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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 (คร้ังที ่31/2557) 

บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงทีแ่นบมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 คร้ังท่ี 30/2556 
2. รายงานประจาํปี 2556 (ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล CD-ROM) 
3. ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
4. ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
5. ขอ้มูลและรายละเอียดของผูส้อบบญัชี 
6. รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W5)    
7. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 
8. ขอ้บงัคบับริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉันทะ  

ขั้นตอนการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และกติกาการนบัคะแนนเสียง 
10. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
11. นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
12. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 
13. แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคด้ 
14. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข.  

(สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดจ้าก www.kcethai.in.th) 
 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 3/2557 ซ่ึงได้
ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 (“ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้”) ใน วนัองัคารที ่29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. เวลาลงทะเบียน 13.30 – 15.00 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรม
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เดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ชั้น 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี     
31 ตุลาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 โดยไดมี้การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บดัน้ี บริษทัขอแจง้ให้ทราบว่าในการ
ประชุมคร้ังน้ีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระล่วงหนา้เพื่อใหพ้ิจารณาเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

 วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 มีดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 คร้ังที่ 30/2556  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่    
29 เมษายน 2556 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 คร้ังท่ี 30/2556 
ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ
ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ”) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ พร้อมไดเ้ผยแพร่มติ
ของการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.kcethai.in.th) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุม ตามท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี (ส่ิง
ท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวได้บนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 โดยมี
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2556 หวัขอ้ “คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ” 
ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัทาํเป็น CD-ROM ตามท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมต ิ วาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นมติรับทราบ 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุด วันที ่
31 ธันวาคม 2556  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) (“พรบ.มหาชนฯ”) บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 
หวัขอ้ “รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงิน” (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2)  

 ทั้งน้ี งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 มี
สาระสาํคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
(บาท) 

งบเฉพาะกจิการ 
(บาท) 

รวมสินทรัพย ์ 11,284,242,189 5,699,766,255 

รวมหน้ีสิน 7,173,817,402 2,687,951,120 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,110,424,787 3,011,815,135 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 9,293,894,524 3,814,823,742 

รวมรายไดร้วม 9,472,730,236 4,026,789,409 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 1,173,504,078* 449,808,038 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 2.53 0.97 
* หมายถึง กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่      

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวแลว้ 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานปี 2556 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 38 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงิน
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ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 578,421,582 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและ
ชาํระแลว้จาํนวน 480,495,089 บาท และทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 57,842,158 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเพิ่มเติมอีก 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณา
ประกอบกบัฐานะการเงิน แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต จากผลการ
ดาํเนินงานในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 449,808,038 บาท 
ประกอบกบัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมในส่วนท่ีเป็นของบริษทั จาํนวน 1,173,504,078 บาท จึง
เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค)์ ซ่ึงบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ ใน
อตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ ดงันั้น จึงยงัคงตอ้งจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน
งวดคร่ึงปีหลงัของปี 2556 อีกในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ โดยสามารถเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาได ้ดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2556 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2555 ปี 2554 

1. กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ – เฉพาะกิจการ   (ลา้นบาท) 449.8 322.0 258.0 

    กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ – งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 1,173.5 712.3 132.0 
   กาํไรต่อหุน้ – ตามงบการเงินรวม                     (บาท/หุน้) 2.53 1.55 0.28 
2. จาํนวนหุน้ หกั จาํนวนหุน้ท่ีซ้ือคืน                           (หุน้) 549,037,541* 458,600,769 464,053,769 

3. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปี                                (บาท/หุน้) 0.75 0.55 0.20 
   - เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. - มิ.ย.    (บาท/หุน้) 0.25 0.20 0.10 
   - เงินปันผลงวดสาํหรับ 6 เดือนหลงั ก.ค. - ธ.ค.                (บาท/หุน้) 0.50 0.35 0.10 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน                                   (ลา้นบาท) 389.92 252.23 92.81 
5. เงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม      (ร้อยละ) 33.20 35.40 70.30 

*จาํนวนหุ้นเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (KCE-W2), 
ESOP-W3 และ ESOP-W4 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควร
อนุมติัการไม่จดัสรรกาํไรสุทธิเพ่ือสาํรองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากทุนสาํรองตามกฎหมายมีครบตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ และควรพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดคร่ึง
ปีหลงัของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ซ่ึงเม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค)์ 
แลว้ จะเป็นเงินปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค)์ 
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โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ในวนัองัคารท่ี 1 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัพุธท่ี 2 เมษายน 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 15 พฤษภาคม 2557 
ทั้งน้ี การใหสิ้ทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจําปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 
กาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดออกจากตาํแหน่ง ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 มี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่านดงัน้ี 

1. นายปัญจะ  เสนาดิสยั กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
2. แพทยห์ญิงจนัทิมา  องคโ์ฆษิต กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
3. นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ทั้งน้ี ประวติักรรมการทั้ง 3 ท่านมีปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี (ส่ิงท่ีแนบ
มาดว้ย ลาํดบัท่ี 3) 

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการไดล่้วงหนา้ระหว่างวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 โดยมีการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นชอบกบั
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เลือกกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระ
หน่ึง ไดแ้ก่ 1) นายปัญจะ  เสนาดิสัย 2) แพทยห์ญิงจนัทิมา  องคโ์ฆษิต และ 3) นางวรลกัษณ์  องค์
โฆษิต ทั้งน้ี เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย มีทกัษะ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้ งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มี
วิสัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  
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การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และการแก้ไขอาํนาจกรรมการ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของนายพิธาน องค์โฆษิต ผู ้ดํารง
ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฏาคม 2556 ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏาคม 2556  และ เพื่ อ ให้ ช่ื อ และ
จาํนวนกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัสอดคลอ้งกบัการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง นายพิธาน องค์โฆษิต ตาํแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นกรรมการบริษทั (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) เน่ืองจากเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้กาํหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
ซ่ึงขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ ดงัปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี 
(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้ง นายพิธาน องคโ์ฆษิต เป็นกรรมการ จะ
ส่งผลใหค้ณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 คน  

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขอาํนาจกรรมการ ดงัน้ี 

จากปัจจุบัน “นายบญัชา องคโ์ฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสยั, นางจนัทิมา องคโ์ฆษิต, นางวรลกัษณ์ องค์
โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์ สองในห้าคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษทั” 

 แก้ไขเป็น “นายบญัชา องคโ์ฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจนัทิมา องคโ์ฆษิต, นางวรลกัษณ์ องค์
โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์, นายพิธาน องคโ์ฆษิต สองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําปี 2557 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม ดงันั้น 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงได้นําเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการ
กาํหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหนา้ท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา 
รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั หรือมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทั 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัสาํหรับปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 และ2555 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุม         ปี 2557         ปี 2556        ปี 2555 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี) 
- ประธานกรรมการ 1,400,000 1,400,000 1,250,000 
- กรรมการ 700,000 700,000 600,000 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (บาท /คน /คร้ัง) 
- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 30,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 25,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี) 
- ประธานกรรมการ 500,000 500,000 400,000 
- กรรมการ 400,000 400,000 300,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2557 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2556 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และกาํหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจําปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวข้อง และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
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บริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย โดยไดพ้ิจารณาในเร่ืองผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี ค่าตอบแทนการสอบบญัชี และปัจจยัอ่ืนๆ  

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

1. นายวีระชยั  รัตนจรัสกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4323  
2. นางสาวบงกช  อํ่าเสง่ียม เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3684  
3. นายธนิต  โอสถาเลิศ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 5155 

ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย
ประจาํปี 2557 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัได ้โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้
เสียใดกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อย่างใด ดงัปรากฏขอ้มูลรายละเอียดของผูส้อบบญัชีท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมน้ี 
(ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยลาํดบัท่ี 5) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 
2557 โดยเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555  เป็นดงัน้ี 

     ปี 2557     ปี 2556  ปี 2555 

ค่าสอบบญัชี-เฉพาะบริษทัฯ 970,000 930,000 930,000 
ค่าสอบบญัชี-บริษทัยอ่ย 2,195,500 2,139,000 2,090,000 
รวมค่าสอบบญัชี 3,165,500 3,069,000 3,020,000 

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย
เน่ืองจากมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และมีคุณสมบติัตรงตาม
หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
และเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 จาํนวน 3,165,500 บาท ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 96,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตว้ของ
ธุรกิจ 
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การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 รับทราบการแก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาส้ินสุดโครงการ ESOP-W4 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย (“ESOP-W4”) 
จาํนวน 10,000,000 หน่วย เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 และมีกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี    
10 มีนาคม 2560 ซ่ึงในปัจจุบนัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 438,551 หน่วย 
แต่เน่ืองจากพนกังานผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือดงักล่าวไดล้าออกจากบริษทั และพน้สภาพ
การเป็นพนักงานแล้ว จึงไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิอีกต่อไป ตามเง่ือนไขการใช้สิทธิข้อ 3.3 ใน
รายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาส้ินสุดของโครงการเป็นวนัท่ี    
31 มีนาคม 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาส้ินสุดโครงการ ESOP-W4 ดงักล่าว เป็นวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 การลงมต ิ วาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นมติรับทราบ  

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 995,071 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการ
แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษทัมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ียงัไม่ได้จาํหน่ายอยู่เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 
995,071 หุ้น โดยเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตาม
โครงการ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ซ่ึงโครงการทั้งสองไดส้ิ้นสุดอายลุงแลว้ และเพื่อเป็นการปฏิบติั
ให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของพรบ.มหาชนฯ คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาํนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 577,426,511 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายดงักล่าวจาํนวน 
995,071 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ คณะกรรมการ
บริษทัจึงพิจารณาอนุมติัการแก้ไขขอ้ความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เร่ืองทุนจด
ทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทนดงัน้ี 
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“ ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 577,426,511 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 577,426,511 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 577,426,511 หุน้ (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - - ” 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 577,426,511 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงั
ไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 995,071 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯ เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามโครงการ 
ESOP-W3 และ ESOP-W4 ไดส้ิ้นสุดอายลุง 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) จํานวนไม่เกิน 
10,000,000 หน่วย  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ  ผู ้บริหาร 
พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ให้มีความตั้งใจในการทาํงาน และสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่บริษทั รวมทั้งเพ่ือให้พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั ทาํให้มีวตัถุประสงค์
เป็นหน่ึงเดียวกบัผูถื้อหุน้ คือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่บริษทัเป็นสาํคญั ตลอดจนเพื่อเป็นการ
รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหท้าํงานกบับริษทัต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัจึง 
พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย (“ESOP-W5”) จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใชสิ้ทธิท่ีราคา
ปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ของบริษทัท่ีทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 15 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 โดยไม่มีส่วนลด
จากราคาตลาดแต่อย่างใด ดงัปรากฎในรายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย (ESOP-
W5) ท่ีไดจ้ดัส่งมาใหพ้ร้อมกนัน้ี (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6 และลาํดบัท่ี 7) 

นอกจากน้ี เพ่ือให้การดําเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องสามารถดําเนินการได้
โดยสะดวก และบรรลุผลสาํเร็จ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา
กาํหนดหรือเปล่ียนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขาย ESOP-W5 ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W5) จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทักระทาํการดงัท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ดว้ย 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้น 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จํานวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ทุนจํานวน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-
W5 ในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท 

นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ คณะกรรมการ
บริษทัจึงพิจารณาอนุมติัการแก้ไขขอ้ความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เร่ืองทุนจด
ทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทนดงัน้ี 

“ ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็บาทถว้น) 
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 แบ่งออกเป็น 587,426,511 หุน้ (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 587,426,511 หุน้ (ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - - ” 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา
อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 10,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั 
การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทตามโครงการ ESOP-W5 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 12 ขา้งตน้ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5  

นอกจากน้ี เพ่ือให้การดําเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องสามารถดําเนินการได้
โดยสะดวกและบรรลุผลสําเ ร็จ  คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา
กาํหนดหรือเปล่ียนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 
ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 รวมถึงการ
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พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทักระทาํการดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ดว้ย 
การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่14 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 ในวนัองัคารท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ
แกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยบริษทัจะเปิด
ใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 

อน่ึง ขอใหท่้านเตรียมหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดเร่ืองเอกสารและ
หลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉนัทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน (ส่ิงท่ีแนบมา
ดว้ยลาํดบัท่ี 9) และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดนาํแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคด้มาดว้ย (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 13) 

นอกจากน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 14) 
หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผู ้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ได ้จากเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.kcethai.in.th ในหมวด “ขอ้มูลลงทุน (Investors information)” ภายใตห้ัวขอ้ “ขอ้มูลสําหรับผูถื้อหุ้น 
(Shareholders Information)” โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนแทนท่านในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมฉบบัน้ี (ส่ิงท่ีแนบมา
ดว้ย ลาํดบัท่ี 10) พร้อมลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

กรรมการอิสระ 
1. นายไพฑูรย ์ ทวีผล ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
2. พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา  โมกขะเวส ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
3. นางอุบล  จิระมงคล ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านไดโ้ปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทั ณ ท่ีอยู ่ เลขท่ี 125-125/1, 
1 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 ภายในวนั
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องัคารท่ี 22 เมษายน 2557 โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน เพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีดว้ย 

หากท่านมีขอ้สงสัย หรือคาํถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ ท่านสามารถโทรสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ สํานัก
บริหารของบริษทั โทร. 02–326–0196–9 ในวนัและเวลาทาํการ และหากผูถื้อหุ้นมีคาํถามท่ีตอ้งการให้ช้ีแจงใน
ประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังน้ี สามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามาได้ท่ี เลขานุการบริษทั ทาง E-mail: 
tanyarat@kce.co.th โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ โปรดระบุช่ือ ท่ีอยู ่เพื่อท่ีบริษทัจะไดร้วบรวมช้ีแจงในท่ีประชุมต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

   ( นายบญัชา  องคโ์ฆษิต ) 
   ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


