
บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน)
วนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่

ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560
(คร้ังที่ 34/2560)



วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน
บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดีของตลาดฯ

กำรลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในทุกวำระ 
ใช้ระบบ Bar code ในกำรบันทึกคะแนนเสียง
ใช้โปรแกรม E-Voting ของบริษัท อนิเวนท์เทค ซิสเทม็ส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั



วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน



วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน
บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ

 คะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นทีถื่ออยู่ โดยถือว่ำ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

 ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพ่ือออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ในแต่ละวำระ

 ท ำเคร่ืองหมำย (X) บนบัตรลงคะแนนเสียง ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตร

 เกบ็เฉพำะบัตรที ่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวำระ

 นับคะแนนเสียง เฉพำะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วหักออกจำกจ ำนวน
เสียงทั้งหมด ส่วนทีเ่หลือ ถือเป็น เห็นด้วย ในวำระน้ันๆ



วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน
บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ

 ก่อนกำรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อสงสัยในประเดน็ที่
เกีย่วข้องกบัวำระน้ันๆ ได้

 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ ระบบได้บันทกึไว้ตำมควำมประสงค์

ในวำระต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ลงคะแนนเสียง

ในวำระทีเ่หลืออยู่ และส่งมอบให้กบัเจ้ำหน้ำที่ ทีป่ระตูทำงออก

 ในกรณีที ่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมไิด้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนปิดวำระ ให้ถือว่ำออกเสียง เห็นด้วย

 ในแต่ละวำระ อำจมจี ำนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียง แตกต่ำงกนั



วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

กรณีทีถื่อเป็น บัตรเสีย มีดงันี้
ก) มกีำรลงคะแนนเสียงเกนิกว่ำ 1 ประเภทควำมเห็น
ข) มกีำรแก้ไข ขีดฆ่ำควำมเห็นโดยมิได้ลงนำมก ำกบั
ค) กำรขีดฆ่ำบัตรทั้งบัตร
ง) บัตรลงคะแนนทีช่ ำรุดและไม่อยู่ในสภำพทีส่ำมำรถอ่ำนผลได้

มตทิีป่ระชุม

ในกรณีทัว่ไป เม่ือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตำมข้อบังคับของ
บริษัท ให้ถือว่ำทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิในกรณีอ่ืนซ่ึงมกีฏหมำยหรือข้อบังคับ
ก ำหนดไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ ประธำนฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ



วธีิปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนน

กำรสอบถำมข้อสงสัย และแสดงควำมคิดเห็น

หำกผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมคีวำมประสงค์จะสอบถำมข้อสงสัย หรือ
แสดงควำมคดิเห็น ขอให้ยกมือขึน้ เม่ือประธำนอนุญำตแล้ว ขอให้แจ้งว่ำเป็น 
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ช่ือ-นำมสกลุ แล้วจึงเสนอควำมเห็น หรือค ำถำม 
เพ่ือประโยชน์ในกำรบันทกึรำยงำนกำรประชุม

ในกำรสอบถำมข้อสงสัย หรือแสดงควำมคดิเห็น ขอให้เสนอเน้ือหำอย่ำง
กระชับ และตรงประเดน็กบัวำระกำรประชุมน้ันๆ

ควำมคดิเห็น หรือค ำถำมอ่ืนๆ ขอให้เสนอในวำระอ่ืน ซ่ึงเป็นวำระสุดท้ำย

บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ



หลกัการทีด่ใีนการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับกำรพจิำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ ระหว่ำงวันที่
12 กนัยำยน 2559 – 31 ธันวำคม 2559 โดยได้มีกำรประชำสัมพนัธ์ ผ่ำนระบบ 
SET Portal และ เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษัท

บริษัทขอแจ้งให้ทรำบว่ำในกำรประชุมคร้ังนี ้ไม่มผู้ีถือหุ้นรำยใดเสนอวำระ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำร เพ่ือให้พจิำรณำเพิม่เตมิ
แต่อย่ำงใด

บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560
วำระที ่1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ
ประจ ำปี 2560

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน www.kcethai.in.th ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 
2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็นตามระเบียบวาระที่
น าเสนอ แต่ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใดส่งค าถามเข้ามาก่อนวนัประชุม



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 
2560

วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 1,029,713 หุ้น 
โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำย 
และกำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน

วำระที ่9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี

บริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ทาง website ของบริษัท www.kcethai.in.th  ภายใน 14 วนั หลงัการประชุม



เร่ิมกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560



นำยบัญชำ  องค์โฆษติ

 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท



ตำมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมผู้ีถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำม)ี มำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยีสิ่บห้ำคน
และต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

องค์ประชุม



แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ



พลโท นำยแพทย์สุปรีชำ  โมกขะเวส
 กรรมกำรอสิระ
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ
 (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 



นำยไพฑูรย์  ทวผีล

 กรรมกำรอสิระ
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
 (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นำงวรลกัษณ์  องค์โฆษติ

 กรรมกำร 
 รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
 กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท



นำยครรชิต  บุนะจนิดำ

 กรรมกำรอสิระ
 กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
 (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นำยพธิำน  องค์โฆษติ

 กรรมกำร 
 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจัดกำร
 กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท



นำงศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์

 กรรมกำร 
 กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
 กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท



ดร. ปัญจะ  เสนำดสัิย

 กรรมกำร
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
 กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท



แพทย์หญิงจันทมิำ  องค์โฆษติ

 กรรมกำร
 ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
 กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท



ผู้บริหารของบริษัท ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานปฏิบัตกิารผลติ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานการเงินและบริหาร

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั

ผู้สังเกตุการณ์ คุณนิตยา เกยีรตเิสรีกลุ
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั

แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม



รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 

วำระที ่1



บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ซ่ึงได้
ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษำยน 2559 แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2559 ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ส่ิงทีแ่นบมำด้วย ล ำดบัที ่1) 

วำระที ่1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559



วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2559 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัที ่28 เมษำยน 2559

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรับวาระท่ี 1



รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559

วำระที ่2



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
 รำยงำนประจ ำปี 2559

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ (หน้ำ 2 – 3 )
รำยงำนของคณะกรรมกำร (หน้ำ 4 – 5 )
ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะของฝ่ำยจัดกำร (หน้ำ 93 – 99)

 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)
เวบ็ไซด์ www.set.or.th หรือ เวบ็ไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th 

บริษัทได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559 
โดยมีรำยละเอยีดปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2559 ซ่ึงบริษัทได้จัดท ำเป็น 
CD-ROM และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
(ส่ิงที่แนบมำด้วยล ำดบัที ่2)

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559



ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559

ปี 2559 ปี 2558 เปลีย่นแปลง ปี 2557 เปลีย่นแปลง
2559/2558 2558/2557

[ หน่วย: ลา้นบาท ]
รายได้จากการขาย 13,797.5 12,448.7 + 10.8% 11,284.3 +10.3%
อตัราก าไรขั้นตน้ 34.9% 31.4% 31.6%
ก าไรจากการด าเนินงาน* 2,912.8 2,192.2 + 32.9% 1,798.1 +21.9%

21.1% 17.6% 15.9%

ก ำไรสุทธิ 3,038.7 2,240.1 + 35.7% 1,893.8** +18.3%

EBITDA 4,198.8 3,204.0 2,639.9

[ หมายเหตุ * ไม่รวม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน และรายการพิเศษ
** ก าไรสุทธิ – รวมรายการพิเศษ เท่ากบั 2,109.8 ลา้นบาท ]



อตัรำส่วนทำงกำรเงิน
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 30.30% 27.65% 33.03%

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 17.54% 13.31% 13.92%

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Current Ratio 1.48 1.38 0.98

อตัรำหนีสิ้นทีม่ภีำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) D/E 0.45 0.78 0.93

SET Awards 2016: The Company was awarded the "Outstanding CEO Awards" and the "Best Company 
Performance Awards", in a category of company with market capitalization of Bt30,000 - 100,000 million.

FitchRatings :  “A-(tha)”



รำงวลัแห่งควำมส ำเร็จ

 SET Awards 2016
Outstanding Company Performance & Best Company Performance Award
รำงวลั บริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด ำเนินงำนดเีด่น และยอดเยี่ยม 
(ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ระหวา่ง 30,000-100,000 ลา้นบาท)
Outstanding CEO Award & Young Rising Star CEO Award
รำงวลัผู้บริหำรสูงสุดดเีด่น และ รำงวลับริหำรสูงสุดรุ่นใหม่

 CG Scoring
KCE ได้รับกำรประเมนิกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี
ในระดบั “ดเีลศิ (5 ดำว)” ติดต่อกนัเป็นปีท่ีสอง ในปี 2559
จากการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย



วำระที่ 2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ในรอบปี 2559

กำรลงมติ 

วำระนีไ้ม่มีกำรลงคะแนนเสียง เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรับวาระท่ี 1



พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

วำระที ่3



เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบังคบัของบริษัท และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท ำงบกำรเงิน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2559 (หน้ำ 106 ถึง 
215) ทีไ่ด้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ส่ิงที่แนบมำด้วย 
ล ำดบัที ่2)

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559



ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต:   นำยวรีะชัย รัตนจรัสกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4323
บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไข

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

( ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 106-215 )

“ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะ
กำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ของกลุ่มบริษัท และบริษัท เคซีอ ีอเีลค
โทรนิคส์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559  ผลกำรด ำเนินงำน
รวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสด
เฉพำะกจิกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ”



งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม

ปี 2559 ปี 2558 เพิม่ขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) %

รวมสินทรัพย์ 17,327.685 16,830.068 497.617 3.0%
รวมหนีสิ้น 7,300.182 8,729.861 (1,429.678) (16.4)%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,027.503 8,100.207 1,927.296 23.8%

รำยได้จำกกำรขำย 13,797.492 12,448.751 1,348.741 10.8%
รำยได้รวม 13,978.079 12,531.158 1,446.921 11.5%
ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 3,038.747 2,240.106 798.641 35.7%  
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 5.23 3.93

( ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 112-116 )



วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรับวาระท่ี 3



พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
และกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559

วำระที ่4



o กำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำย 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด บริษัทต้องจัดสรรก ำไร สุทธิ

ประจ ำปีไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จนกว่ำทุนส ำรองจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 587,426,511 บำท 
และมทุีนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 58,742,651 บำท คิดเป็นร้อยละสิบ ของทุน
จดทะเบียน ซ่ึงครบถ้วนตำมกฎหมำยแล้ว  บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีเป็นทุนส ำรองเพิม่เตมิอกี

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำม 
กฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559



o กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2559 

นโยบายกำรจ่ำยเงนิปันผล

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 30 โดยประมำณ ของ
ก ำไรสุทธิประจ ำปี- ตำมงบกำรเงินรวม และหลงัจำกหักภำษีและส ำรองตำม
กฎหมำยแล้ว กำรจ่ำยเงนิปันผลขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด และแผนกำรลงทุน 
รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตของบริษัท และกำร
จ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่เกนิก ำไรสะสมทีป่รำกฏในงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรของบริษัท และ/หรือมผีลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน
ปกติของบริษัท



รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559
(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2558 ปี 2557

1. ก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกจิการ (ล้านบาท) 3,482.45 944.18 924.46

ก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม (ล้านบาท) 3,038.75 2,240.11 2,109.77
ก าไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม     (บาท/หุ้น) 5.23 3.93 3.89

2. จ านวนหุ้น ณ วนัที ่30 ธ.ค. (หุ้น) 586,104,798 574,763,198 568,709,119

3. รวมเงินปันผลจ่ายประจ าปี                                               (บาท/หุ้น) 2.10 1.50 1.10

- เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. - ม.ิย.     (บาท/หุ้น) 1.00 0.50 0.40
- เงินปันผลงวดส าหรับ 6 เดือนหลงั ก.ค. - ธ.ค.                  (บาท/หุ้น) 1.10 1.00 0.70

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน                                 (ล้านบาท) 1,230.71 861.32 621.26
5. เงินปันผลต่อก าไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม     ( % ) 40.50% 38.45% 29.45%

o กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2559 



วนัขึน้เคร่ืองหมำย XD : 24 มีนำคม 2560

วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้น (Record date) :     28 มีนำคม 2560  

วนัปิดสมุดทะเบียน พกักำรโอนหุ้น : 29 มีนำคม 2560  

วนัที่จ่ำยเงินปันผล : 15 พฤษภำคม 2560  

o กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2559



ส ำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำ

เงนิปันผลทีจ่่ำยส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 ในอตัรำ 
หุ้นละ 1.10 บำท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกก ำไรสุทธิของปี 2559 ตำมงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ซ่ึงประกอบด้วย

1) ก ำไรจำกกจิกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม BOI
จ ำนวน  95 สตำงค์ ต่อหุ้น ( ไม่หักภำษี ) 

2) รำยได้เงนิปันผลจำกบริษัทย่อย
จ ำนวน  15 สตำงค์ ต่อหุ้น ( หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย 10%)

ทั้ง 2 กรณี ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภำษี เน่ืองจำกเงินปันผลดังกล่ำว
จ่ำยจำกก ำไรหรือรำยได้ในส่วนทีบ่ริษัทได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

o เครดติภำษีเงนิปันผล



วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559

กำรลงมติ                    
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรับวาระท่ี 4



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรับวาระท่ี 3



พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
ประจ ำปี 2560

วำระที ่5



ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 16 ก ำหนดให้ 
มีกรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง จ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ซ่ึงในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2560
มีกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวนสำมท่ำน ดงันี้

1)  ดร. ปัญจะ  เสนำดสัิย               กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร
2)  พญ. จันทมิำ องค์โฆษิต           กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร
3) นำย พธิำน  องค์โฆษิต              กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร

บริษทัได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำคดัเลือกเป็น
กรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ ปรำกฎว่ำไม่มผู้ีถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรคดัเลือก
เป็นกรรมกำรของบริษัท

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออก
ตำมวำระ ประจ ำปี 2560



ดร. ปัญจะ เสนำดสัิย          พญ. จันทมิำ องค์โฆษิต     นำยพธิำน องค์โฆษิต

(ส่ิงที่แนบมำด้วยล ำดบัที่ 3: ประวตัิของผู้ที่ได้รับกำรเสนอแต่งตั้ง)

กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2560



คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจำรณำและเห็นชอบกับ
ข้อเสนอ ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท้ังสำมท่ำนที่ออกตำมวำระ
ประจ ำปี 2560 ให้กลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรของบริษัทอีกหน่ึงวำระ เน่ืองจำก
กรรมกำรทุกท่ำน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด และ
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
โดยกรรมกำรแต่ละท่ำน เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีในฐำนะ
กรรมกำรบริษัท จึงเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต่อไป

o ควำมเห็นคณะกรรมกำร



วำระที่ 5.1 พจิำรณำแต่งตั้ง                            ดร. ปัญจะ  เสนำดิสัย
เป็นกรรมกำรอกีหน่ึงวำระ

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที ่3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล



วำระที่ 5.2 พจิำรณำแต่งตั้ง                            พญ. จันทมิำ องค์โฆษติ
เป็นกรรมกำรอกีหน่ึงวำระ

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที ่3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล



วำระที่ 5.3 พจิำรณำแต่งตั้ง                            นำยพธิำน  องค์โฆษิต
เป็นกรรมกำรอกีหน่ึงวำระ

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที ่3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรับวาระท่ี 5.1
วาระท่ี 5.2
วาระท่ี 5.3



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรับวาระท่ี 4



พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560

วำระที ่6



คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือ
พจิำรณำกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยพจิำรณำจำกหน้ำที่ บทบำท และควำมรับผิดชอบ ผล
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ กำรประมำณกำรผลประกอบกำร
ของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจำรณำเปรียบเทียบกับ
ค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมีขนำดธุรกิจ
ใกล้เคยีงกบับริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2560 ตำมรำยละเอยีดที่น ำเสนอ

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560



ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 

                 
ปี 2560 

(ปี ี     ) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

                              (   /  /ปี) 

- ป             1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,400,000 

-         800,000 800,000 800,000 700,000 
      ี   ป             (   /  /     ) 

- ป             35,000 35,000 35,000 35,000 

-         30,000 30,000 30,000 30,000 
  

                               (   /  /ปี) 

- ป             460,000 460,000 600,000 500,000 

-         380,000 380,000 500,000 400,000 
      ี   ป                    (   /  /     ) 

- ป             35,000 35,000 - - 

-         30,000 30,000 - - 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ   ไม่มี      ไม่มี ไม่มี                     ไม่มี



วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560

กำรลงมติ
วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น
ทีม่ำประชุมและมีสิทอิอกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรับวาระท่ี 6



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรับวาระท่ี 5



พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560

วำระที ่7



วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบ
บัญชีประจ ำปี 2560

คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำเห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2560 ดงันี้

1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกดั คนใดคนหน่ึง
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2560

เลขทีใ่บอนุญำต    จ ำนวนปีที่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษทั

1) นำงสำว วภิำวรรณ ปัทวันวิเวก 4795 -
2) นำงสำว มำริษำ ธรำธรบรรพกุล 5752 -
3) นำงสำว มญัชุภำ สิงห์สุขสวสัดิ์ 6112 -
4) นำย โชคชัย งำมวุฒิกุล 9728          (ผู้สอบบญัชีของบริษทัย่อย)

(ข้อมูลรำยละเอยีดของผู้สอบบัญชี – ส่ิงที่แนบมำด้วยล ำดบัที่ 4)



2) ก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 ส ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2560 เปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ 
ของ บริษทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 (ปีที่เสนอ)   (บำท) 

ค่ำสอบบัญชี-เฉพำะบริษัทฯ                                    1,120,000 1,049,000 1,018,500    970,000 
ค่ำสอบบัญชี-บริษัทย่อย 2,615,000 2,453,000 2,266,000 2,195,500 
     รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 3,735,000 3,502,000 3,284,500 3,165,500 
เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำคดิเป็นร้อยละ 6.65 6.62 3.76 3.14 

 



3) กำรมอบอ ำนำจ
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท
เป็นผู้อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ ทีอ่ำจจัดตั้งขึน้ใหม่หรือเปลีย่นแปลงไปในระหว่ำง
ปี 2560



วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรับวาระท่ี 7



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรับวาระท่ี 6



พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 1,029,713 หุ้น 

โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำย 

และ กำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ

วำระที ่8



บริษัทมหุ้ีนสำมญัเพิม่ทุนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำยอยู่จ ำนวน 1,029,713 หุ้น 
เป็นหุ้นทีอ่อกเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษัท

1) โครงกำร “KCE-W2”        จ ำนวน 984,713 หุ้น   
และ 2) โครงกำร “ESOP-W5” จ ำนวน  45,000  หุ้น 

ซ่ึงทั้งสองโครงกำรได้ส้ินสุดกำรใช้สิทธิแล้ว 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน
1,029,713 หุ้น โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำย
และกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุน



เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกบับทบัญญัติของพรบ. บริษัทมหำชนฯ 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำย จ ำนวน 1,029,713 หุ้น ซ่ึงมี
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท

จ ำนวนหุ้น มูลค่ำ (บำท)

ทุนจดทะเบยีน - ปัจจุบนั 587,426,511 587,426,511

ลดทุนโดยตัดหุ้นสำมญัเพิม่ทุนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำย
ทีอ่อกเพ่ือรองรับ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ KCE-W2
และ ESOP-W5

984,713
45,000

984,713
45,000

ทุนจดทะเบียน – หลงักำรลดทุน 586,396,798 586,396,798 



เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้ำงต้น คณะกรรมกำร
เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมฯ พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อควำมเดมิ และใช้
ข้อควำมดงัต่อไปนีแ้ทน ดงันี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 586,396,798 บำท (ห้ำร้อยแปดสิบหกล้ำนสำมแสนเก้ำ
หม่ืนหกพนัเจ็ดร้อยเก้ำสิบแปดบำทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 586,396,798 หุ้น (ห้ำร้อยแปดสิบหกล้ำนสำมแสนเก้ำ
หม่ืนหกพนัเจ็ดร้อยเก้ำสิบแปดหุ้น)

มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท (หน่ึงบำทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น

หุ้นสำมัญ 586,396,798 หุ้น (ห้ำร้อยแปดสิบหกล้ำนสำมแสนเก้ำ
หม่ืนหกพนัเจ็ดร้อยเก้ำสิบแปดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ - - ”       



วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 
1,029,713 หุ้น โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จ ำหน่ำย 
และกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียน

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 (สำมในส่ี) ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรับวาระท่ี 8



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรับวาระท่ี 7



พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)

วำระที ่9



ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ำกัด 
(มหำชน) เพิม่เติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัท ทีแ่สดงไว้ใน www.set.or.th
หรือสอบถำมข้อสงสัย ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th

ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคดิเห็นอ่ืนๆ 



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรับวาระท่ี 8



- ปิดการประชมุ -

ขอบคณุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน

กรณุาคืนบตัรลงคะแนนท่ีเหลือทัง้หมด ท่ีบรเิวณทางออกหอ้งประชมุ


