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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 ครัง้ที่ 29/2555 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ครัง้ท่ี 29/2555 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่แนบมาด้วย  1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ครัง้ท่ี 28/2554 

                2. รายงานประจําปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM  

                3. ประวติักรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม ่

    และประวติับคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

               4. ข้อมลูผู้สอบบญัชี 

               5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

              6. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ ขัน้ตอน 

  การลงทะเบียน ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง และขัน้ตอนในการนบัคะแนนเสียง 

               7. หนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 2 แบบ 

               8. แผนท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สขุมุวิท ถนนสขุมุวิท กรุงเทพฯ 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มี
มติให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 29 ประจําปี 2555  ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
บอลรูม บี ชัน้ 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ      โดยบริษัทฯจะประกาศให้ทราบถึงกําหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2555   ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kcethai.in.th ในหวัข้อนกัลงทนุ (Investor Relations) และระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  www.set.or.th  ตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน 2555 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ
ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
28 เมษายน 2554 

  ความเป็นมา บริษัทฯได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 28/2554 เม่ือวันท่ี 28  
เมษายน 2554 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัท  www.kcethai.in.th  ทัง้ในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาองักฤษแล้ว รายละเอียด
ปรากฎตามสําเนารายงานการประชมุท่ีแนบมาพร้อมกนันี ้   (สิง่ท่ีแนบมาด้วย ลําดบัท่ี 1) 
 

  ความคิดเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 28 ประจําปี 2554 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 เพราะได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2554  

 ความเป็นมา บริษัทฯได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2554 ท่ีปรากฎในรายงาน
ประจําปี หน้า 3  บริษัทฯได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้หนงัสือนดัเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
(สิง่ท่ีแนบมาด้วย ลําดบัท่ี 2) 

 
  ความคิดเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 

2554 ซึง่สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2554 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่กําหนดให้บริษัท 
ต้องจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ 31 
ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติั 

 
  ความคิดเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 31 
ธันวาคม 2554 ท่ีได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินของบริษัทในปี 2554 ท่ีผ่านมา 
โดยสรุปสาระสําคญัดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในรายงานประจําปี 2554 หน้า 129  ซึง่บริษัทจะสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้   (สิง่ท่ีแนบมาด้วย ลําดบัท่ี 2) 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2554 

 
  ความเป็นมา บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณา

ประกอบกบัโครงสร้างและฐานะทางการเงิน แผนการลงทนุในอนาคต รวมทัง้ภาวะทางเศรษฐกิจด้วย 
ทัง้นีใ้นปี 2554 บริษัทฯมีกําไรสทุธิจํานวน  257,865,285.- บาท (ตามงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะ
ของบริษัทฯ) จึงต้องพิจารณาการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและพิจารณาอนมุติัการ
จ่ายเงินปันผลดงันี ้

1. ทนุสํารองตามกฎหมาย : บริษัทได้จดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนตาม
จํานวนท่ีได้ระบไุว้ตามกฎหมายแล้ว จงึไมต้่องมีการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายอีก 
 

2. เงินปันผล : บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20 - 60% ของกําไรสทุธิ ใน
กรณีท่ีไม่มีความจําเป็นในการใช้เงินลงทนุจํานวนมาก ทัง้นีเ้พ่ือความคล่องตวัในการดําเนินงานและ
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ในปี 2554 บริษัทฯมีกําไรสทุธิจากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ จํานวน 257,865,285 บาท รวมทัง้มีกําไรสะสมสําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.99 ของกําไรสทุธิ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงิน
ปันผลในปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2554   ปี 2553  

1. กําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 258 492 

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) หกั หุ้นท่ีซือ้คืน 464,053,769 463,608,769 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.2 0.45 
   - เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ 6 เดือนแรก ม.ค.- มิ.ย.54 (บาท/หุ้น) 0.1 0.15 
   - เงินปันผลงวดสําหรับ 6 เดือนหลงั ก.ค.- ธ.ค.54 (บาท/หุ้น) 0.1 0.3 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 92.81 208.84 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 35.99% 42.45% 

 

  ความคดิเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้จดัสรรกําไรสทุธิเป็น
ทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนตามจํานวนท่ีได้ระบไุว้ในกฎหมายแล้ว  จึงไม่ต้องมีการจดัสรรกําไร
สทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายอีก ส่วนการจ่ายเงินปันผล มติกรรมการครัง้ท่ี 8/2554 เม่ือวนัท่ี 16 
สงิหาคม 2554 ได้มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดคร่ึงปีแรก สิน้สดุ
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วนัท่ี 30 มิถนุายน 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ต่อหุ้น) ในวนัท่ี 
16 กนัยายน 2554 และควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 พิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปัน
ผลประจําปี 2554 สําหรับผลประกอบการของบริษัท งวด 6 เดือนหลงั ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีก ในอตัราหุ้นละ 
0.10 บาท (สบิสตางค์ตอ่หุ้น) 

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 3 เมษายน 2555 (Record Date) 
และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดย
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 4 เมษายน 2555 และหากผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี บริษัทจะกําหนดจ่ายเงินปันผลประจําปี ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

  ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ16 กําหนดให้
กรรมการจํานวน หนึ่งในสามต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชมุสามญัผู้ ถือประจําปีครัง้นีมี้
กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช   กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ 
อิสระ 

2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายปัญจะ  เสนาดิสยั    กรรมการ /กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามนโยบายและหลกัเกณฑ์วิธีการสรร
หาท่ีได้กําหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการท่ีออกจากตําแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบติั
เหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ซึ่งท่ีผ่านมา ผลการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท ได้สร้างคณุประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่าง
มาก คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่านท่ีออก
จากตําแหน่งกลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ดงันี ้

1. พลโทนายแพทย์สปุรีชา  โมกขะเวส กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายปัญจะ  เสนาดิสยั   กรรมการ /กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ส่วนนายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ได้แจ้งความประสงค์จะไม่ขอรับการเสนอช่ือกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ เน่ืองจากมีอายเุกินเกณฑ์กําหนดของบริษัท คณะกรรมการจึงได้เสนอช่ือบคุคลเข้า
เป็นกรรมการแทน จํานวน 3 ราย ท่ีประชมุคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติแตง่ตัง้ให้  

1. นายไพฑรูย์  ทวีผล                กรรมการ /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

ซึง่เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ  มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ และมีประวติัการทํางาน
ท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีพืน้ฐานความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ   เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ แทนนายแพทย์ทองดี  ชยัพานิชตอ่ไป     
(สิง่ท่ีแนบมาด้วย ลําดบัท่ี 3) 
 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการและค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2555 

 

  ความเป็นมา คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียด
ถงึความเหมาะสมประการตา่งๆ รวมถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึง่ได้มีการ
กําหนด ตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นําเสนอ 

  ความคิดเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี  2555 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน สําหรับปี 2555 

   ทัง้นีร้ายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทสําหรับปี 2555 
เปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนในปี 2554 และ2553 เป็นดงันี ้

 

ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุม      ปี 2555             ปี2554                ปี2553 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี) 

 ประธานกรรมการ   1,250,000.00       1,250,000.00           1,000,000.00 

 กรรมการ       600,000.00          600,000.00              500,000.00 

  คา่เบีย้ประชมุ (บาท /คน /ปี) 

 ประธานกรรมการ           30,000.00            30,000.00                25,000.00 

 กรรมการ         25,000.00            25,000.00                20,000.00 
 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี) 

 ประธานกรรมการ      400,000.00          400,000.00              350,000.00 

 กรรมการ       300,000.00          300,000.00              250,000.00 
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วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัทฯ จึงจําเป็นต้องพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2555 โดยเสนอผู้สอบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบัญชี จํากัด(“KPMG”) เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 
และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  นอกจากนัน้ได้พิจารณา
เปรียบเทียบกบัปริมาณงาน อตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในระดบัเดียวกนัแล้ว จะเห็น
ว่า  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั (“KPMG”) มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯได้
จดัสง่ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชีมาพร้อมกนันี ้   (สิง่ท่ีแนบมาด้วย ลําดบัท่ี 4) 

   

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท พิจารณา
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิู
ไชย สอบบญัชี จํากดั (“KPMG”) ซึง่ป็นสํานกังานตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้สอบ
บญัชีประจําปี 2555 คนใดคนหนึง่ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

1. นายวีระชยั  รัตนจรัสกลุ   เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 4323 และ /หรือ 
2. นายวิเชียร  ธรรมตระกลู  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 3183 และ /หรือ 
3. นางสาวบงกช  อ่ําเสง่ียม  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 3684 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
เป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
ค่าสอบบญัชีโดยกําหนดค่าสอบบญัชีรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,100,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบญัชี
ของบริษัทฯ เป็นจํานวน 930,000 บาท ต่อปี) ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั (“KPMG”) จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ
สํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้ สอบบัญชี
ดงักลา่วได้ 

 
 
 
 



 

 

7 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผุ้ ถือหุ้นประจําปี 2555  ในวนัศกุร์ท่ี  

27 เมษายน  2555 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องบอลรูม บี ชัน้ 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สขุมุวิท เลขท่ี 
259 สขุมุวิท ซอย 19  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  โดยทางบริษัทฯ จะเปิด
ให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 13.30 น. 
  อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก หรือแบบ ข  ท่ีแนบมาพร้อมกันนี  ้(สิ่งท่ีแนบมาด้วย ลําดับท่ี 6) หรือสามารถ Download 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  ได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.kcethai.in.th ในหวัข้อนกัลงทนุ (Investor Relations) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
ตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้ 

   หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ กรุณา
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลหนึง่บคุคลใดดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ รับมอบอํานาจ 

 

กรรมการอิสระ 
1. นางอบุล  จิระมงคล   ไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
2. นายเดชา  มะระพฤกษ์วรรณ  ไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ณ เลขท่ี 125-
125/1,1 หมู่ ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520   ภายในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมอากรแสตมป์
สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
ด้วย 

 
หากทา่นมีข้อสงสยั หรือคําถามเก่ียวกบัการมอบฉนัทะ  ขอให้ท่านสอบถามได้ท่ีสํานกับริหาร 

โทร  0-2326-0196-9ในเวลาทําการ 
  

            ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                                       (นายบญัชา  องค์โฆษิต) 
                                           ประธานกรรมการ 


