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วธิีปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจดัการประชุมผูถ้ือหุน้ที่ดีของตลาดฯ

• ผูถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และบริษทัฯ ใชร้ะบบ Bar code ในการ

บนัทึกคะแนนเสียง
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วธิีปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

บริษทัฯ ยดึถอืแนวทางในการจดัการประชุมผู้ถอืหุ้นทีด่ขีองตลาดฯ

1) ผ้ถอืห้นมคีะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนห้นทีถ่อือย่ โดยถอืว่า 1 ห้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง 1) ผูถอหุนมคะแนนเสยงเทากบจานวนหุนทถออยู โดยถอวา 1 หุน มสทธออกเสยง 1 เสยง 

2)  ผู้ถอืหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพือ่ออกความเห็นว่า “เห็นด้วย”

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระไมเหนดวย  หรอ งดออกเสยง  อยางใดอยางหนง ในแตละวาระ

3)  ผู้ถอืหุ้นที ่“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทาํเครื่องหมาย (X) บนบตัรลงคะแนนเสียง พร้อม

ลงชื่อในบัตร

4)  ผู้ถอืหุ้นส่งบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรทีร่ะบุความเห็น “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น 

ยกเว้น ในวาระที ่5 และ 6 เรื่องพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ 

5)  ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถอืหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็น

ด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น แล้วนําคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
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วธิีปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

บริษทัฯ ยดึถอืแนวทางในการจดัการประชุมผู้ถอืหุ้นทีด่ขีองตลาดฯ

6)  ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผ้ถือห้นได้สอบถามใน6)  กอนการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูถอหุนไดสอบถามใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

7)  สําหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนน) ู ุ ุ

เสียงตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้นทุกประการ 

8)  สําหรับผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถอืหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้บันทึก

คะแนนเสียงแต่ละวาระ

่ ่9)  ในกรณทีีผู่้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มไิด้คนืบัตรลงคะแนนทีอ่อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด

ออกเสียง” ให้แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น

ได้ออกเสียง “เห็นด้วย”ไดออกเสยง “เหนดวย”
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วธิีปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

กรณถีอืเป็นบัตรเสีย มีดงันี้

ก) มีการลงคะแนนเสียงเกนิกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian ใน

ประเทศไทย)

ข) มีการแก้ไข ขีดฆ่าความเห็นโดยมิได้ลงนามกาํกบั

ค) การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

ง) บัตรลงค แนนทีช่ํารดแล ไม่อย่ในสภาพทีส่ามารถอ่านผลได้ง) บตรลงคะแนนทชารุดและไมอยูในสภาพทสามารถอานผลได

มตทิีป่ระชุม

่ ่ในกรณีทัวไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในเรือง

คะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมี

กฏหมายหรือข้อบังคับกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯกฏหมายหรอขอบงคบกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต ทตองการคะแนนเสยงตางไป ประธานฯ

จะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบในแต่ละวาระ
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วธิีปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคดิเห็น

     หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดง

ความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ เมื่อประธานอนญาตแล้ว ขอให้แจ้งว่า ท่านเป็นผ้ถือห้นความคดเหน ขอใหยกมอขน เมอประธานอนุญาตแลว ขอใหแจงวา ทานเปนผูถอหุน

หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เพื่อ

ประโยชน์ในการบันทกึรายงานการประชมประโยชนในการบนทกรายงานการประชุม

     ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนือ้หาอย่างกระชับ และ

ตรงประเดน็กบัวาระการประชมนั้นๆ เพือ่ให้การประชมเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพตรงประเดนกบวาระการประชุมนนๆ เพอใหการประชุมเปนไปอยางมประสทธภาพ

     ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคําถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอ 

ั ีป่ ปิ ป ํ ั ้ ้หลงัจากทปีระธานปิดวาระการประชุมลาํดบัสุดท้ายแล้ว
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หลกัการทีด่เีกีย่วกบัการดูแลสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผ้ถือห้นเสนอวาระการประชมผ้ถือห้น และเสนอบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอหุนเสนอวาระการประชุมผูถอหุน และเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าต่อฝ่าย

จัดการ ระหว่างวันที่ 31 ตลาคม 2556 15 มกราคม 2557 โดยได้มีการจดการ ระหวางวนท 31 ตุลาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 โดยไดมการ

ประชาสัมพนัธ์ ผ่านระบบ SET Portal และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

บริษทัที่ (www kcethai in th) บรษทท (www.kcethai.in.th) 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชมครั้งนี้ ไม่มีผ้ถือห้นรายใดเสนอบรษทฯ ขอแจงใหทราบวาในการประชุมครงน ไมมผูถอหุนรายใดเสนอ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ เพือ่ให้พจิารณาเพิม่เตมิแต่อย่างใดกรรมการ เพอใหพจารณาเพมเตมแตอยางใด
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วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2557

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมสามญัผ้ถอืห้น ประจาํปี 2556วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชุมสามญผูถอหุน ประจาป 2556

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสด วนัที ่31 ธันวาคม 2556สาหรบปสนสุด วนท 31 ธนวาคม 2556

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ

่ ิ ปั ํ ิ ปีการจายเงนิปันผลจากการดาํเนินงานปี 2556

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปี 2557

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการแก้ไขอาํนาจกรรมการ
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วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2557

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2557

วาระที ่8 พจิารณาอนมตักิารแต่งตั้งผ้สอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และุ ู ญ

กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2557

วาระที ่9 รับทราบการแก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาสิ้นสดโครงการ ESOP W4วาระท 9 รบทราบการแกไขเปลยนแปลงระยะเวลาสนสุดโครงการ ESOP-W4

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน

เดิม จํานวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

577,426,511 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

่ข้อ 4 เรืองทุนจดทะเบียน 
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วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2557

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

และบริษทัย่อย (ESOP-W5) จาํนวนไม่เกนิ 10,000,000 หน่วย

วาระที ่12 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 10,000,000 

บาท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 

10,000,000 ห้น เพือ่รองรับการใช้สิทธิของโครงการ ESOP-W510,000,000 หุน เพอรองรบการใชสทธของโครงการ ESOP W5

วาระที ่14 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้าม)ี

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอ 

แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดส่งคาํถามเข้ามาก่อนวนัประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอ 

แต่ไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดส่งคาํถามเข้ามาก่อนวนัประชุม
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เริ่มการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี เริ่มการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 25572557ุ ู ุุ ู ุ



นายบัญชา  องค์โฆษตินายบญชา  องคโฆษต

ประธานกรรมการบริษทั

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผ้มอีาํนาจลงนามผกพนับริษทักรรมการผูมอานาจลงนามผูกพนบรษท



องค์ประชุมุ

ตามข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องมผีู้ถอืหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน

และต้องมหี้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนห้นทีจ่าํหน่ายและตองมหุนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนหุนทจาหนาย

ได้แล้วทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม
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แนะนําคณะกรรมการบริษทัฯแนะนําคณะกรรมการบริษทัฯ



พลโท นายแพทย์สปรีชา  โมกขะเวสพลโท นายแพทยสุปรชา  โมกขะเวส

กรรมการอสิระ

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 กรรมการตรวจสอบ

 (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น) 



นายไพฑรย์  ทวผีลนายไพฑูรย  ทวผล

กรรมการอสิระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น)( ู ู ุ )



นางอบล  จิระมงคลนางอบุล  จระมงคล

กรรมการอสิระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น)



นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์นางศรพรรณ  สนธนะพนธ
   

กรรมการ 
    กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั



นายปัญจะ  เสนาดสิัยนายปญจะ  เสนาดสย

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัู ู



แพทย์หญงิจันทมิา  องค์โฆษติแพทยหญงจนทมา  องคโฆษต

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัู ู

 



นางวรลกัษณ์  องค์โฆษตินางวรลกษณ  องคโฆษต

กรรมการ 

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัู ู



แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ผ้บริหารของบริษทั   ปร ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารแล กรรมการผ้จดัการ ผูบรหารของบรษท   ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผูจดการ 

  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานปฏิบัตกิารผลติ

  ผ้ช่วยปร ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานการเงนิแล บริหาร  ผูชวยประธานเจาหนาทบรหารสายงานการเงนและบรหาร

    ผู้สอบบัญชี   บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดัู ญ ู ญ

    ทีป่รึกษากฎหมาย   บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั

    ผู้สังเกตุการณ์   คุณนิตยา เกยีรตเิสรีกลุ

ิ ั ี ์ ์ ํ ั  บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั
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วารวาร ที่ที่ 11วาระวาระทท 11

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556 

ซึ่งได้ประชมเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2556ซงไดประชุมเมอวนท 29 เมษายน 2556



วาระที่ 1
พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

ประจําปี 2556 ซึ่งได้ประชมเมือ่วนัที่ 29 เมษายน 2556

              บริษัทฯได้จัดทํารายงานการประชมสามัญผ้ถือห้นประจําปี 2556 ซึ่ง

ประจาป 2556 ซงไดประชุมเมอวนท 29 เมษายน 2556

              บรษทฯไดจดทารายงานการประชุมสามญผูถอหุนประจาป 2556 ซง

ประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และ

ได้นําส่งรายงานการประชมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไดนาสงรายงานการประชุมดงกลาว ใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

กระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงาน

การประชม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือ่เปิดเผยแก่ผ้ถือห้นและนักลงทนทั่วไป การประชุม บนเวบไซตของบรษทฯ เพอเปดเผยแกผูถอหุนและนกลงทุนทวไป 

โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชม (สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่1) เพือ่พจิารณาล่วงหน้าแล้วพรอมหนงสอเชญประชุม (สงทสงมาดวยลาดบท 1) เพอพจารณาลวงหนาแลว
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

่ ื่ ่ประจําปี 2556 ซึงได้ประชุมเมอืวนัท ี29 เมษายน 2556

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

่ผู้ถอืหุ้นทมีาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วารวาร ที่ที่ 22วาระวาระทท 22

พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2556



ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

บริษทัได้จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของปี 2556ุ

ไว้ในรายงานประจาํปี 2556 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นพร้อม

กบัหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่2)

ข้อมูล:

•  รายงานประจาํปี 2556

สรุปข้อมูลทางการเงนิ (หน้า 3 )

รายงานคณะกรรมการ (หน้า 4 – 5 )

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 71 – 77)

•  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

ใ ื ไ ์ ่          ใน www.sec.or.th หรือ เวบ็ไซต์ของบริษทัท ีwww.kcethai.in.th
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ผลการดาํเนินงานของ ปี 2556 สรุปได้ดงันี้

ครึ่งปีหลัง

2556

ครึ่งปีแรก

2556

เปลี่ยน

แปลง
ปี 2556 ปี 2555 เปลี่ยน

แปลง

[ หน่วย: ล้านบาท ]

รายได้จากการขาย 5 032 6 4 261 3 +18% 9 293 9 6 477 9 +43%รายไดจากการขาย 5,032.6 4,261.3 +18% 9,293.9 6,477.9 +43%

ต้นทุนขาย 3,589.5 3,253.3 6,842.8 5,232.3

้กาํไรขั้นตน้ (%) 28.6% 23.6% 26.3% 19.2%

ค่าใช้จ่ายขาย/บริหาร 704.7 569.8 1,274.5 1,075.1

กาํไรจากการดาํเนินงาน 694.2 390.6 +78% 1,084.2 484.3 +123%

กาํไรสทธิ 704 8 469 3 +50% 1 173 5 643 3 +82%กาไรสุทธ 704.8 469.3 +50% 1,173.5 643.3 +82%

(%) 12.6% 9.9%
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556วาระท 2 พจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2556

การลงมต ิการลงมต 

วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ
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วารวาร ที่ที่ 33วาระวาระทท 33

พจิารณาอนมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนเบ็ดเสร็จพจารณาอนุมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบกาไรขาดทุนเบดเสรจ

สําหรับปีสิ้นสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

่ทีไ่ด้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และ

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว



วาระที่ 3 

พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสด วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนเบ็ดเสร็จ 

เบดเสรจสาหรบปสนสุด วนท 31 ธนวาคม 2556

บรษทฯ ไดจดทางบแสดงฐานะทางการเงน และงบกาไรขาดทุนเบดเสรจ 

สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

บริษัท KPMG ภมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข บรษท KPMG ภูมไชย สอบบญช จากด โดยไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไข 

และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว เห็นว่า 

ถกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ดังรายละเอียดปรากฏในถูกตอง ครบถวน ตามหลกการบญชทรบรองโดยทวไป ดงรายละเอยดปรากฏใน

รายงานประจําปี 2556 (หน้า 86 ถึง 99) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชมแล้ว (สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่2)ประชุมแลว (สงทสงมาดวยลาดบท 2)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: นายวรีะชัย รัตนจรัสกลุ

ู ญ ุญ

ู ญ ุญ ุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323

  บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดัู

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

้ ้ ็ ่ ิ ิ ิ ี ้ ิ้ ้ ็ ่ ิ ิ ิ ี ้ ิ“ ข้าพเจ้าเห็นวา งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี แสดงฐานะการเงินรวมและ

ฐานะการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และเฉพาะของบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

“ ข้าพเจ้าเห็นวา งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี แสดงฐานะการเงินรวมและ

ฐานะการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และเฉพาะของบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ยอย และเฉพาะของบรษท เคซอ อเลคโทรนคส จากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 

2556  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม 

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

ยอย และเฉพาะของบรษท เคซอ อเลคโทรนคส จากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 

2556  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม 

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ”สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ”
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( ปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 หน้า 84-85 )



งบแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

มสีาระสําคญัโดยสรป ดงันี้ญ ุ

 ปี 2556 ปี 2555 เปลีย่นแปลง

  (บาท)  (บาท)  (บาท) %

 รวมสินทรัพย์     11,284,242,189 10,272,341,401      1,011,900,788 9.9%, , , , , , , , ,

 รวมหนีส้ิน        7,173,817,402        7,190,165,811         (16,348,409) -0.2%

 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น        4,110,424,787        3,082,175,590     1,028,249,197 33.4%ู ุ , , , , , , , , ,
     

 รายได้จากการขายและบริการ        9,293,894,524        6,477,889,690     2,816,004,834 43.5%

 รวมรายได้        9 472 730 236      7 205 644 100     2 267 086 136  รวมรายได        9,472,730,236      7,205,644,100     2,267,086,136 31.5%

 กาํไรสุทธิสําหรับปี *        1,173,504,078          643,273,805        530,230,273 82.4%  

  กาํไรต่อห้นขั้นพืน้ฐาน 2 53  1 40  

* หมายถึง กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

  กาไรตอหุนขนพนฐาน 2.53  1.40   
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุน

้ ่เบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุด วนัท ี31 ธันวาคม 2556

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

้ ื ้ ี่ ป ีของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วารวาร ที่ที่ 44วาระวาระทท 44

พจิารณาอนมตักิารจัดสรรกาํไรสทธิเป็นทนสํารองตามกฎหมาย พจารณาอนุมตการจดสรรกาไรสุทธเปนทุนสารองตามกฎหมาย 

และ

่ ิ ปั ิ ปีการจ่ายเงนิปันผลจากการดาํเนินงานปี 2556



วาระที ่4 
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิ เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556

o    การจัดสรรกาํไรสทธิเป็นทนสํารองตามกฏหมาย 

จายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานป 2556

o    การจดสรรกาไรสุทธเปนทุนสารองตามกฏหมาย 
         ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนสํารองตามกฏหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทธิประจําปี ประจาปสวนหนงไวเปนทุนสารองตามกฏหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสุทธประจาป 

จนกว่าทุนสํารองจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 578,421,582 บาท และมีทุน

่สํารองตามกฎหมายจํานวน 57,842,158 บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วน

ตามกฎหมายแล้ว ดงันั้น บริษทัจงึไม่ต้องจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองเพิม่เตมิอกี
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การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 

จากผลการดําเนินงานในปี 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน ุ

449.8 ล้านบาท และมกีาํไรสุทธิ-ตามงบการเงนิรวมจํานวน 1,173.5 ล้านบาท คณะกรรมการ จึงได้

เสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น ในอตัรา หุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 389.9 ล้านบาท 

่หรือคิดเป็นร้อยละ 33.20 ของกําไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวม ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษทั

ั้ ี ้ ีป่ ิ ั ั้ ี่ ึ่ ไ ้ป ื่ ั ี่ ิ ไ ้         ทงันี ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัครังท ี8/2556 ซึงได้ประชุมเมอืวนัที 8 สิงหาคม 2556 ได้

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่ 

มกราคม ถงึ มิถนายน 2556 ให้แก่ผ้ถอืห้นของบริษัทในอตัรา ห้นละ 0 25 บาท โดยได้จ่ายเงินปันมกราคม ถง มถุนายน 2556 ใหแกผูถอหุนของบรษทในอตรา หุนละ 0.25 บาท โดยไดจายเงนปน

ผลแล้ว เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2556 ดงันั้น คงเหลอืเงินปันผลที่จะต้องจ่ายสําหรับผลการดาํเนินงาน 

งวด 6 เดอืนหลงั ตั้งแต่ เดอืนกรกฎาคม ถงึ ธันวาคม ปี 2556 ในอตัรา หุ้นละ 0.50 บาท 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
(ปีที่เสนอ)

1. กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกจิการ (ล้านบาท) 449.8 322.0 258.0

   กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 1,173.5 712.3 132.0

   กาํไรต่อหุ้น – ตามงบการเงนิรวม (บาท/หุ้น) 2.53 1.55 0.28ุ ุ

2. จาํนวนหุ้น หัก จาํนวนหุ้นทีซ่ื้อคนื (หุ้น) 549,037,541* 458,600,769 464,053,769

3. รวมเงินปันผลจ่ายประจําปี (บาท/หุ้น) 0.75 0.55 0.20

  - เงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับ 6 เดอืนแรก ม.ค. - ม.ิย. (บาท/หุ้น) 0.25 0.20 0.10

   - เงนิปันผลงวดสําหรับ 6 เดอืนหลงั ก.ค. - ธ.ค. (บาท/หุ้น) 0.50 0.35 0.10

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 389.92 252.23 92.81

5. เงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ – ตามงบการเงนิรวม (ร้อยละ) 33.20 35.40 70.30

*จํานวนหุ้นเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษทั (KCE-W2), ESOP-W3 และ ESOP-W4
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เครดติภาษเีงนิปันผล

สําหรับผู้ถอืหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาู ุ ุ

        เงินปันผลที่จ่ายสําหรับผลการดําเนินงาน งวด 6 เดือนหลงัของปี 2556 ในอตัรา 0.50 

บาท ต่อห้น เป็นเงนิปันผลทีบ่ริษทัจ่ายจากกาํไรสทธิของปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยบาท ตอหุน เปนเงนปนผลทบรษทจายจากกาไรสุทธของป 2556 ซงประกอบดวย

•  กาํไรจากกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม BOI    จาํนวน  0.32 บาท ต่อหุ้น

   (ไม่หักภาษ ีณ ทีจ่่าย อตัรา 10%)    (ไมหกภาษ ณ ทจาย อตรา 10%) 

•  รายได้เงนิปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง    จาํนวน  0.18 บาท ต่อหุ้น

    นํามาคาํนวณเป็นรายได้เพือ่เสียภาษี    นามาคานวณเปนรายไดเพอเสยภาษ

        กรณีดังกล่าว ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเงินปันผลนั้น

่ ํ ไ ื ไ ้ใ ่ ี่ ิ ั ไ ้ ั ้ ี ิ ิจ่ายจากกาํไรหรือรายได้ในส่วนทบีริษทัได้รับยกเว้นภาษนีิตบิุคคล
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556

การลงมต ิ                   การลงมต                    

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

้ ื ้ ี่ ป ีของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วารวาร ที่ที่ 55วาระวาระทท 55

ิ ั ิ ่ ั้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตังกรรมการ แทนกรรมการ

ทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2557ทออกจากตาแหนงตามวาระ ประจาป 2557



ตาม พ ร บ  บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้ในตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด และขอบงคบของบรษท ขอ 16 กาหนดใหใน

การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทั้งหมด ออกจากตาํแหน่งตามวาระกรรมการทงหมด ออกจากตาแหนงตามวาระ

     ในการประชุมผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 มกีรรมการทีอ่อกตามวาระ ดงันี้

ปั ิ ั ีไ่ ่ไ ้ ป็ ้ ิ            1. นายปัญจะ  เสนาดสิัย                     กรรมการทไีม่ได้เป็นผู้บริหาร

            2. แพทย์หญงิจนัทมิา  องค์โฆษติ      กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร

ั ์ ์โ ิ ี่ ป็ ้ ิ            3. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษติ               กรรมการทเีป็นผู้บริหาร

       คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง 
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กรรมการทีอ่อกตามวาระประจาํปี 2557

   นายปัญจะ เสนาดสิัย         พ.ญ. จันทมิา องค์โฆษิต        นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิตญ ญ

    (สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่3:  ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ)ู
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วาระที ่5.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

นายปัญจะ เสนาดสิัย

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่3 

่ ่

การลงมติ

ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ

การลงมต

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

้ ื ้ ี่ ี โ ่ ้ผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตงัเป็นรายบุคคล
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วาระที ่5.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

แพทย์หญิงจนัทมิา องค์โฆษิต

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่3 

่ ่ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

้ ื ้ ี่ ี โ ่ ้ผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตงัเป็นรายบุคคล
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วาระที ่5.3 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

นางวรลักษณ์  องค์โฆษิต

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่3 

่ ่ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

่ ้ผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
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วารวาร ที่ที่ 66วาระวาระทท 66

่ ้ ใ ่พจิารณาอนุมตักิารแต่งตังกรรมการใหม่

และการแก้ไขอาํนาจกรรมการและการแกไขอานาจกรรมการ



พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายพธิาน  องค์โฆษติ

    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผ้จดัการ    ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผูจดการ

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชมผ้ถือห้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพิธาน องค์โฆษิต ผ้ดํารงตําแหน่งคาตอบแทน เสนอใหทประชุมผูถอหุนพจารณาแตงตง นายพธาน องคโฆษต ผูดารงตาแหนง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ และเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษทั จงึเหมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั
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พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขอาํนาจกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอํานาจ

ุ

กรรมการเพือ่ให้สอดคล้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่

ปัจจบัน “ นายบัญชา องค์โฆษิต  นายปัญจะ เสนาดิสัย  นางจันทิมา องค์ปจจุบน  นายบญชา องคโฆษต, นายปญจะ เสนาดสย, นางจนทมา องค

โฆษิต, นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์ สองในห้าคนนี้

ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทั”ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท

แก้ไขเป็น “ นายบัญชา องค์โฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจันทิมา องค์แก้ไขเป็น “ นายบัญชา องค์โฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจันทิมา องค์

โฆษิต, นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์, นายพิธาน 

องค์โฆษิต สองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของ

โฆษิต, นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์, นายพิธาน 

องค์โฆษิต สองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของ

บริษทั”บริษทั”
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้ง นายพธิาน องค์โฆษติ เป็น

กรรมการบริษทั และแก้ไขอาํนาจกรรมการ

สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่4 

ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อู

การลงมต ิ                      

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของุ

ผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                      
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วารวาร ที่ที่ 77วาระวาระทท 77

่พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจําปี 2557



วาระที ่7 วาระท 7 
พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าตอบแทน

 ป ํ ปี 2557

        คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนด

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาป 2557

        คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน  ไดเสนอคณะกรรมการเพอพจารณากาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพจิารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผล

การปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และฏ ุ ุ

ปัจจัยแวดล้อมอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอืน่ที่อยู่ใน

อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั หรือมขีนาดธุรกจิใกล้เคยีงกบับริษทัฯ

        คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็น

ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ในอตัราเดิม เท่ากบัปี 

2556
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ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)

-   ประธานกรรมการ (1) 1,400,000 1,400,000 1,250,000

-   กรรมการ (ปี 2557 : 8 คน) 700,000 700,000 600,000

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (บาท /คน /ครั้ง)

-   ประธานกรรมการ 35,000 35,000 30,000

-   กรรมการ 30,000 30,000 25,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)

-   ประธานกรรมการ (1) 500,000 500,000 400,000

-   กรรมการ (2) 400,000 400,000 300,000
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2557

การลงมติการลงมต

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

125 ‐125/1 ,1 M.4 Lat krabang Industrial Estate, Kwang Lamplatew Lat krabang Bangkok 10520     Tel. 0‐2326‐0196‐9   Fax.0‐2326‐0300 



วารวาร ที่ที่ 88วาระวาระทท 88

พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย

และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2557และกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2557



การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

     คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นควรเสนอ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั ดังมีรายนามต่อไปนี ้คนใดคน

หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯและบริษทัย่อย ประจาํปี 2557

                 1. นายวรีะชัย รัตนจรัสกลุ   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี  4323 

                 2. นางสาวบงกช อํา่เสงีย่ม   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี  3684  

ิ โ ิ ี ้ ั ี                 3. นายธนิต  โอสถาเลศิ        เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี  5155

     โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบั

ิ ั ิ ั ่ ้ ิ ้ ื ้ ใ ่ ื ้ ี่ ี่ ้ ใ ั ี่ ี ่บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องในลักษณะทีอาจมีผลกระทบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หลกทรพยและตลาดหลกทรพย
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ค่าตอบแทนการสอบบญัชี

     ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2557 เปรียบเทยีบกบัปีก่อน

ของบริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555  

ปีทีเ่สนอ (บาท) (บาท)

ค่าสอบบัญชี – เฉพาะบริษทัฯ    970,000    930,000   930,000คาสอบบญช เฉพาะบรษทฯ    970,000    930,000   930,000

ค่าสอบบัญชี – บริษทัย่อย 2,195,500 2,139,000 2,090,000

ํ ิ ั ่     ( จาํนวนบริษทัย่อย ) ( 6 ) ( 6 )   ( 6 )

รวมค่าสอบบัญชี 3,165,500 3,069,000 3,020,000

เพิม่ขึน้ % 3.14 % 1.62 %   
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 

2557

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

้ ื ้ ี่ ป ีของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วารวาร ที่ที่ 99วาระวาระทท 99

ั ้ไ ป ี่ ป ิ้รับทราบการแก้ไขเปลยีนแปลงระยะเวลาสินสุด

โครงการ ESOP-W4โครงการ ESOP W4



รับทราบการแก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ESOP-W4:

      

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่        เมอวนท 12 มนาคม 2555 บรษทฯไดออกและเสนอขายใบสาคญแสดงสทธท

จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/

หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-W4) จํานวน 10,000,000 หน่วย โดยกําหนดให้มีหรอบรษทยอย (โครงการ ESOP W4) จานวน 10,000,000 หนวย โดยกาหนดใหม

การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวนัที ่10 มนีาคม 2560 

        ณ ปัจจบัน มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ จํานวน 438,551         ณ ปจจุบน มใบสาคญแสดงสทธทยงไมไดใชสทธคงเหลอ จานวน 438,551 

หน่วย แต่เนื่องจากพนักงานผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้ลาออกจากบริษัท

และพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว จึงไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป ดังนั้น เมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติแก้ไข

เปลีย่นแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ESOP-W4 เป็นวนัที ่31 มนีาคม 2557
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วาระที ่9 รับทราบการแก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 

            
ESOP-W4

      

การลงมต ิการลงมต 

วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ
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วารวาร ที่ที่ 1010วาระวาระทท 1010

พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 995,071 บาท จากทุนุ ุ , ุ

จดทะเบียนเดิมจํานวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

577 426 511 บาท โดยการตัดห้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน 995 071 577,426,511 บาท โดยการตดหุนจดทะเบยนทยงไมไดจาหนาย จานวน 995,071 

หุ้น ซึ่งมีมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ิ ั ้ ื่ ี ื่ ใ ้ ้ ัของบริษัทฯ ข้อ 4 เรืองทุนจดทะเบียน เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทั



่วาระท ี10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุน

จดทะเบียนเดิม จํานวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดุ

ทะเบียนใหม่ จํานวน 577,426,511 บาท และการแก้ไข

เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทฯ

 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จําหน่ายอยู่เป็นจํานวนทั้งสิ้น 995,071 

่ ื่ ่ ื ้หุ้น โดยเป็นหุ้นทีออกเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัตามโครงการ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ซึ่งโครงการทั้งสองได้สิ้นสุดอายุลง

ไแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดย

การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จําหน่ายดังกล่าว จํานวน 995,071 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่

ไ ้ ้ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
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สรุปการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

     จาํนวนหุ้น มูลค่า (บาท)

ทุนจดทะเบียน - ปัจจุบัน 578,421,582 578,421,582 ุ ุ , , , ,

ลดทุนโดยตดัหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีย่งัไม่ได้จาํหน่าย 

ทีอ่อกเพือ่รองรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4
(995,071) (995,071)

ทออกเพอรองรบ ESOP-W3 และ ESOP-W4

ทุนจดทะเบียน - หลงัการลดทุน 577,426,511 577,426,511 
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รายละเอยีดการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัข้างต้น คณะกรรมการบริษทัจงึ

พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. เรื่องทุนจดุ ุ

ทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิ และใช้ข้อความดงัต่อไปนีแ้ทนดงันี้

้ ้ ้ ้ ่้ ้ ้ ้ ่“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 577,426,511 บาท (ห้าร้อยเจด็สิบเจด็ล้านสีแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็บาทถ้วน)

 แบ่งออกเป็น 577 426 511 ห้น (ห้าร้อยเจด็สิบเจด็ล้านสี่แสนสอง

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 577,426,511 บาท (ห้าร้อยเจด็สิบเจด็ล้านสีแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็บาทถ้วน)

 แบ่งออกเป็น 577 426 511 ห้น (ห้าร้อยเจด็สิบเจด็ล้านสี่แสนสอง แบงออกเปน 577,426,511 หุน (หารอยเจดสบเจดลานสแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

 แบงออกเปน 577,426,511 หุน (หารอยเจดสบเจดลานสแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)ู ุ ( )

    โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามญั 577,426,511 หุ้น (ห้าร้อยเจด็สิบเจด็ล้านสี่แสนสอง

ื่

ู ุ ( )

    โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามญั 577,426,511 หุ้น (ห้าร้อยเจด็สิบเจด็ล้านสี่แสนสอง

ื่หมนืหกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - - ”

หมนืหกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - - ”
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วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุน

จดทะเบียนเดมิ จาํนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ จาํนวน 577,426,511 บาท และการแก้ไขทะเบยนใหม จานวน 577,426,511 บาท และการแกไข

เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

้ ่ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วารวาร ที่ที่ 1111วาระวาระทท 1111

พจิารณาอนมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิพจารณาอนุมตการออกและเสนอขายใบสาคญแสดงสทธ

ทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารุ ญ ู

และพนักงานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย (ESOP-W5)

 จํานวนไม่เกนิ 10 000 000 หน่วย จานวนไมเกน 10,000,000 หนวย



วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่

ื ้ ้ ั ิ ั  (โ  ESOP W5) ํจะซอหุนสามญของบรษทฯ (โครงการ ESOP-W5) จานวน

ไม่เกนิ 10,000,000 หน่วย

        เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

ิ ั ิ ั ่  ใ ้ ี ั้ ใ ใ ํ  ้ ป โ ์ ใ ้ ่ของบรษทและบรษทยอย ใหมความตงใจในการทางาน และสรางประโยชนสูงสุดใหแก

บริษัท รวมทั้งเพือ่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ทําให้มีวัตถุประสงค์

เป็นหนึ่งเดียวกับผ้ถือห้น คือการสร้างความเจริญร่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นสําคัญ เปนหนงเดยวกบผูถอหุน คอการสรางความเจรญรุงเรองใหแกบรษทเปนสาคญ 

ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทํางานกับบริษัทต่อไป

ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญในระยะยาว คณะกรรมการบรษทจงไดพจารณาอนุมตการออกและเสนอขายใบสาคญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 

และ/หรือ บริษทัย่อย (ESOP-W5) ดงัรายละเอยีดโครงการ ในสิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่6 
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ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ  (ESOP-W5) 

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกนิ 10,000,000 หน่วย

คดิเป็นร้อยละ : 1.82 ของจาํนวนหุ้นทีไ่ด้จาํหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทั

ราคาเสนอขายต่อหน่วย :  0 บาท (ศูนย์บาท)

ใ ้ ้ ็ ใ ปี ั ั ี่ ี่ประยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวนัท ีทีประชุม

ผู้ถอืหุ้นมีมติอนุมตัิให้ออกและเสนอขายโครงการ

อายใบสําคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกนิ 3ปี นับแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิอายุใบสาคญแสดงสทธ : ไมเกน 3ป นบแตวนออกใบสาคญแสดงสทธ

วธิีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษทั และ/

หรือ บริษทัย่อยโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลกัทรัพย์

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : ราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษทั ทีท่ําการ

ื้ ใ ใ ่ ั ํ ่ ัซือขายในตลาดฯ ในชวงระยะเวลา 15 วนัทาํการ กอนวนั

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น โดยไม่มีส่วนลด
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ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัฯ  (ESOP-W5) 

่ ่ ่เพือให้การดําเนินการในรายละเอียดทีเกียวข้องสามารถดําเนินการได้

โดยสะดวก และบรรลุผลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ

่หุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากําหนดหรือ

่ ์ ื่ ื่ ่ ่ ื่เปลยีนแปลง หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และรายละเอยีดอนืๆ ทจีาํเป็นและเกยีวเนือง

กับการออกและเสนอขาย  ESOP-W5 ตามที่จําเป็นและสมควรภายใต้

่ ่กฎหมายทเีกยีวข้อง 
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วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีุ่ ญ

จะซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

 พนักงานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย (ESOP W5) พนกงานของบรษทฯ และ/หรอ บรษทยอย (ESOP-W5)

จาํนวนไม่เกนิ 10,000,000 หน่วย

การลงมติการลงมต

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผ้ถอืห้นทีม่าประชมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนทงหมดของผูถอหุนทมาประชุมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

และไม่มีผู้ถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ี่ ป ี ั ้                              ทมาประชุมและออกเสยงคดคาน                             
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วารวาร ที่ที่ 1212วาระวาระทท 1212

พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 10,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนจํานวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน

587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจํานวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งุ ญ ุ ุ

มีมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนจดบรษทฯ ขอ 4 เรองทุนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการเพมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั



วาระที ่12 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน

10 000 000 บาท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ10,000,000 บาท และการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ

ของบริษทัฯ 

เพือ่เป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 ในเพอเปนการรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธของโครงการ ESOP W5 ใน

วาระที่ 11 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 577,426,511 บาท เป็นทุน, , ุ , , ุ

จดทะเบียนใหม่จํานวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

10,000,000 หุ้น ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท
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สรุปการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

     จาํนวนหุ้น มูลค่า (บาท)ุ ู

ทุนจดทะเบียน - ปัจจุบัน 578,421,582 578,421,582 

ลดทนโดยการตดัห้นสามญัทีย่งัไม่ได้จาํหน่าย ลดทุนโดยการตดหุนสามญทยงไมไดจาหนาย 

ทีอ่อกเพือ่รองรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4
(995,071) (995,071)

ี ัทุนจดทะเบียน - หลงัการลดทุน 577,426,511 577,426,511 

เพิม่ทุนเพือ่รองรับการการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ ESOP-W5 10,000,000 10,000,000

ทุนจดทะเบียน - หลงัการเพิม่ทุน 587,426,511 587,426,511ุ ุ
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รายละเอยีดการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัข้างต้น คณะกรรมการบริษทัจงึ

พจิารณาอนมตักิารแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เรื่องทนจดพจารณาอนุมตการแกไขขอความในหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4. เรองทุนจด

ทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิ และใช้ข้อความดงัต่อไปนีแ้ทนดงันี้

้ ี ้ ้ ป ิ ็ ้ ี่้ ี ้ ้ ป ิ ็ ้ ี่“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเจด็ล้านสีแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็บาทถ้วน)

 แบ่งออกเป็น 587 426 511 ห้น (ห้าร้อยแปดสิบเจด็ล้านสี่แสนสอง

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเจด็ล้านสีแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็บาทถ้วน)

 แบ่งออกเป็น 587 426 511 ห้น (ห้าร้อยแปดสิบเจด็ล้านสี่แสนสอง แบงออกเปน 587,426,511 หุน (หารอยแปดสบเจดลานสแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

 แบงออกเปน 587,426,511 หุน (หารอยแปดสบเจดลานสแสนสอง

หมืน่หกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)ู ุ

     โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามญั 587,426,511 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบเจด็ล้านสี่แสนสอง

ื่ ้ ้ ้

ู ุ

     โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามญั 587,426,511 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบเจด็ล้านสี่แสนสอง

ื่ ้ ้ ้หมนืหกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - - ”

หมนืหกพนัห้าร้อยสิบเอด็หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - - ”
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วาระที ่12 พจิารณาอนมตักิารเพิม่ทนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน   ณ ุ ุ   

10,000,000 บาท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัฯ ข้อ 4 เรื่องทนจดทะเบียนเพือ่ให้สอดคล้องกบัของบรษทฯ ขอ 4 เรองทุนจดทะเบยนเพอใหสอดคลองกบ

การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

ี ้ ้ ื ้ ี่ ป ี ีจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วารวาร ที่ที่ 1313วาระวาระทท 1313

ิ ั ิ ั ้ ั ิ่ ิ ั  ํ ไ ่ ิ  พจิารณาอนุมตกิารจดสรรหุ้นสามญเพมิทุนของบริษทฯ จานวนไมเกนิ 

10,000,000 หุ้น ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิของ

่ ้ใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซื้อหุ้นสามัญของบริษทัตามโครงการ ESOP-W5



วาระที ่13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ 

ไ ่ ิ ้จาํนวนไม่เกนิ 10,000,000 หุ้น

่ ่ ่        สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทในวาระที่ 12 ข้างต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการ

ั ้ ั ิ่ ิ ั ไ ่ ิ ้ ึ่ ี ่ ี่ ไ ้จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซึงมีมูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 

       ิ ั ใ ้ ี่ป ้ ื ้ ิ ั ิ ใ ้       และคณะกรรมการบรษทขอใหทประชุมผูถอหุนพจารณาอนุมตการมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พจิารณากาํหนดหรือเปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอืน่ๆ ที่จําเป็นและพจารณากาหนดหรอเปลยนแปลง หลกเกณฑ เงอนไข และรายละเอยดอนๆ ทจาเปนและ

เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิของโครงการ ESOP-W5 ตามทีจ่าํเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง สทธของโครงการ ESOP W5 ตามทจาเปนและสมควรภายใตกฎหมายทเกยวของ 
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ี่ ิ ั ิ ั ้ ั ิ่ ิ ัวาระท ี13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทัฯ 

จาํนวนไม่เกนิ 10,000,000 หุ้น เพือ่รองรับการใช้สิทธิตาม

โครงการ ESOP-W5

การลงมติการลงมต

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

้ ื ้ ี่ ป ีของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วารวาร ที่ที่ 1414วาระวาระทท 1414

พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้าม)ีพจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

(ปิดวาระ) 



ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ ในประเดน็อืน่ๆ

้ ึ ้ ิ ั ี ี ี โ ิ ์ ํ ัผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)

เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดง

ไ ้ใ ื ี่ ็ ไ ์ ิ ัไว้ใน www.sec.or.th หรือ ทเีวบ็ไซต์ของบริษทั www.kcethai.in.th
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั ((มหาชนมหาชน))

้ ื ้ ้ ้ ่ ป ่้ ื ้ ้ ้ ่ ป ่

บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั ((มหาชนมหาชน))

้ ื ้ ้ ้ ่ ป ่้ ื ้ ้ ้ ่ ป ่ขอขอบคุณ ผู้ถอืหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอขอบคุณ ผู้ถอืหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอขอบคุณ ผู้ถอืหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอขอบคุณ ผู้ถอืหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


