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ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

วนัจนัทร์ที ่29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องบอลลูม บี ช้ัน 7

โรงแรมเดอะเวสทนิ แกรนด์ สุขุมวทิ



ตวัอย่างบัตรลงคะแนนเสียง



บริษทัฯยดึถอืแนวทางในการจดัการประชุมผู้ถอืหุ้นทีด่ขีองตลาดฯ

• ผู้ถือหุ้นออกเสียงบนบัตรลงคะแนน และใช้ระบบ Bar code ในการบันทกึคะแนนเสียง

• ผู้ถือหุ้นที ่“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทาํเคร่ืองหมาย (X) บนบัตรลงคะแนน 

พร้อมลงช่ือในบัตร

• ประธานฯ แจ้งวธีิการลงคะแนนเสียง ก่อนผู้ถือหุ้นลงมตใินแต่ละวาระ

• ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัวาระ

• ผู้ถือหุ้นแสดงตวัก่อนการซักถาม แจ้งช่ือ-นามสกลุ เป็นผู้ถือหุ้น/ หรือผู้รับมอบฉันทะ

• มผู้ีสังเกตุการณ์ เพือ่ความโปร่งใสในการนับคะแนน

วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน 



วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2555

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2555

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจาํปี ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2555

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 14,975,731 บาท

และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4



                                                                    

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั คร้ังที ่2 จาํนวนไม่เกนิ 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ถอื

หุ้นเดมิของบริษทัตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering)

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 115,567,813 

บาท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกนิ

115,567,813 หุ้น

วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556



                                                                    

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ

และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษทัฯ และกาํหนด

ค่าตอบแทนประจาํปี 2556

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี

วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556



เร่ิมการประชุม ...



นายบัญชา  องค์โฆษติ
    ประธานกรรมการ 

    กรรมการผู้จัดการ



องค์ประชุม

ตามข้อบังคบัของบริษทั

ในการประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องมผู้ีถอืหุ้น 

และผู้รับมอบฉันทะ มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน

และมจีํานวนหุ้นรวมกนั ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

ของจาํนวนหุ้นทีจ่ําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษทั



แนะนํากรรมการ เป็นรายบุคคล



พลโท นายแพทย์สุปรีชา  โมกขะเวส
  ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการอสิระ 

  (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น) 



นายปัญจะ  เสนาดสัิย

   กรรมการ

    กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน



นายไพฑูรย์  ทวผีล
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการอสิระ

    (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น)



นางอุบล  จริะมงคล
   กรรมการอสิระ

   กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน



แพทย์หญงิจันทมิา  องค์โฆษติ
   กรรมการ

 



นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์
   กรรมการ 

 



นางวรลกัษณ์  องค์โฆษติ
   กรรมการ 

   กรรมการบริหาร



ผู้บริหารบริษทัฯ   รองกรรมการผู้จดัการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชี   บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั

ทีป่รึกษากฎหมาย   บริษทัทีป่รึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จาํกดั

ทีป่รึกษาการเงนิ   บริษทั เจด ีพาร์ทเนอร์ จาํกดั

ผู้สังเกตุการณ์   อาจารย์ จนัญญา เสถยีรโชค

แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมฯ



วาระที่ 1
พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2555 

ซ่ึงได้ประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น

ประจาํปี 2555 ซ่ึงได้ประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555

มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555

                      เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2555

คะแนนเสียง
                      ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                      และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2
พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555



ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

ข้อมูล : รายงานประจาํปี 2555

   รายงานคณะกรรมการ (หน้า 4 – 5 )

   คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 56 – 62) 



ข้อมูลสําคญัทางการเงนิ

งบการเงนิรวม ปี 2555 ปี 2554

สินทรัพย์รวม          Total assets    10,255 9,278

หนีสิ้นรวม               Total liabilities 7,178 6,770

ส่วนของผู้ถอืหุ้น      Total equity 3,077 2,508

รายได้รวม Total Income 7,206 7,394

กาํไรก่อนภาษี & ค่าเส่ือม   EBITDA 1,376 829

กาํไรสุทธิ                              Net Profit 712 132

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)     EPS (Bht/share) 1.55 0.28

(หน่วย : ลา้นบาท)                                           (Unit: Million Baht)



ผลการดาํเนินงาน รายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปี 2555

Sales revenue US$ 43.6 US$ 48.4 US$ 56.3 US$ 61.2 US$ 209.5

รายได้ขาย   1,345.2 1,507.6 1,757.1 1,868.0 6,477.9

กาํไรขั้นต้น (%) 19.0 19.3 18.0 20.5 19.2

กาํไรสุทธิ
(ก่อนอตัราแลกเปลีย่น)

82.3 144.8 148.6 177.6 553.3

กาํไรสุทธิ 179.3 77.9 242.5 212.6 712.3

(หน่วย: ลา้นบาท)                                                                                               (Unit: Million Baht)



วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 

2555

คะแนนเสียง 

                    วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง

                       เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มตทิี่ประชุม     

                      ที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555



วาระที่ 3
พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555

ทีไ่ด้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: นายวรีะชัย รัตนจรัสกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323

  บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไข

“ ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงิน

รวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2555  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการและ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกนั โดย

ถูกต้องตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”

(ปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 หน้า 72-73)



วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555

มตทิี่ประชุม     อนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุ

                        สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2555

คะแนนเสียง
                        ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                        และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4
พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2555



รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2554

1.  กาํไรสุทธิ ตามงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ   (ล้านบาท) 322.19 257.86

2. จาํนวนหุ้น หลัง หกัหุ้นซือ้คืน           (ล้านหุ้น) 458.60 464.05

3.  รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น              (บาท: หุ้น) 0.55 0.20

3.1 เงนิปันผลระหว่างกาล  ม.ค. – มิ.ย. 55       (บาท:หุ้น) 0.20 0.10

  3.2 เงนิปันผลสาํหรับเดือน ก.ค. – ธ.ค. 55       (บาท: หุ้น) 0.35 0.10

4.  เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้                      (ล้านบาท) 252.23 92.81

5.  สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผล         (ร้อยละของกาํไรสุทธิ) 78.29% 35.99%

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555



วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555

มตทิี่ประชุม    อนุมัตกิารจัดสรรกาํไร และ

                      การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเสียง                       

                      ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                      และออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่5
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 14,975,731 บาท 

วาระที ่6
พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังที ่2 จํานวนไม่เกนิ 115,248,942 หน่วย

วาระที ่7
พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 115,567,813 บาท

วาระที ่8
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั



     จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่า (บาท)

ทุนจดทะเบยีนปัจจุบนั 491,829,500 491,829,500

การลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

จาํหน่าย (ยกเว้นหุ้นรองรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4)
(14,975,731) (14,975,731)

ทุนจดทะเบยีนหลังการลดทุน 476,853,769 476,853,769

รองรับการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ 115,248,942 115,248,942

รองรับการปรับสิทธิ ESOP-W3 81,520 81,520

รองรับการปรับสิทธิ ESOP-W4 237,351 237,351

รวมทุนจดทะเบยีนภายหลังการเพิ่มทนุ 592,421,582 592,421,582

สรุปการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทั



รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ KCE

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 115,248,942 หน่วย อายุ 3 ปี

จาํนวนหุ้นรองรับ
115,248,942 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 24.26 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ จาํนวนทัง้สิน้ 474,995,769 หุ้น

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท

วิธีการจัดสรร
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดมิ : 1 หน่วยใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ (ไม่รวมหุ้นซือ้คืน)

อัตราการใช้สิทธิ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สทิธิ 5.00 บาทต่อหุ้น

เงนิที่คาดว่าจะได้รับ 576.24 ล้านบาท (หากมีการใช้สิทธิทัง้จาํนวน)

ตลาดรอง
บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิ 

เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET

 ราคาตลาดถัวเฉล่ียย้อนหลัง 7 วันทาํการ ก่อนวันประชุมกรรมการ เท่ากับ 16.79 บาทต่อหุ้น โดยราคา

ใช้สิทธิคดิเป็นส่วนลด 70.23% 



การกาํหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ : 

Record Date : 9 พฤษภาคม 2556

 วันปิดสมุดทะเบยีน : 10 พฤษภาคม 2556

 วันที่ SET ขึน้เคร่ืองหมาย XW : 7 – 10 พฤษภาคม 2556

กาํหนดการออกและเสนอขาย / การใช้สิทธิ : 

วันที่ออกและเสนอขาย 20 มิถุนายน 2556

SET รับใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบยีน
ประมาณต้นเดอืนกรกฎาคม

วันกาํหนดใช้สิทธิครัง้ที่ 1 1 – 10 กันยายน 2556

วันกาํหนดใช้สิทธิถัดมา
1 – 10 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ของแต่ละปี

วันกาํหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 19 มิถุนายน 2559 (วันที่ใบสาํคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี)

หมายเหตุ ระยะเวลาที่สามารถเร่ิมตดั / จาํหน่ายหุ้นซือ้คืน ตัง้แต่ 10 มถุินายน 2556 



คะแนนเสียง
                       ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

                       ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 

14,975,731 บาทและการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัข้อ 4 

มตทิี่ประชุม    
   อนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท จาํนวน 14,975,731 บาท และ

   อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามที่เสนอ



วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะ

ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังที ่2 จาํนวนไม่เกนิ 115,248,942 หน่วย 

แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษทั (Rights Offering)

มตทิี่ประชุม    อนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2

   จาํนวนไม่เกนิ 115,248,942 หน่วยแก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วน

   การถือหุ้น และอนุมัตกิารมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

   บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ กระทาํการใดๆ ที่จาํเป็น

   และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เสนอ

คะแนนเสียง
                      ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

                      ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 

115,567,813 บาท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทัข้อ 4 

คะแนนเสียง
                      ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

                      ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มตทิี่ประชุม    

   อนุมัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทจาํนวน 115,567,813 บาท

   และอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  

   ตามที่เสนอ



วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั

มตทิี่ประชุม     

   อนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท จาํนวนไม่เกนิ 115,567,813 หุ้น

   และอนุมัตมิอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบ

   หมายจากคณะกรรมการบริษัท กระทาํการที่จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการ

   ออกและการจัดสรรหุ้นสามัญ ตามที่เสนอ

คะแนนเสียง
                       ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                       และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9
พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ



            

            ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 16 กาํหนดให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 

   ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุม

   สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี

            ในการประชุมครัง้นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ดงันี ้

            1. นายบญัชา องค์โฆษิต         ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ

            2. นางอุบล จริะมงคล            กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

            3. นางศริิพรรณ สันธนะพนัธ์   กรรมการ

วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ



คะแนนเสียง
                       ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                       และออกเสียงลงคะแนน

มตทิี่ประชุม       

                      อนุมัตกิารแต่งตัง้ นายบญัชา องค์โฆษิต

                          กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง

วาระที ่9.1 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

นายบญัชา องค์โฆษิต



วาระที ่9.2 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

นางอุบล จริะมงคล 

คะแนนเสียง
                       ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                       และออกเสียงลงคะแนน

มตทิี่ประชุม       

                       อนุมัตกิารแต่งตัง้ นางอุบล จริะมงคล 

                           กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง



คะแนนเสียง
                       ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                       และออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่9.3  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

 นางศริิพรรณ สันธนะพนัธ์ 

มตทิี่ประชุม       

                       อนุมัตกิารแต่งตัง้ นางศริิพรรณ สันธนะพนัธ์ 

                           กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง



วาระที่ 10
พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจําปี 2556



1. ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุม ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท/คน/ปี)

• ประธานกรรมการ 1,400,000 1,250,000 1,250,000

• กรรมการ   700,000   600,000   600,000

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้)

• ประธานกรรมการ    35,000    30,000    30,000

• กรรมการ    30,000    25,000    25,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

(บาท/คน/ปี)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ   500,000   400,000   400,000

• กรรมการตรวจสอบ   400,000   300,000   300,000

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556



วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม

กรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556

คะแนนเสียง
                       ถอืคะแนนเสียงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

                       ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มตทิี่ประชุม     อนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

                       และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556



วาระที่ 11
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 

และกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556



วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนด

ค่าตอบแทนประจาํปี 2556

            

              คณะกรรมการบริษัท เหน็สมควรเสนอให้พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

จํานวน 3 ราย ดังต่อไปนี ้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2556 

            1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล   เลขทะเบยีนผู้สอบบญัชี  4323 และ/หรือ

            2. นายวเิชียร ธรรมตระกูล  เลขทะเบยีนผู้สอบบญัชี  3183 และ/หรือ 

            3. นางสาวบงกช อํ่าเสงี่ยม   เลขทะเบยีนผู้สอบบญัชี  3684



          รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปี 2556

          เปรียบเทยีบ ปี 2555

รายการตรวจสอบ/สอบทาน/รับรอง ปี 2556 (บาท) ปี 2555 (บาท)

1. งบการเงนิเฉพาะของบริษัท   930,000   930,000

2. งบการเงนิของบริษัทย่อย (รวม 7 บริษัท) 2,339,000 2,290,000

3. การปฏบิตัติามเงื่อนไขบตัรส่งเสริมการ 

   ลงทนุ (BOI) บริษัทย่อย 3 บริษัท

   195,000   260,000

รวมทัง้สิน้ 3,464,000 3,480,000

  

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนด

ค่าตอบแทนประจาํปี 2556



วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนด

ค่าตอบแทนประจาํปี 2556

คะแนนเสียง
                       ถอืเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

                       และออกเสียงลงคะแนน

มตทิี่ประชุม    

   อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 3 ราย ดงักล่าว จากบริษัท เคพเีอม็จ ีภมูไิชย 

   สอบบญัชี จาํกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2556 และกาํหนด

   ค่าตอบแทนประจาํปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ



วาระที่ 12
พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี

********** 

ตอบข้อซักถาม และ รับฟังความคดิเห็น

www.kcethai.in.th

http://www.kcethai.in.th/


บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ขอขอบคุณ

ผู้ถอืหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ขอให้เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ
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