
 

 
หนังสือนัดประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2550 ครั้งท่ี 24/2550 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
                                        -------------------------------------------------------------- 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ครั้งที่ 24/2550 
เรียน ทานผูถือหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23/2549 
  2. รายงานประจําป 2549   ในรูปแบบ CD - ROM 

3. ประวัติของกรรมการท่ีออกตามวาระเพ่ือเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการดํารงตําแหนง       
อีกวาระหน่ึง 

4. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตอพนักงานของบริษทั  
และ/หรือบรษิัทยอย 

5. รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 
6. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม และการ
ออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผูถือหุน 

7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
8. แผนที่สถานทีจ่ัดประชุม 
 

 โดยหนงัสือนัดประชุมนี้ ขอเรียนใหทานผูถือหุนทราบวาในวันจันทรที่ 30  เมษายน  2550  เวลา 15.00 น. 
จะมีการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 24   ณ. หองมณเฑียรทิพย โรงแรม
มณเฑียร  ถนนสุรวงศ  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549  ครั้งที่ 23/2549 เม่ือวันที่             

27  เมษายน  2549    
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
                               ประจําป 2549  ครั้งที่ 23 /2549  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  27 เมษายน 2549 เห็นวาถูกตองตรงตามมติ

ของทีป่ระชุมผูถือหุนจึงขอนําเสนอตอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ครั้งที่ 23/2549 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในคร้ังนี้  (ตามทีป่รากฏส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีป่ระชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2549  ครั้งที่ 23/2549  เม่ือวันที่ 27  เมษายน  2549 

  
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษทัในรอบป 2549 และรายงานประจําปของ

คณะกรรมการ 



 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  บรษิัทไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับผลการดําเนนิงาน  
ประจําป ส้ินสุด วันที่ 31  ธันวาคม  2549  ซ่ึงแสดงผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบป 2549 
และคณะกรรมการบริษทัไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอทีป่ระชุม
สามัญผูถือหุนเพ่ือรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549  และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษทัประจําป 2549  ดังปรากฎในรายงาน
ประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี ้

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ใหที่
ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุ สําหรับป ส้ินสุด วันที่ 31  ธันวาคม  2549 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  บรษิัทไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป ส้ินสุด วันที่ 31   ธันวาคม  2549  แลวเสร็จ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จงึขอนําเสนอ 
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2549  ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษทัฯไดตรวจสอบแลว ตามที่แสดง
ไวในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังนี้  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ งบดุลและ
งบกําไรขาดทนุประจําป ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2549  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
และสอบทานโดยกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไร ประจําป 2549 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามงบดลุและงบกําไรขาดทุนของบริษัทส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  พ.ศ. 
2549 บริษทัมีเงนิสะสมสํารองตามกฎหมายอยูจํานวน  45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุน    
จดทะเบียนของบริษัท ดงันั้น บรษิัทจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

ทั้งนี้ ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษทักําหนดไววาจะจายเงินปนผล ก็ตอเม่ือมีผลกําไร
จากการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม เนื่องจากในรอบป 2549 บรษิัทมีผลขาดทนุจํานวน  82.13 ลาน
บาท บรษิัทจึงเห็นสมควรงดการจายเงินปนผล ประจําป 2549 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรขออนมัุติงดการจัดสรรกําไรและ   
จายเงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุน  

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  ขอบังคับของบรษิัท ขอ 16 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง 
                               ตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในอัตราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้  มีกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงตามวาระ     
3  ทานไดแก  1) นายบัญชา  องคโฆษิต  2) นายแพทยทองดี  ชัยพานิช และ 3) พลโทนายแพทย       
สุปรีชา โมกขะเวส     



 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรใหมีการแตงตั้งกรรมการทีจ่ะพน
จากตําแหนงตามวาระดงักลาวตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ครั้งที่ 24/2550 ไดแก         
1) นายบัญชา  องคโฆษติ  2) นายแพทยทองดี  ชัยพานิช และ 3) พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง  เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ 
และประสบการณในการบริหารงานของบริษทัเปนอยางดี  (ประวัติกรรมการปรากฏตามส่ิงที่สงมา
ดวยลําดับที่ 3) 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของบรษิัท จึงจําเปนตอง

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาใหยังคงกําหนด คาตอบแทน และคาเบี้ย
ประชุม ไวเหมือนเดิม ดังนี ้

(ก) คาตอบแทนประธานกรรมการ 800,000 บาทตอป และกรรมการทานละ 400,000 
บาทตอป รวมเปนเงิน 3,600,000 บาทตอป 

(ข) คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000 บาทตอการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการ
ทานละ 15,000 บาทตอการประชุมหนึ่งครั้ง 

(ค) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทานละ 180,000 บาทตอป รวมเปนเงิน 
540,000 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนและเบี้ยประชุม สําหรับ
คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบทีน่ําเสนอเปนจํานวนทีเ่หมาะสม ผูถือหุนสมควรอนุมัติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาว 

  
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบรษิัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 2550 และ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชี 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั จงึจําเปนตองพิจารณา

คัดเลือก สํานักงานผูสอบบัญชีทีเ่หมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความคดิเห็นให บรษิัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีเดิมของบริษัท และบริษทัยอย เปนผูสอบ
บัญชีบริษทัตอไป โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี  ความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนคาตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม  

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาสมควร อนุมัติเลือก บริษทั สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยมีมติใหเสนอ ที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบคุคล ดังนี ้

  1. นางรัตนา  จาละ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 หรือ  
2. นางสายฝน อินทรแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434  หรือ 

  3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853  



 

 แหง บรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษทั และบริษัทยอย       
ประจําป 2550 โดยกําหนดคาตอบแทน รวมเปนจํานวนเงนิ 3,050,000 บาท /ตอป ตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23/2549 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 

เรื่องการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบั
การใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23/2549  เม่ือวันที่ 27  เมษายน  2549 
วาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบรษิัท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ โดยใหยกเลิกการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของ
บริษทัและยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพใน
จํานวน 90,000,000 หุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรยกเลิกการจัดสรรหุนกูแปลง
สภาพจํานวน  90,000,000 หุน โดยมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 450,000,000 บาท เปน 317,930,000 
บาท โดยตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ยังมิไดจัดสรรจํานวน 132,070,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผลพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 450,000,000 
บาท เปน 317,930,000 บาท โดยตัดหุนสามัญที่ยังมิไดจดัสรรจํานวน 132,070,000 หุน มูลคาที่ 
ตราไวหุนละ 1 บาท โดยไมรวมหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกเพ่ือรองรบัการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิ ตามมติของทีป่ระชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23/2549 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่27  เมษายน  2549
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรใหลดทุนจดทะเบียน  450,000,000 บาท   
เปน 317,930,000 บาท  โดยตดัหุนสามัญที่ยังมิไดจดัสรรจํานวน 132,070,000 หุน มูลคาทีต่ราไว
หุนละ 1 บาท โดยไมรวมหุนสามัญที่ออกเพ่ือรองรบัการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมติ 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที ่27 เมษายน 2549 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัท ขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหทีป่ระชุม
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดังนี้ 



 

ขอ 4.ทุนจดทะเบียนจํานวน 317,930,000 บาท  (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนบาท) 
แบงออกเปน  317,930,000 หุน (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนหุน) 
มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  317,930,000 หุน (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนหุน) 
หุนบุริมสิทธิ  - - 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท ในขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 317,930,000 บาท เปน 500,000,000 
บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 182,070,000 หุน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 317,930,000 บาท 
เปน 500,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
182,070,000 หุน 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 317,930,000 บาท 
เปน 500,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
182,070,000 หุน 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ      
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดงันี ้

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

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิเพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัท และ/ หรือบริษัทยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 3,000,000 หนวย  



 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัท และ/ 
หรือบรษิัทยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 3,000,000 หนวย (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สง
มาดวยลําดับที่ 4) 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติให
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 3,000,000 หนวย (ตามโครงการ  ESOP)  และ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 182,070,000 หุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) จํานวน 3,000,000 หุน สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญเพ่ือจัดสรรแกพนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทยอย ตามที่อนุมัติไวในขอ 13  ใน
กรณีที่มีหุนสามัญเหลือจากการไมใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแก
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ใหคณะกรรมการพิจารณาใหนําหุนดังกลาวเสนอ
ขายใหกับผูถือหุนเดิม ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะเจาะจง และเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาจัดสรรตอไป 

(2)    จํานวน 157,465,000 หุน เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุด     
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตามสัดสวน (Right 
Offering) โดยหุนสามัญเดิม 2 หุน จะมีสิทธิจองซ้ือหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 1 
บาท โดยกําหนดระยะเวลาจองซ้ือและชําระเงินคาหุนในวันที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 มิถุนายน 2550 
ในกรณีมีเศษหุนเหลือจากการจองซ้ือโดยผูถือหุนเดิม ใหจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุน
เดิมที่จองซ้ือเกินสิทธิที่ตนมีอยูตามสัดสวนจนกระทั่งมีผูจองซ้ือหุนที่เหลือทั้งหมด 

(3) จํานวน 21,605,000 หุน เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป หรือ ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือ 
ผูลงทุนสถาบัน โดยใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติให
จัดสรรขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 2 ตอ 1 ดังกลาว (รายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 5)  

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษทั โดยใหเพ่ิมขอ 33 และแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบรษิทั ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษทั 



 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา ควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษทั โดยใหเพ่ิมขอ 33  ซ่ึงมีขอความดังตอไปนี ้

 �ประกอบกิจการในการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานที่กําหนดไวซ่ึงผลิตภัณฑตาง ๆ 
ที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของบริษทั รวมทั้งการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด� 

 และอนุมัติการแกไขหนงัสือบรคิณหสนธิของบรษิัท ขอ 3 เปนดงันี้ 

 �วัตถุประสงคของบรษิัท มีจํานวน 33 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002� 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษทั โดยใหเพ่ิมขอ 
33 และแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษทั และเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัต ิ

วาระท่ี 16   เรื่องอ่ืนๆ  ถามี 

ทั้งนี้ บรษิัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24/2550  และออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน ตั้งแตเวลา 12.00 น. 
ของวันที่ 9 เมษายน 2550 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

อนึ่ง บรษิัทไดมีการเผยแพรมติคณะกรรมการบริษัท และหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
24/2550 ไดเผยแพรทางเว็บไซด ของบรษิัท (www.kcethai.in.th) ในหัวขอ สําหรับนักลงทนุ (Investors  Information)   
โดยสามารถเขาดูไดไดตัง้แตวันที ่26 มีนาคม 2550 บรษิัทจะนําสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน  

ครั้งที่ 24/2550 รายงานประจําป และหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริง ใหผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบยีนตาม
รายช่ือผูถือหุนทีป่รากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 เมษายน 2550 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 
   

 

                     (นางวรลักษณ   องคโฆษติ)  
            กรรมการบริหาร   
  


