
บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)
วนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559
(คร้ังที ่33/2559)



วธีิปฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนน

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดฯ

การลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 

ใช้ระบบ Bar code ในการบันทกึคะแนนเสียง

ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษทั อนิเวนท์เทค ซิสเทม็ส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั



วธีิปฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนน



วธีิปฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนน

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดฯ

 คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีถื่ออยู่ โดยถือว่า หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

 ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพ่ือออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

อย่างใดอย่างหน่ึง ในแต่ละวาระ

 ทาํเคร่ืองหมาย (X) บนบัตรลงคะแนนเสียง ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง พร้อม ลงช่ือ ในบัตร

 เกบ็เฉพาะบัตรที ่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ

 นับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วหักออกจากจาํนวน

เสียงทั้งหมด ส่วนทีเ่หลือถือเป็น เห็นด้วย ในวาระน้ันๆ



วธีิปฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนน

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดฯ

 ก่อนการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยในประเด็นที่

เกีย่วข้องกบัวาระน้ันๆ ได้

 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ ระบบได้บันทึกไว้ตามความประสงค์ใน

วาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนเสียงใน

วาระทีเ่หลืออยู่ และส่งมอบให้กบัเจ้าหน้าที ่ทีป่ระตูทางออก

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนน ที่ออกเสียง ไม่

เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนปิดวาระ ให้ถือว่าออกเสียง เห็นด้วย

 ในแต่ละวาระ อาจมจีาํนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียง แตกต่างกนั



วธีิปฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนน

กรณทีีถื่อเป็น บัตรเสีย มดีงันี้

ก) มกีารลงคะแนนเสียงเกนิกว่า 1 ประเภทความเห็น

ข) มกีารทาํเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือมกีารแก้ไข ขดีฆ่าความเห็น โดยมไิด้ลง

นามกาํกบั

ค) การขดีฆ่าบัตรทั้งบัตร

ง) บัตรลงคะแนนทีชํ่ารุดและไม่อยู่ในสภาพทีส่ามารถอ่านผลได้

มตทิีป่ระชุม

ในกรณทีัว่ไป เม่ือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคบัของ

บริษทั ให้ถือว่าทีป่ระชุม มมีตอินุมตั ิในกรณอ่ืีน ซ่ึงมกีฏหมาย หรือข้อบังคบั

กาํหนดไว้แตกต่างจากกรณปีกต ิประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ



วธีิปฏบิัตใินการออกเสียงลงคะแนน

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคดิเห็น

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือ

แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ เม่ือประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งว่า เป็นผู้ถือ

หุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และ ช่ือ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคําถาม 

เพ่ือประโยชน์ในการบันทกึรายงานการประชุม

ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคดิเห็น ขอให้เสนอเน้ือหาอย่างกระชับ 

และ ตรงประเดน็กบัวาระการประชุมน้ันๆ

ข้อคิดเห็นหรือคําถามที่ไม่ตรงกับวาระ ขอให้เสนอใหม่ใน วาระที่ 8 ซ่ึงเป็น

วาระพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ



หลกัการทีด่ใีนการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ 

เสนอช่ือบุคคล เพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ใน

ระหว่าง วนัที่ 15 กนัยายน 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้มกีาร

ประชาสัมพนัธ์ ผ่านระบบ SET Portal และเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเวบ็ไซต์ของ

บริษทั

บริษทัฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคร้ังนี ้ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใด เสนอ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ เพ่ือให้พจิารณาแต่

อย่างใด



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ

การจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

ประจาํปี 2559



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2559

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 

และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ใน www.kcethai.in.th ตั้งแต่วนัที ่

23 มีนาคม 2559 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาํถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็น

ตามระเบียบวาระทีนํ่าเสนอ แต่ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใดส่งคาํถามเข้ามาก่อนวนัประชุม



เร่ิมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559



นายบัญชา  องค์โฆษติ

• ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ

• ประธานคณะกรรมการบริหาร

• กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั



ตามข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 33 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผู้ีถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี

มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผู้ถือหุ้น

ทั้งหมด และต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้ทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม

องค์ประชุม



แนะนําคณะกรรมการบริษทัฯ



พลโท นายแพทย์สุปรีชา  โมกขะเวส
• กรรมการอสิระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 



นายไพฑูรย์  ทวผีล

• กรรมการอสิระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ดร. ปัญจะ  เสนาดสัิย

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
• กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั



แพทย์หญงิจันทมิา  องค์โฆษติ

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ
• กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั



นายพธิาน  องค์โฆษติ
• กรรมการ 
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จดัการ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
• กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั



นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์

• กรรมการ 
• กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั



นางอุบล  จิระมงคล
• กรรมการอสิระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน



นางวรลกัษณ์  องค์โฆษติ

• กรรมการ 
• รองประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั



ผู้บริหารของบริษทั ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานปฏิบัตกิารผลติ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานการเงนิและบริหาร

ผู้สอบบัญชี บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั

ผู้สังเกตุการณ์ คุณนิตยา เกยีรตเิสรีกลุ

บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จาํกดั

แนะนําผู้เข้าร่วมประชุม



รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558

วาระที ่1



บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุม (เอกสารแนบ ลาํดบัที ่1) 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558



วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 1



รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558

วาระที ่2



รายงานผลการดาํเนินงาน

รายงานประจาํปี 2558
สรุปข้อมูลทางการเงนิ (หน้า 3 )
รายงานของคณะกรรมการ (หน้า 4 – 5 )
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ (หน้า 82 – 89)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1)
เวบ็ไซด์ www.set.or.th หรือ เวบ็ไซต์ของบริษทั www.kcethai.in.th

บริษทัฯ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

โดยมีรายละเอยีดปรากฎในรายงานประจําปี 2558 ซ่ึงบริษัทได้จัดทําเป็น 

CD-ROM และได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

(เอกสารแนบ ลาํดบัที่ 2)

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558



ผลการดาํเนินงาน ปี 2558
คร่ึงปีหลัง คร่ึงปีแรก เปล่ียนแปลง ปี 2558 ปี 2557 เปล่ียนแปลง

ปี 2558 ปี 2558 2558/2557

[ หน่วย: ล้านบาท ]
รายได้จากการขาย 6,519.2 5,929.5 +   9.9% 12,448.7 11,284.3 +10.3%

อัตรากาํไรขัน้ต้น 32.9% 29.8% 31.4% 31.6%

กาํไรจากกการดาํเนินงาน* 1,232.7 959.5 +28.5% 2,192.2 1,798.1 +21.9%

17.6% 15.9%

กาํไรสุทธิ (ก่อนรายการพเิศษ) 1,238.8 1,001.3 +23.7% 2,240.1 1,893.8** +18.3%

[ หมายเหตุ * ไมร่วมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน และรายการพิเศษ 

** กําไรสทุธิ-รวมรายการพิเศษ เท่ากบั 2,109.8 ล้านบาท ]

อตัราส่วนทางการเงนิ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 27.65% 33.03% 28.55%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 13.31% 13.92% 10.40%

อัตราหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E Ratio 0.78 0.93 1.18



รางวลัแห่งความสําเร็จ

 SET Awards 2015   

 บริษทัจดทะเบียนด้านผลการดาํเนินงานดเีด่น

 ผู้บริหารสูงสุดดเีด่น

 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต เม่ือวนัที ่3 เมษายน 2558

 ได้รับการจดัอนัดบัในกลุ่ม “ดเีลศิ Excellent CG Scoring” 

จากการสํารวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน ปี 2558



วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558

การลงมต ิ

วาระนีไ้ม่มกีารลงคะแนนเสียง เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 1



พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

วาระที ่3



เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 (หน้า 95 ถึง 185) ที่

ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (เอกสารแนบ ลาํดบัที ่2)

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:  นายวรีะชัย รัตนจรัสกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323

บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไข

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

( ปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 หน้า 95 )

“ ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะ

การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลาํดับ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ”



หมายเหตุ* หากไม่รวมรายการพเิศษ กาํไรเพิม่ขึน้ 18.3%

งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม

ปี 2558 ปี 2557 เพิม่ขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) %

สินทรัพย์รวม 16,830.068 15,159.733 1,670.335 11.0%
หนีสิ้นรวม 8,729.861 8,771.794 (41.933) (0.5)%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,100.207 6,387.939 1,712.268 26.8%

รายได้จากการขาย 12,448.751 11,284.326 1,164.425 10.3%
รายได้รวม 12,531.158 11,654.395 876.763 7.5%
ต้นทุนรวม 8,535.052 7,717.614 817.438 10.6%
ค่าใช้จ่ายรวม 1,673.714 1,801.576 (127.862) (7.1)%
กาํไรสุทธิ-ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 2,240.106 2,109.771* 130.335 6.2%  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 3.93 3.89

( ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 หน้า 96-100 )



วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 3



พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558

วาระที ่4



o การจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฏหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสํารองจะมีจํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 587,426,511 บาท 

และมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 58,742,651 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 10 (สิบ) 

ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกําไร

สุทธิประจาํปี เป็นทุนสํารองเพิม่เตมิอกี

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม 

กฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558



บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกาํไร

สุทธิประจําปีตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึง

ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าว จะต้องไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั และ/หรือมผีลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทั

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

o การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558



รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2557 ปี 2556

1. กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกจิการ (ล้านบาท) 944.18 924.46 449.8

กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 2,240.11 2,109.77 1,173.50

กาํไรต่อหุ้น – ตามงบการเงนิรวม                  (บาท/หุ้น) 3.93 3.89 2.53

2. จาํนวนหุ้น หัก จาํนวนหุ้นทีซ้ื่อคืน                       (หุ้น) - 568,709,119 549,037,541

3. จาํนวนหุ้น ณ วนัที ่30 ธ.ค. 2558                        (หุ้น) 574,763,198

4. รวมเงนิปันผลจ่ายประจาํปี                                               (บาท/หุ้น) 1.50 1.10 0.75

- เงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. - มิ.ย.     (บาท/หุ้น) 0.50 0.40 0.25

- เงนิปันผลงวดสําหรับ 6 เดือนหลงั ก.ค. - ธ.ค.                  (บาท/หุ้น) 1.00 0.70 0.50

5. รวมเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน                                 (ล้านบาท) 859.84 621.26 389.92

6. เงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ – ตามงบการเงนิรวม     (ร้อยละ) 38.38 29.45 33.20

o การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558



วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD : 25 มนีาคม 2559

วนักาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record date) : 29 มนีาคม 2559

วนัปิดสมุดทะเบียน พกัการโอนหุ้น : 30 มนีาคม 2559

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล : 16 พฤษภาคม 2559

o การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558



สําหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

เงนิปันผลทีจ่่ายสําหรับผลการดาํเนินงาน งวดหกเดือนหลงัของปี 2558 ในอตัรา 

หุ้นละ 1 บาท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากกาํไรสุทธิของปี 2558 ตามงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ซ่ึงประกอบด้วย

1) กาํไรจากกจิการที่ได้รับการส่งเสริม BOI

จาํนวน  23 สตางค์ ต่อหุ้น ( ไม่หัก ภาษ ีณ ทีจ่่าย ) 

2) เงนิปันผลจากบริษทัย่อย 

จาํนวน  77 สตางค์ ต่อหุ้น ( หัก ภาษ ีณ ทีจ่่าย 10%)

ทั้ง 2 กรณี ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภาษี เน่ืองจากเงินปันผลดังกล่าว

จ่ายจากกาํไรหรือรายได้ในส่วนทีบ่ริษทัได้รับยกเว้นภาษนิีตบุิคคล

เครดติภาษเีงนิปันผล



วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558

การลงมต ิ                   

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 4



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 3



พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประจาํปี 2559

วาระที่ 5



ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้ใน

การประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้มกีรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญประจําปี

2559 มกีรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน

(1) นางวรลกัษณ์  องค์โฆษติ        กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

(2) นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์    กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

(3)    นางอุบล  จริะมงคล                 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ

บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มผู้ีถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ ประจาํปี 2559



นางวรลกัษณ์  องค์โฆษติ     นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์       นางอุบล  จริะมงคล

(เอกสารแนบ ลาํดบัที ่3: ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ)

กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ ประจาํปี 2559



ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนได้เสีย 

พจิารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบ

แทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่

ออกตามวาระ ประจาํปี 2559 ดงันี้

1) นางวรลกัษณ์  องค์โฆษติ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

2) นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์ กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร

3) นายครรชิต บุนะจนิดา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ลาํดบัที ่1) และ 2) เป็นการกลบัมาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอกีวาระหน่ึง

การเสนอเแต่งตั้งกรรมการ ลาํดบัที ่3) เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทน

นางอุบล  จริะมงคล ซ่ึงครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ

และ กรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามญัประจาํปี คร้ังนี้



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที ่5.1 พจิารณาแต่งตั้ง                          นางวรลกัษณ์ องค์โฆษติ

เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง

เอกสารแนบ ลาํดบัที ่3

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ



วาระที ่5.2 พจิารณาแต่งตั้ง                        นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์

เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง

เอกสารแนบ ลาํดบัที ่3

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



วาระที ่5.3 พจิารณาแต่งตั้ง                            นายครรชิต บุนะจนิดา

เป็น กรรมการ 

กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ ลาํดบัที ่3

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 5.1

วาระท่ี 5.2

วาระท่ี 5.3



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 4



พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจาํปี 2559

วาระที ่6



คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการ

เพ่ือพจิารณาการกาํหนดค่าตอบแทน โดยพจิารณาจาก บทบาท หน้าที ่และความ

รับผดิชอบ ผลการปฏิบัตงิานทีผ่่านมา รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิ การประมาณ

การผลประกอบการของธุรกจิ และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน

พจิารณาเปรียบเทยีบกบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมประเภท

เดยีวกนั หรือมขีนาดธุรกจิใกล้เคยีงกบับริษทั

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัค่ิาตอบแทน

กรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2559 ตาม

รายละเอยีดทีนํ่าเสนอ

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2559



ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ป� 2559 ป� 2558 ป� 2557 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (บาท/คน/ป�) 

- ประธานกรรมการ 1,600,000 1,600,000 1,400,000 

- กรรมการ 800,000 800,000 700,000 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 35,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ป�) 

- ประธานกรรมการ 460,000 600,000 500,000 

- กรรมการ 380,000 500,000 400,000 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

- ประธานกรรมการ 35,000 - - 

- กรรมการ 30,000 - - 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่ม ี   



วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมสิีทอิอกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 6



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 5



พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย 

และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559

วาระที ่7



คณะกรรมการพจิารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี

ประจาํปี 2559 ดงันี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั

ดงัมรีายนามต่อไปนี ้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็น     

ต่องบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปี 2559

รายนาม เลขทีใ่บอนุญาต จาํนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั

1) นายวรีะชัย รัตนจรัสกลุ 4323 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2555) 
2) นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก     4795 1 ปี (ตั้งแต่ปี 2558)
3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ   5752 -

(ข้อมูลประวตัขิองผู้สอบบัญชี – เอกสารแนบ ลาํดบัที ่4)

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและ
บริษทัย่อย และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559



2) กาํหนดค่าสอบบัญชี สําหรับบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2559 

โดย บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จาํกดั เป็นจาํนวนเงนิรวม 

3,404,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จาํนวน 119,500 บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําป� 2559 เปรียบเทียบกับป�ท่ีผ่านมา 

ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

                                                                           (บาท) 

 ป� 2559 ป� 2558 ป� 2557 

ค่าสอบบัญช-ีเฉพาะบริษัทฯ                                    1,049,000 1,018,500    970,000 

ค่าสอบบัญช-ีบริษัทย่อย 2,355,000 2,266,000 2,195,500 

     รวมค่าสอบบัญชีประจําป� 3,404,000 3,284,500 3,165,500 

 เพ่ิมขึ้นจากป�ก่อนหน้าคิดเป�นร้อยละ 3.64 3.76 3.14 

 



3) มอบอาํนาจการแต่งตั้งผูสอบบัญชี ทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็น

ผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย 

บริษทัร่วม และกจิการร่วมค้า ทีอ่าจจดัตั้งขึน้ใหม่ในระหว่างปี 2559



วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และ 

บริษทัย่อย และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 7



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 6



พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี

วาระที ่8



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)

เพิม่เตมิ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั 

ทีแ่สดงไว้ใน www.set.or.th

หรือ สอบถามข้อสงสัย ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัที่: www.kcethai.in.th

ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคดิเห็นอ่ืนๆ 



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 7



- ปิดการประชมุ -

ขอบคณุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน

กรณุาสง่คืนบตัรลงคะแนนท่ีเหลือทัง้หมด ท่ีบรเิวณประตทูางออก
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