
 

วันท่ี 21 มีนาคม 2550 

เร่ือง แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2550 

เรียน กรรมการและผูจดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (�บริษัท�) คร้ังท่ี 3/2550 ซึ่งประชมุเมื่อ
วันท่ี 20 มีนาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติ ดังน้ี 

1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 24/2550 ในวันจันทรท่ี 30 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น.  
ณ. หองมณเฑียรทิพย โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปน้ี 

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 23/2549 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2549 

(2) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป 2549 

(3) พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตงิบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
ท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแลว 

(4) พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผล
ประจําป 2549 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายครบตามจํานวนท่ีไดระบุไวตามกฎหมายแลว จงึไมตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายอีก และควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผล
ประจําป 2549 

 



 

 
 

(5) พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกาํหนด
วาระ 

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิาร
เลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดงัตอไปน้ี ซึ่งตองออกจากตาํแหนงตามกาํหนดวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบรษิทัตอไปอีกวาระหน่ึง 

1. นายบัญชา องคโฆษิต  ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ 

2. นายแพทยทองดี ชยัพานิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. พลโท นายแพทย สุปรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ 
       กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

(6) พิจารณาอนุมัติการกาํหนดคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมของกรรมการและคาตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจาํป 2550 

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิารจาย
คาตอบแทน และเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัท และคาตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจาํป 2550 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

(1) คาตอบแทนประธานกรรมการ 800,000.- บาทตอป และกรรมการทานละ 
400,000.- บาทตอป รวมเปนเงิน 3,600,000.-  บาทตอป  

(2) คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการ 20,000.- บาท ตอการประชุมหน่ึงคร้ัง และ
กรรมการทานละ 15,000.- บาท ตอการประชมุหน่ึงคร้ัง  

(3) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทานละ 180,000.- บาทตอป รวมเปนเงิน 
540,000.- บาท 

(7) พิจารณาอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป 2550 
และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการ
แตงตัง้นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 และ/หรือ นางสาวรัตนา  
จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 3853 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จาํกัด เปนผูสอบบัญชีของ 



 

 
 

บริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
เปนจํานวนเงิน 3,050,000.- บาท ตอป ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 23/2549 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2549 วาระท่ี 9 เร่ืองการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการ
ยกเลิกมติท่ีประชมุสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 23/2549 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 วาระท่ี 9 เร่ือง
การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ โดยใหยกเลิกการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของ
บริษัท และยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพใน
จํานวน 90,000,000 หุน 

(9) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจาํนวน 450,000,000 บาท เปน 
317,930,000 บาท โดยตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ียังมิไดจดัสรรจํานวน 132,070,000 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจาํนวน 450,000,000 บาท เปน 317,930,000 บาท โดยตัด
หุนสามัญท่ียังมิไดจัดสรรจาํนวน 132,070,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยไมรวม
หุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมติของท่ีประชุม
สามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 23/2549 ซึง่ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 

(10) พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิารแกไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เปนดังน้ี 

ขอ 4.ทุนจดทะเบียนจาํนวน 317,930,000 บาท  (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหมื่นบาท) 
แบงออกเปน  317,930,000 หุน (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหมื่นหุน) 
มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  317,930,000 หุน (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหมื่นหุน) 
หุนบุริมสิทธิ  - - 



 

 
 

(11) พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 317,930,000 บาท เปน 
500,000,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 
182,070,000 หุน 

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 317,930,000 บาท เปน 
500,000,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
182,070,000 หุน 

(12) พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิารแกไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เปนดังน้ี 

ขอ 4.ทุนจดทะเบียนจาํนวน 500,000,000 บาท  (หารอยลานบาท) 
แบงออกเปน  500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) 
มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) 
หุนบุริมสิทธิ  - - 

 

(13) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัท และ/ หรือบริษัทยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 3,000,000 หนวย ใหแก
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัท และ/ หรือ
บริษัทยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 3,000,000 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

(14) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 182,070,000 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) จํานวน 3,000,000 หุน สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ 



 

 
 

ซื้อหุนสามัญเพ่ือจัดสรรแกพนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทยอย ตามท่ีอนุมัติไวในขอ 13 

ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเหลือจากการไมใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรแกพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ใหคณะกรรมการพิจารณาใหนํา
หุนดังกลาวเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม ประชาชนท่ัวไป หรือบุคคลอ่ืนใดโดย
เฉพาะเจาะจง และเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาจัดสรรตอไป 

(2) จํานวน 157,465,000 หุน เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ท่ีมีรายชื่อปรากฏอยู
ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตาม
สัดสวน (Right Offering) โดยหุนสามัญเดิม 2 หุน จะมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหม 
1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท โดยกําหนดระยะเวลาจองซ้ือและชําระเงินคาหุนใน
วันท่ี 4, 5, 6, 7 และ 8 มิถุนายน 2550 ในกรณีมีเศษหุนเหลือจากการจองซื้อโดยผู
ถือหุนเดิม ใหจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อเกินสิทธิท่ีตนมีอยูตาม
สัดสวนจนกระท่ังมีผูจองซื้อหุนท่ีเหลือท้ังหมด 

(3) จํานวน 21,605,000 หุน เสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป หรือ ผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง หรือ ผูลงทุนสถาบัน โดยใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
จัดสรรตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

(15) พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยใหเพ่ิมขอ 33 และแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของ
บริษัท 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิารแกไข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคของบริษัท โดยใหเพ่ิมขอ 33 โดยมีขอความดงัตอไปน้ี 

 �ประกอบกิจการในการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวซึ่งผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีได
กําหนดไวในวตัถุประสงคของบริษัท รวมท้ังการสอบเทียบเคร่ืองมอืวัด� 

 และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เปนดังน้ี 

 �วัตถุประสงคของบริษัท มจีํานวน 33 ขอ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002� 

ท้ังน้ี บริษัทกําหนดวันปดสมดุทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชมุสามัญผูถือ
หุน และออกเสียงลงคะแนน คร้ังท่ี 24/2550 ตัง้แตเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 9 เมษายน 2550 จนกวาการประชมุจะแลว
เสร็จ 

 



 

 
 

อน่ึง บริษัทไดมีการเผยแพรมติคณะกรรมการบริษัท และหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 
24/2550 ไดเผยแพรทางเว็บไซด ของบริษัท (www.kcethai.in.th) ในหัวขอ สําหรับนักลงทุน (Investor Relations)   
โดยสามารถเขาชมไดตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2550 บริษัทจะนําสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 
24/2550 รายงานประจาํป และหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง ใหผูถอืหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายชื่อผูถือหุนท่ี
ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนวันท่ี 9 เมษายน 2550 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 
      บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 

 

                  (นางวรลักษณ องคโฆษิต) 
         กรรมการบริหาร 

 

 

 
 


