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หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 คร้ังท่ี 28/2554 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ครั้งที่ 28/2554 

เรียน  ทานผูถือหุนบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่แนบมาดวย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ครั้งที่ 27/2553  

  2. รายงานประจําป 2553 

  3. ประวัติกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

  4. ขอมูลผูสอบบัญชี  

  5. รายละเอียดของโครงการ ESOP-W4 

  6. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

  7. แบบการลงทะบียน เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบ 

   ฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด     

      2 แบบ 

  8. การนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน กติกาของการนับ 

    คะแนนเสียง  และแจงผลการนับคะแนน 

  9. แผนที่จัดการประชุมผูถือหุน โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติ
ใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 28 ประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองกฤษณา/
ราชาวดี ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได
ประกาศใหทราบถึงกําหนดการและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 ผานทางเว็บไซดของบริษัท 
(www.kcethai.in.th) และระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) ต้ังแตวันที่ 7 เมษายน 2554 
เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  ซ่ึงประชุมเม่ือ 

  วันท่ี 29 เมษายน 2553 

  ความเปนมา 

  บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 แลวเสร็จภายใน 
14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซดของบริษัท (www.kcethai.in.th) ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแลว รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมที่แนบมาพรอมกันน้ี (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27 
ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เพราะไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 

  ความเปนมา 

  บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2553 ซึ่งปรากฎในรายงานประจําป หนา 3 
ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดเชิญประชุมในครั้งน้ี (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2553 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญซึ่ง
เกิดขึ้นในรอบป 2553 เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบ 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงผานการ 

  ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

  ความเปนมา 

  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและ
งบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ รอบปบัญชีที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไร
ขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ไดผานการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการ 
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ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2553 ที่ผานมา 
โดยสรุปสาระสําคัญดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในรายงานประจําป 2553 หนา 3 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
กับหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป  
  2553 

  ความเปนมา 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯโดยพิจารณาประกอบกับ 
โครงสรางและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุนในอนาคต รวมท้ังภาวะทางเศรษฐกิจดวย ทั้งน้ี ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไร
สุทธิจํานวน 1,033,640,412.- บาท( ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ) จึงตองพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลดังน้ี 

  1. ทุนสํารองตามกฎหมาย : บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนตามจํานวนที่
ไดระบุไวตามกฎหมายแลว จึงไมตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

  2. เงินปนผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 20 - 60% ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมี
ความจําเปนในการใชเงินลงทุนจํานวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงานและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน  ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 491,869,277 บาท  (หักโอนกลับคาเผื่อการ
ดอยคาของเงินทุน = 1,033,640,412 – 541,771,135 = 491,869,277) รวมทั้งมีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนในอัตราหุนละ 0.45 บาท หรือคิดเปนรอยละ 42.45 ของกําไรสุทธิ โดยสามารถเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่
ผานมาไดดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 ป 2552 

1. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (หัก โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินทุน)  491.87 164.30 

2. จํานวนหุน (หุน) หัก หุนที่ซื้อคืน 463,608,769 462,497,269 

3. เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 

    -  เงินปนผลระหวางกาล สําหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. – มิ.ย. 53 (บาท/หุน) 

    - เงินปนผลงวด สําหรับ 6 เดือนหลัง ก.ค. – ธ.ค. 53 (บาท/หุน) 

0.45 

0.15 

0.30 

0.15 

- 

- 

4. เงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 208.84 68.56 

5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ 42.45% 41.72% 
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  ความเห็นคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวาบริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนตาม
จํานวนที่ไดระบุไวตามกฎหมายแลว จึงไมตองมีการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายอีก สวนการจายเงินปนผล มติ
กรรมการครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรก 
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.15 บาท (สิบหาสตางคตอหุน) จายแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2553 และควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2553 สําหรับผล
ประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือนหลัง ใหแกผูถือหุนอีก ในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค)  
    โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 5 เมษายน 2554 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู
ถือหุน ตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 7 
เมษายน 2554 และหากผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป บริษัทกําหนดจายเงินปนผลประจําปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ 

  ความเปนมา 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหกรรมการจํานวนหน่ึง
ในสามตองพนจากตําแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งน้ีมีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

  1. แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 

  2. นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการ 

  3. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการ 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาไดเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว มีความเห็นวา กรรมการที่
ออกจากตําแหนงทั้ง 3 ทาน เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ มีความรูความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดานที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ วิสัยทัศนและทัศนคติที่ดีตอองคกร มีความเต็มใจ และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ ซึ่งที่ผานมา ผลการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทไดสรางคุณประโยชนใหแกบริษัทเปนอยางมาก 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้ง 3 ทานที่ออกจากตําแหนงกลับเขาเปน
กรรมการตออีกวาระหน่ึง ดังน้ี  
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  1. แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 

  2. นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการ 

  3. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของกรรมการและคาตอบแทนของ 

  คณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554 

  ความเปนมา 

  คณะกรรมการของบริษัท ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยกล่ันกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการตางๆ รวมถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งไดมีการกําหนด ตามกรอบการจายคาตอบแทน
สําหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอ  

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบประจําป 2554 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน สําหรับป 2554 คณะกรรมการ
พิจารณาปรับขึ้นคาตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

  ทั้งน้ี รายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทสําหรับป 2554 
เปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนในป 2551,  2552 และ 2553 เปนดังน้ี 

(หนวย : บาท) 

คาตอบแทน และคาเบี้ยประชุม ป 2554 ป 2553 ป 2552 ป 2551 

1. คณะกรรมการ 

 คาตอบแทน (บาท/คน/ป) 

 - ประธานกรรมการ 1,250,000.00  1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00
 - กรรมการ      600,000.00     500,000.00 250,000.00    500,000.00 

 คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) 

 - ประธานกรรมการ      30,000.00       25,000.00   25,000.00     25,000.00   

 - กรรมการ        25,000.00       20,000.00   20,000.00     20,000.00   
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2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ป) 

 - ประธานกรรมการ     400,000.00      350,000.00 125,000.00    250,000.00   

 - กรรมการ        300,000.00      250,000.00 125,000.00    250,000.00 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชขีองบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบ 

   ระยะเวลาบัญชีป 2554 

   ความเปนมา 

   เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ จึงจําเปนตองพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 โดยเสนอผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เน่ืองจากมี
มาตรฐานการทํางานที่ดี และมีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจัดสงขอมูลรายละเอียดของผูสอบบัญชี มา
พรอมกันน้ี (สิ่งที่แนบมาดวยลําดับที่ 4) 

   ความเห็นคณะกรรมการ 

   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 คนใดคน
หน่ึงตามรายช่ือดังตอไปน้ี เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

   1. นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ 

   2. นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4451 และ/หรือ 

   3. นางสาวศิริวรรณ  สุรเทพินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4604 

   ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
หรือผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 

   คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี 
โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท ตอป (เฉพาะคาสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนจํานวน 1,000,000 
บาท ตอป) ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติยกเลิก ESOP-W  กรณีท่ีกรรมการ พนักงาน พนสภาพการเปนกรรมการ หรือ 

   พนักงาน ใหถือวาไมมีสิทธิในการใชสิทธิ นับตัง้แตวนัท่ีลาออก จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  
   473,000 หนวย และพิจารณาอนุมัติยกเลิกการสํารองหุนสามัญเพื่อการใชสิทธิของ ESOP-W   

   จํานวน 473,000 หุน 

   ความเปนมา 

   ตามขอกําหนดคุณสมบัติผูถือ ESOP-W ในกรณีที่กรรมการ พนักงาน พนสภาพการเปนกรรมการ หรือ
พนักงาน ใหถือวาไมมีสิทธิในการใชสิทธิ และใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทจัดสรรดังกลาวออกไป 

   ความเห็นคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณายกเลิก ESOP-W จํานวน 473,000 หนวย ที่ผู
ถือขาดคุณสมบัติ จึงไมมีสิทธิในการใชสิทธิตอไป และพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการสํารองหุนสามัญเพื่อการใชสิทธิของ 
ESOP-W จํานวน 473,000 หุน ใหสอดคลองกันดวย 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ีอหุนสามัญของบริษทั ใหแก 
   กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (ESOP-W4) จํานวนไมเกินรอยละ 5  
   ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 

   ความเปนมา 

   บริษัทฯ เห็นวา เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท เปนการตอบแทนแก
ผูที่มีความต้ังใจทุมเทการทํางานใหแกบริษัท อันเปนสวนหน่ึงของการรักษาบุคคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหอยูกับบริษัท เพ่ือเปนแรงจูงใจและกําลังใจในการทํางานใหแกบริษัทอยางเต็มความรูความสามารถ อันจะ
สงผลใหบริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงขันทางธุรกิจได จึงเสนอใหมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซึ้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตามรายละเอียดโครงการ ESOP-W4 ที่แนบ
มาพรอมกันน้ี (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

   การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิ(ESOP)   ที่ผานมาซึ่งผูถือหุนอนุมัติแลว 

   30 เมษายน 2550 จํานวน   3,000,000 หนวย    ราคาการใชสิทธิมีสวนลด 

   29 เมษายน 2553 จํานวน 10,000,000 หนวย   ราคาการใชสิทธิไมมีสวนลด 
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   ความเห็นคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย     
(ESOP-W4)  เพ่ือเปนกําลังใจในการทํางาน ตามรายละเอียดจํานวนและเง่ือนไขที่ปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 24,975,731 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

   ความเปนมา 

   บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ทุนชําระแลว 471,779,269 บาท และตองสํารองหุน จํานวน 
3,245,000 หุน เพ่ือการใชสิทธิของโครงการ ESOP-W3 จึงยังมีหุนที่ยังไมจําหนาย จํานวน 24,975,731 หุน  

   ความเห็นคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญ
จํานวน 24,975,731 หุน ดังน้ี 

   1. หุนสามัญจํานวน 10,000,000 หุน สํารองเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 

   2. จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร 14,975,731 หุน ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาจัดสรร
ตามที่เห็นสมควรตอไป 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

  อน่ึง บริษัทฯ กําหนดวันที่  5 เมษายน 2554 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และรับเงินปนผล และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งน้ี และหากผูถือหุนอนุมัติการ
จายเงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง ประจําป 2553 บริษัทกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ในอัตรา 0.30 บาท 
ตอหุน (สามสิบสตางค) 

  จึงเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกันซึ่งบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียน
ต้ังแตเวลา 13.30 น. เพ่ือความสะดวก หากทานผูถือหุนใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงคะแนน
แทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพรอมกันน้ี (สิ่งที่แนบมาดวย
ลําดับที่7) หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะไดจาก (www.kcethai.in.th) โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหน่ึงเทาน้ัน 
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน) 
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  หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ กรุณาลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะเพ่ือแตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใดดังตอไปน้ี เปนผูรับมอบอํานาจ 

 กรรมการอิสระ 

1. พลโทนายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส มีสวนไดเสียในวาระที่ 9 เน่ืองจากเปนหน่ึงในผูมีสิทธิรับการจัดสรร  

   ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) หรือ 

 ที่ปรึกษากฎหมาย 

2. นายเดชา  มะระพฤกษวรรณ ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท 

 

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ณ เลขที่ 125-125/1,1 หมูที่ 4 นิคม
อุตสาหกรรมนิคมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ภายในวันที่ 25 
เมษายน 2554 โดยบริษัทฯ ไดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุนครั้งน้ีดวย 

 หากทานมีขอสงสัย หรือคําถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ ขอใหทานสามถามไดที่สํานักบริหาร โทร 0-2326-0196-9 ใน
เวลาทําการ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายบัญชา  องคโฆษิต) 

ประธานกรรมการ 
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