วยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
รวมทั้งการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูมี้อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสําคญั
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แสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูมี้สิทธิ

ออกเสียง 
จาํนวนหุน้ 306,248,263 0 7,000 306,255,263 
ร้อยละ 99.9977 0 0.0023 100.00 

 

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
115,567,813 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4  

ประธานฯ ขอใหผู้ช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (นางธญัรัตน ์เทศนส์าลี) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ในวาระท่ี 6 ขา้งตน้ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั (ESOP-W3) ท่ีไดจ้ดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 
(“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3”) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (ESOP-W4) ท่ีจดัสรร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4”) จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 
476,853,769 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
115,567,813 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ี โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงาน
การเพ่ิมทุน (เอกสารแนบ ลาํดบัท่ี 4)  ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และขอเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนของบริษทัขา้งตน้ โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 592,421,582 บาท (หา้ร้อยเกา้สิบสองลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหน่ึง
พนัหา้ร้อยแปดสิบสองบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 592,421,582 หุน้ (หา้ร้อยเกา้สิบสองลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหน่ึง
พนัหา้ร้อยแปดสิบสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 592,421,582 หุน้ (หา้ร้อยเกา้สิบสองลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหน่ึง
พนัหา้ร้อยแปดสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - -” 
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สรุปการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนของบริษทั จํานวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท) 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั  491,829,500 491,829,500 

การลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย 
(ยกเวน้หุน้รองรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4)  

(14,975,731) (14,975,731) 

ทุนจดทะเบียน หลงัการลดทุน  476,853,769 476,853,769 

รองรับการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  115,248,942 115,248,942 

รองรับการปรับสิทธิ ESOP-W3  81,520 81,520 

รองรับการปรับสิทธิ ESOP-W4  237,351 237,351 

รวมทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพ่ิมทุน  592,421,582 592,421,582 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระน้ี ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียน
จาํนวน 476,853,769 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพ่ิมทุนจาํนวน 115,567,813 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูมี้สิทธิ

ออกเสียง 
จาํนวนหุน้ 306,253,263 0 2,000 306,255,263 
ร้อยละ 99.9993 0 0.0007 100.00 

 
วาระที ่8     พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั 

ประธานฯ ขอใหผู้ช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (นางธญัรัตน ์เทศนส์าลี) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงว่า ตามท่ีท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัใน
วาระท่ี 7  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 115,567,813 หุน้ 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ดงัน้ี 

1. จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ท่ีจะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

2. จาํนวนไม่เกิน 81,520 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 โดยการ
คาํนวณจาํนวนหุ้นท่ีมีการจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิขา้งตน้อยู่ภายใตส้มมติฐานท่ีว่า ราคาหุ้น
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สามญัของบริษทัมีราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในระยะเวลา 5 วนัทาํการสุดทา้ยก่อนการข้ึน
เคร่ืองหมาย XW เท่ากบั 20 บาท อยา่งไรก็ดี ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีจะใช้
สําหรับการคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิใหม่และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั้น จะอา้งอิงจากราคาตลาดถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัในระยะเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จะข้ึนเคร่ืองหมาย XW กล่าวคือ วนัท่ี 26, 29-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2556 โดย
เม่ือมีการปรับสิทธิดังกล่าวแล้ว  บริษัทจะดําเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลงต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W3 ต่อไป 

ทั้งน้ี เน่ืองจากการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิในราคาตํ่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 บริษทัจึงจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิESOP-W3 ตามสูตรการ
คาํนวณตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิและรายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 ดงัตารางท่ีแสดงน้ี 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 6.860 บาทต่อหุน้ 5.855 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 1.17162 หุน้ 

ในการน้ี การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนั
แรกท่ีผูถื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XW) 

3. จาํนวนไม่เกิน 237,351 หุ้น เพื่อรงรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 โดยการ
คาํนวณจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการปรับสิทธิขา้งตน้อยูภ่ายใตส้มมติฐานท่ีว่า ราคาหุ้นสามญั
ของบริษทัมีราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในระยะเวลา 5 วนัทาํการสุดทา้ยก่อนการข้ึนเคร่ืองหมาย 
XW เท่ากบั 20 บาท อยา่งไรก็ดี ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีจะใชส้ําหรับการ
คาํนวณราคาการใช้สิทธิใหม่และอตัราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะอ้างอิงจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัในระยะเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
จะข้ึนเคร่ืองหมาย XW คือ วนัท่ี 26, 29-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2556 โดยเม่ือมีการปรับสิทธิ
แลว้ บริษทัจะดาํเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลงต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 ต่อไป  

 ทั้งน้ี เน่ืองจากการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิในราคาตํ่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 บริษทัจึงจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิESOP-W4 ตามสูตรการ
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คาํนวณตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิและรายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 ดงัตารางท่ีแสดงน้ี 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการปรับสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 7.810 บาทต่อหุน้ 6.666 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 1.17162 หุน้ 

ในการน้ี การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนั
แรกท่ีผูถื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 ท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XW) 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2556 บริษทัมีหุน้ท่ีซ้ือคืน (Treasury Stock) คงเหลือจาํนวน 14,000,000 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 2.95 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 474,995,769 หุน้ ใน
การน้ี บริษทัจะดาํเนินการจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนดังกล่าวให้แล้วเสร็จหรือดาํเนินการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนท่ียงัไม่ได้
จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมด ตามนยัของหมวด 3 วา่ดว้ยการจาํหน่ายและการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนของกฎกระทรวง เร่ือง
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการวา่ดว้ยการซ้ือหุน้คืน การจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน และการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนของบริษทั พ.ศ. 
2544 ก่อนถึงกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังแรกของใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 

นอกจากน้ี เพ่ือให้การดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวกและบรรลุผล
สําเร็จ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด หรือเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 ตาม
จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนขา้งตน้เขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

เม่ือไม่มีคาํถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัและการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ี
จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ 
โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 306,253,263 0 2,000 306,253,263 
ร้อยละ 100.00 0 - 100.00 
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วาระที ่9  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 ประธานฯไดก้ล่าวว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวนหน่ึงใน
สามทุกปี โดยในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบวาระ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายบญัชา  องคโ์ฆษิต  ประธานกรรมการ /กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางอุบล  จิระมงคล  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในวาระน้ี กรรมการท่ีครบวาระจะไม่อยูใ่นหอ้งประชุม  

 ประธานฯได้มอบหมายให้นายปัญจะ เสนาดิสัย (กรรมการอิสระ) ทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุมฯเพ่ือ
นาํเสนอ และขออนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 นายปัญจะ เสนาดิสัย ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัและดาํรงตาํแหน่ง
อ่ืน ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงท่ีผ่านมา ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
บริษทั ไดส้ร้างคุณประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัฯเป็นอยา่งมาก จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ไม่มีผูซ้กัถามในวาระน้ี ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1) นายบญัชา  องคโ์ฆษิต ประธานกรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 306,142,563 110,700 2,000 306,253,263 
ร้อยละ 99.9639 0.0361 - 100.00 

2) นางอุบล  จิระมงคล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 306,253,263 0 2,000 306,253,263 
ร้อยละ 100.00 0 - 100.00 



 

- หนา้ 31 - 

 

3)  นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการ  

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 306,248,263 0 7,000 306,248,263 
ร้อยละ 100.00 0 - 100.00 

 

วาระที ่10 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจําปี 2556  

 ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (พลโท นายแพทย ์สุปรีชา โมกข
เวส) นําเสนอเพื่อขออนุมติัค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจาํปี 2556  

ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้กล่าวว่าโดยการเสนอของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม ตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ และเทียบเคียงกับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกลเ้คียงกนั รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะทางธุรกิจ การเติบโตของผลกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็น
ควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนสาํหรับปี 2556 ดงัน้ี 

  ค่าตอบแทนรายปี    ค่าเบ้ียประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั                                 (บาท/คน/ปี)   (บาท/คน/คร้ัง) 

 ประธานกรรมการ 1,400,000           35,000  
 กรรมการ    700,000          30,000 

               คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ    500,000             - 
 กรรมการ    400,000             - 

 
ประธานฯ ไดก้ล่าวสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีคาํถาม-

คาํตอบ และขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

(1) คุณจิณพกัตร์  พรพิบูลย ์       ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
1.1) ถาม การปรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการในคร้ังน้ี ปรับข้ึนเน่ืองจาก

บริษทัมีผลประกอบการดีข้ึนมาก หรือจากสาเหตุอ่ืน 
 ตอบ การปรับคร้ังน้ี เน่ืองมาจากงานท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะมีโรงงานท่ีกาํลงัจะสร้างเพ่ิมอีก 1 

โรงงาน รองกรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การปรับค่าตอบแทนในคร้ังน้ีไดพ้ิจารณา
จาก ค่าเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน และไม่มีการข้ึนค่าตอบแทนมาตั้งแต่ปี 2554 รวมถึงปีท่ีนํ้ าท่วม
ท่ีทาํงานกนัหนกัทุกคน ถึงไดมี้การ Turnaround ท่ีดี ทั้งน้ี การปรับค่าตอบแทนในปี 



 

- หนา้ 32 - 

 

2556 เม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้จะเห็นว่า เป็นอตัราท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัผลกาํไรและงานท่ี
มากข้ึน เพราะบริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือกิจการจากบริษทั เคมโทรนิคส์ ดงันั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีงานเพิ่มข้ึน  

1.2) ถาม ไม่ทราบวา่ มีเกณฑก์ติกาหรือไม่ว่าจะข้ึนบนพ้ืนฐานแบบน้ีในทุกๆก่ีปี หรือมีหลกัเกณฑ์
ในการปรับอตัราค่าตอบแทนอยา่งไร 

 ตอบ ในอดีตท่ีผ่านมา มีการปรับเงินข้ึนค่อนขา้งตํ่า แต่ถา้เป็นบริษทัอ่ืนจะใชเ้ป็นเปอร์เซนต์
จากผลกําไรแยกออกมา ซ่ึงคราวหน้า บริษัทฯ จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม
เปอร์เซ็นตข์องกาํไร เพื่อท่ีผูถื้อหุ้นจะไดต้ดัสินใจและอนุมติัไดง่้ายข้ึน และจะไดเ้ป็น
มาตรฐานของบริษทั และเป็นหลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง  

1.3) ถาม จาํนวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนมาของประธานกรรมการ และกรรมการหมายถึง ต่อคน/ต่อปี ใช่
หรือไม่ 

 ตอบ ถูกตอ้ง 
1.4) ถาม คณะกรรมการบริษทั มีทั้งหมดก่ีท่าน 
 ตอบ ประธาน 1 ท่าน และกรรมการ 7 ท่าน รวมเป็น 8 ท่าน 
1.5) ถาม กรรมการตรวจสอบจะไม่มีค่าเบ้ียประชุม จะไดเ้ฉพาะกรรมการใช่หรือไม่ 
 ตอบ ถูกตอ้ง 
1.6) ถาม ค่าเบ้ียประชุมคนละเท่าไหร่ และจากในหนงัสือเชิญประชุมระบุไวเ้ป็น บาท/คน/ปี 
 ตอบ ค่าเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการ 30,000 บาท ต่อคน/ต่อคร้ัง เน่ืองจากในหนังสือเชิญ

ประชุมมีการพิมพผ์ิด และบริษทัฯไดส้อดกระดาษเพื่อแจง้การแกไ้ขขอ้ความไวแ้ลว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม 

เม่ือไม่มีคาํถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียง เกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

 

 
 

วาระที ่11 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556 

 ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ (นายไพฑูรย ์ทวีผล) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อ
ท่ีประชุม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานว่า สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามท่ี

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูม้า

ประชุม 
จาํนวนหุน้ 306,201,263 23,000 31,000 306,255,263 
ร้อยละ 99.9824 0.0075 0.0101 100.00 
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คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

 1. นายวีระชยั  รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ 
 2. นายวิเชียร  ธรรมตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3183 และ/หรือ 
 3. นางสาวบงกช  อํ่าเสง่ียม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 

  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงาน ทาํหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนในการสอบบญัชี
ประจาํปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ กล่าวคือ สําหรับบริษทัฯและบริษทัย่อย เป็นเงินจาํนวน 
3,464,000 บาท ต่อปี เฉพาะค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 930,000 บาท ต่อปี ซ่ึงมีรายละอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดค่าตรวจสอบประจาํปี 2556  
     งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ   930,000 บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย (7 บริษทั) 2,339,000 บาท 
     การปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาํนวน 3 บตัร   195,000 บาท 
                    รวมทั้งส้ิน  3,464,000 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นว่ามีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ซ่ึงมีคาํถาม-คาํตอบ 
และขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

(1) คุณจิณพกัตร์ พรพิบูลย ์       ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
1.1) ถาม ขอทราบวา่ ในปี 2555 และ 2556 ในงบการเงินรวม มีบริษทัยอ่ยทั้งหมดก่ีบริษทั 
 ตอบ ในปี 2555 มีบริษทัย่อยทั้งหมด 5 บริษทั ปี 2556 มีบริษทัย่อย 7 บริษทั เน่ืองจากใน

ปลายปี 2555 มีการซ้ือกิจการเพิ่ม 2 บริษทั 
1.2) ถาม ค่าบริการตรวจบตัร BOI ของ 3 บริษทัย่อย ท่ีลดลงจากปี 2555 เน่ืองจากสาเหตุอะไร 

และบตัร BOI ของปี 2556 มีก่ีใบ เม่ือเทียบกบัปี 2555 
 ตอบ ในปี 2554 มีบตัร BOI 4 บตัร บตัรหมดอายไุป 1 ใบ เหลือ 3 บตัร ค่าบริการตรวจบตัร 

BOI ในปี 2556 จึงลดลง 

(2) คุณชชัชยั คุณงาม          ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
2.1) ถาม ไม่ทราบวา่ ค่าบริการ Non-audit fee จาํนวน 290,000 บาท คือค่าอะไร 
 ตอบ ค่า Non-audit fee คือ ค่าสอบทานการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

จาํนวน 260,000 บาท รวมกบัค่าเป็นพยานในการทาํลายสินคา้อีก 30,000 บาท รวมเป็น
ทั้งส้ิน 290,000 บาท  
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2.2) ถาม ไม่ทราบวา่ ท่ีขออนุมติัในปีน้ีนั้น คือ จาํนวนทั้งส้ิน 3,464,000 บาท รวมกบัค่า Non-audit 
fee อีก 290,000 บาท ใช่หรือไม่ครับ 

 ตอบ ไม่ใช่ ค่าตรวจสอบท่ีขออนุมติัในปี 2556 น้ี เท่ากบั 3,464,000 บาท ส่วนจาํนวน 290,000 
บาท เป็นของปี 2554 

(3) คุณจิณพกัตร์  พรพิบูลย ์       ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
3.1) ถาม ช่วยอธิบายว่า การปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) นั้นแตกต่างกบังาน

บริการอ่ืน (Non-audit work) อยา่งไร 
 ตอบ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดช้ี้แจงว่า Non-audit work รวมการสอบทานการปฏิบติัตาม

เง่ือนไขบตัรส่งเสริมการลงทุน และ การเป็นพยานในการทาํลายสินคา้ ประธานฯได้
กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2555 มีค่าสอบทานการปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จาํนวน 260,000 บาท และเป็นค่าพยานในการทาํลายสินคา้จาํนวน 30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 290,000 บาท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็น
ว่า หมายเหตุเก่ียวกบั Non-audit fee อาจทาํให้ผูอ่้านรายงานสับสน จึงไม่จาํเป็นท่ีตอ้ง
พิจารณา 

3.2) ถาม ถา้เช่นนั้น ค่าใช้จ่าย 195,000 บาท สําหรับปี 2556 ท่ีจะขออนุมติัในวนัน้ี จะตอ้งมีค่า
ทาํลายสินคา้อีก 30,000 บาท เป็น Non-audit fee ดว้ยหรือไม่ และไม่ทราบว่า บริษทัฯ 
ตอ้งทาํลายสินคา้ทุกปีหรือไม่ 

 ตอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบช้ีแจงว่า ในการทาํลายสินคา้นั้นข้ึนอยูก่บัการเตรีมการ
และเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ไดมี้การกาํหนดเป็นตารางตายตวั อย่างไรก็ตาม การตรวจบตัร
ส่งเสริม หรือการรับรองการทาํลายสินคา้ ไม่ถือว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง
ของรายงานในงบการเงิน แต่ตรวจเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น ดงันั้น ค่ารายงาน
การทาํลายสินคา้ จะไม่รวมอยูใ่นยอดเงิน 195,000 บาท ท่ีกาํลงัขออนุมติัในวนัน้ี 

เม่ือไม่มีคาํถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับปี 2556 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

( 1 หุน้ = 1 เสียง) เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
รวมจาํนวนผูอ้อก

เสียง 
จาํนวนหุน้ 306,204,263 200 50,800 306,204,463 
ร้อยละ 99.9999 0.0001 - 100.00 

 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  

ไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 



 

- หนา้ 35 - 

 

หลงัปิดวาระการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามและให้ขอ้เสนอแนะต่างๆเก่ียวกบักิจการของ
บริษัทฯ โดยประธานฯและรองกรรมการผู ้จัดการได้ช้ีแจงและตอบข้อซักถามจนเป็นท่ีเรียบร้อย และรับ
ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไวเ้พ่ือพิจารณาต่อไป  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วม
ประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ณ ประตูทางออกจากหอ้งประชุม 

ปิดประชุม   เวลา 17.30 น. 

 

 

ลงช่ือ...........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                          ( นายบญัชา  องคโ์ฆษิต ) 
                          ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................................................เลขานุการท่ีประชุม 
                                                                                         ( นางธญัรัตน ์เทศนส์าลี ) 
                                   เลขานุการบริษทั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


