
บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน)
วนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่

ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561
(คร้ังที่ 35/2561)



วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดีของตลาดฯ

กำรลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในทุกวำระ 
ใช้ระบบ Bar code ในกำรบันทึกคะแนนเสียง
ใช้โปรแกรมกำรลงทะเบียนและรำยงำนผลกำรนับคะแนน 

ของบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั



วธีิปฏบิัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น



วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ

สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน

▪ คะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นทีถื่ออยู่ โดยถือว่ำ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
▪ ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพ่ือออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ในแต่ละวำระ

กำรใช้บัตรคะแนนเสียง

▪ ท ำเคร่ืองหมำย (X) บนบัตรลงคะแนนเสียง ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตร

▪ ส่งเฉพำะบัตรที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวำระ
▪ นับคะแนนเสียง เฉพำะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วหักออกจำกจ ำนวน

เสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือ ถือเป็น เห็นด้วย ในวำระน้ันๆ



วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ

▪ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ ระบบได้บันทกึไว้ตำมควำมประสงค์
ในวำระต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว

▪ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่สำมำรถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ำ ในวำระทีเ่หลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั
เจ้ำหน้ำที่

▪ ในกรณทีี ่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมไิด้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนปิดวำระ ให้ถือว่ำออกเสียง เห็นด้วย

▪ ในกรณทีี ่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เร่ิมเข้ำประชุมตั้งแต่วำระใด กจ็ะมี
สิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วำระน้ัน ดงัน้ัน ในแต่ละวำระ อำจมีจ ำนวนผู้ถือ
หุ้น และคะแนนเสียงแตกต่ำงกนั



วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ถือเป็น บัตรเสีย มีดงันี้
ก) กำรลงคะแนนเสียงเกนิกว่ำ 1 ประเภทควำมเห็น
ข) กำรแก้ไข ขีดฆ่ำควำมเห็นโดยมิได้ลงนำมก ำกบั
ค) กำรขีดฆ่ำบัตรทั้งบัตร
ง) บัตรลงคะแนนทีช่ ำรุดและอยู่ในสภำพที่ไม่สำมำรถอ่ำนผลได้

มตทิีป่ระชุม

ในกรณีทั่วไป เม่ือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตำมข้อบังคบัของ
บริษทั ให้ถือว่ำทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิในกรณอ่ืีนซ่ึงมกีฏหมำยหรือข้อบังคบั
ก ำหนดไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกต ิประธำนฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ



วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำรสอบถำมข้อสงสัย และแสดงควำมคดิเห็น

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

ในกำรสอบถำมข้อสงสัย หรือแสดงควำมคดิเห็น ขอให้เสนอเน้ือหำอย่ำง
กระชับ และตรงประเดน็กบัวำระกำรประชุมน้ันๆ

ควำมคดิเห็น หรือค ำถำมอ่ืนๆ ขอให้เสนอหลงัปิดวำระสุดท้ำย

บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ



หลกัการทีด่ใีนการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทัได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็นกำร
ล่วงหน้ำ ระหว่ำงวนัที่ 11 กนัยำยน 2560 – 31 ธันวำคม 2560 โดยได้มีกำร
ประชำสัมพนัธ์ ผ่ำนระบบ SET Portal และ เผยแพร่รำยละเอยีด ผ่ำนเวบ็ไซต์
ของบริษัท www.kcethai.in.th

บริษทัขอแจ้งให้ทรำบว่ำในกำรประชุมคร้ังนี ้ไม่มผู้ีถือหุ้นรำยใดเสนอวำระ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด

บริษทัฯ ยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดฯ



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561
วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ
ประจ ำปี 2561

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน http://www.kcethai.in.th ตั้งแต่วันที่ 15 
มีนาคม 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็นตามระเบียบ
วาระทีน่ าเสนอ แต่ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใดส่งค าถามเข้ามาก่อนวนัประชุม

http://www.kce.co.th/


วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 
2561

วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษัท 
และกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้

วำระที่ 9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)

บริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง 
website ของบริษัท www.kcethai.in.th  ภายใน 14 วนั หลงัการประชุม ( 9 พ.ค. 2561)



ตำมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมผู้ีถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุม ไม่น้อยกว่ำยีสิ่บห้ำ คน
หรือ ไม่น้อยกว่ำกึง่หน่ึง ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมหุ้ีนนับรวม
กนัได้ไม่น้อยกว่ำ หน่ึงในสำม ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้ทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม

องค์ประชุม



นำยบัญชำ  องค์โฆษิต

▪ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
▪ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั



แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ



นำยพธิำน  องค์โฆษิต

▪ กรรมกำร 
▪ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร
▪ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจัดกำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั



นำงศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์

▪ กรรมกำร 
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั



พลโท นำยแพทย์สุปรีชำ  โมกขะเวส
▪ กรรมกำรอสิระ
▪ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
▪ กรรมกำรตรวจสอบ
▪ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 



นำยไพฑูรย์  ทวผีล

▪ กรรมกำรอสิระ
▪ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
▪ ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
▪ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ดร. ปัญจะ  เสนำดสัิย

▪ กรรมกำร
▪ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั



แพทย์หญิงจันทิมำ  องค์โฆษิต

▪ กรรมกำร
▪ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั



นำงวรลกัษณ์  องค์โฆษิต

▪ กรรมกำร 
▪ รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
▪ กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั



นำยครรชิต  บุนะจินดำ

▪ กรรมกำรอสิระ
▪ กรรมกำรตรวจสอบ
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
▪ (ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



ผู้บริหารของบริษทั ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานปฏิบัติการผลติ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานการเงนิและบริหาร

ผู้สอบบัญชี บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั

ผู้สังเกตุการณ์ คุณสาธิมา จนิตนเสรี
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั

แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม



นำยพธิำน  องค์โฆษิต

▪ กรรมกำร 
▪ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร
▪ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจัดกำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั



เร่ิมกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561



รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

วำระที่ 1



บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซ่ึงได้
ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษำยน 2560 แล้วเสร็จภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยรำยละเอียด
ปรำกฏตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว (ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที่ 1) 

วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560



วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2560 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษำยน 2560

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรบัวาระท่ี 1



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 1



รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560

วำระที่ 2



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
❖ รำยงำนประจ ำปี 2560

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ (หน้ำ 2 – 3 )
รำยงำนของคณะกรรมกำร (หน้ำ 4 – 6 )
ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะของฝ่ำยจัดกำร (หน้ำ 100 – 106)

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

บริษัทได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 
โดยมีรำยละเอียดปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2560 หัวข้อ “ค ำอธิบำยและ
กำรวิเครำะห์ฐำนะของฝ่ำยจัดกำร” ซ่ึงบริษัทได้จัดท ำเป็น CD-ROM
และได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
(ส่ิงที่แนบมำด้วยล ำดบัที่ 2)

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560



ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560

ปี 2560 ปี 2559 เปลีย่นแปลง ปี 2558 เปลีย่นแปลง
2560/2559 2559/2558

[ หน่วย: ลา้นบาท ]
รายได้จากการขาย, บาท 14,195.4 13,797.5 + 2.9% 12,448.7 + 10.8%
รายไดจ้ากการขาย, USD $420.4 $394.0 +  6.7% $364.9 +  7.9%

อตัราก าไรขั้นตน้ 30.0% 34.9% 31.4%

ก ำไรสุทธิ 2,544.5 3,038.7 - 16.3% 2,240.1 + 35.7%
17.9% 22.0% 18.0%

EBITDA 3,675.8 4,198.8 3,204.0



อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE 22.57% 30.30% 27.65%

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ROA 14.25% 17.54% 13.31%

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Current Ratio 1.63 1.48 1.38

อตัรำหนีสิ้นทีม่ภีำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) D/E 0.31 0.45 0.78

FitchRatings :  “A-(tha)”



วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ในรอบปี 2560

กำรลงมติ 

วำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือทรำบ ไม่มีกำรลงมติ



พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

วำระที่ 3



เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบังคบัของบริษัท และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชีและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ดงัปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี 2560 หัวข้อ “รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และงบ
กำรเงนิ และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ” (หน้ำ 113 ถึง 218) ที่ได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดับที่ 2)

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560



ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต:   นำงสำววภิำวรรณ ปัทวนัวเิวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4795
บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไข

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

“ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะ
กำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ของกลุ่มบริษทั และบริษทั เคซีอ ีอเีลค
โทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  ผลกำรด ำเนินงำน
รวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวม และกระแสเงนิสด
เฉพำะกจิกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ”



งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม

ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) %

รวมสินทรัพย์ 17,850.254 17,327.685 522.569 3.0 %
รวมหนีสิ้น 6,575.947 7,300.182 (724.235) (9.9)%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,274.307 10,027.503 1,246.804 12.4 %

รำยได้จำกกำรขำย 14,195.407 13,797.492 397.915 2.9 %
รำยได้รวม 14,496.829 13,978.079 518.750 3.7 %
ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 2,544.502 3,038.747 (494.245) (16.3)%  
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 4.34 5.23

( ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 120-124 )



วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรบัวาระท่ี 3



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 3



พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560

วำระที่ 4



วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 30 โดยประมำณของก ำไร
สุทธิประจ ำปีตำมงบกำรเงินรวม หลังจำกหักภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว โดยจะ
พจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ซ่ึงพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในงวดคร่ึงปี ส่วนคร้ังที่สองเป็นเงินปันผล
ประจ ำปี ซ่ึงพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลัง และต้องได้รับ
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี ้กำรจ่ำยเงินปันผลในทุกกรณี จะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด และแผนกำร
ลงทุน รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผล
ดังกล่ำวจะต้องไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ และ/
หรือมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560
(ปีที่เสนอ)

ปี 2559 ปี 2558

1. ก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกจิการ (ล้านบาท) 2,159.75 3,482.45 944.18

ก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 2,544.50 3,038.75 2,240.11

ก าไรต่อหุ้น – ตามงบการเงนิรวม     (บาท/หุ้น) 4.34 5.23 3.93

2. จ านวนหุ้น ณ วนัที ่30 ธ.ค. (หุ้น) 586,396,798 586,104,798 574,763,198

3. รวมเงนิปันผลจ่ายประจ าปี                                               (บาท/หุ้น) 2.20 2.10 1.50

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

4. รวมเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน                                 (ล้านบาท) 1,290.05 1,230.71 861.32

5. เงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ – ตามงบการเงนิรวม     ( % ) 50.70% 40.50% 38.45%

o กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2560 



วนัขึน้เคร่ืองหมำย XD : 26 มีนำคม 2561

วนัก ำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) :  27 มีนำคม 2561

วนัที่จ่ำยเงนิปันผล : 9 พฤษภำคม 2561

o ก ำหนดวนัที่เกีย่วข้องกบักำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2560  



ส ำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำ

เงนิปันผลที่จ่ำยส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 ในอตัรำ 
หุ้นละ 1.10 บำท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกก ำไรสุทธิของปี 2560 ตำมงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ซ่ึงประกอบด้วย

1) ก ำไรจำกกจิกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม BOI
จ ำนวน  90 สตำงค์ ต่อหุ้น ( ไม่หักภำษี ) 

2) รำยได้เงนิปันผลจำกบริษัทย่อย
จ ำนวน  20 สตำงค์ ต่อหุ้น ( หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย 10%)

ทั้ง 2 กรณี ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภำษี เน่ืองจำกเงินปันผลดังกล่ำว
จ่ำยจำกก ำไรหรือรำยได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิตบุิคคล

o เครดติภำษเีงนิปันผล



วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 
2560

กำรลงมติ                    
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรบัวาระท่ี 4



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 4



พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
ประจ ำปี 2561

วำระที่ 5



ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 16 ก ำหนดให้ในกำร
ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดออกจำกต ำแหน่ง โดยกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระน้ันอำจถูกเลือก
เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ คร้ังนีก้รรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ ได้แก่

1)  นำยบัญชำ องค์โฆษิต                         
2)  พลโทนำยแพทย์ สุปรีชำ โมกขะเวส    
3) นำยไพฑูรย์  ทวผีล                              

บริษทัได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร
เป็นกำรล่วงหน้ำ ปรำกฎว่ำไม่มผู้ีถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรของ
บริษัท

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อก
ตำมวำระ ประจ ำปี 2561



นำยบัญชำ องค์โฆษิต     พลโท น.พ.สุปรีชำ โมกขะเวส       นำยไพฑูรย์ ทวผีล

(ส่ิงที่แนบมำด้วยล ำดบัที่ 3: ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง)

กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2561



วำระที ่5.1 พจิำรณำแต่งตั้ง                            นำยบัญชำ องค์โฆษิต
เป็นกรรมกำร

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที่ 3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล



วำระที ่5.2 พจิำรณำแต่งตั้ง                     พลโท น.พ. สุปรีชำ โมกขะเวส
เป็นกรรมกำรอสิระ
กรรมกำรตรวจสอบ

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที่ 3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล



วำระที ่5.3 พจิำรณำแต่งตั้ง                               นำยไพฑูรย์  ทวผีล
เป็นกรรมกำรอสิระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที่ 3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรบัวาระท่ี 5.1
วาระท่ี 5.2
วาระท่ี 5.3



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 5.1
วาระท่ี 5.2
วาระท่ี 5.3



พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561

วำระที่ 6



คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือ
พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยพิจำรณำจำก บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ผล
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ กำรประมำณกำรผลประกอบกำร
ของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจำรณำเปรียบเทียบกับ
ค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมีขนำดธุรกิจ
ใกล้เคยีงกบับริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ที่ให้คงค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 ไว้ในอัตรำเดียวกับปีก่อน โดย
เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ตรวจสอบ ประจ ำปี 2561 ตำมรำยละเอยีด ดงันี้

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561



ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนของกรรมกำรตรวจสอบ
 

                 
ปี 2561 

(ปี ี     ) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

                              (   /  /ปี) 

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

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

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

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

                               (   /  /ปี) 

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

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

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

-         30,000 30,000 30,000 - 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ   ไม่มี      ไม่มี ไม่มี                     ไม่มี



วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561

กำรลงมติ
วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ำ 2 ใน 3 (สองในสำม)
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรบัวาระท่ี 6



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 6



พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2561

วำระที่ 7



วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2561

คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และเห็นว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบ
บัญชีประจ ำปี 2561 ดงันี้

1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั คนใดคนหน่ึง
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ ำปี 2561

เลขทีใ่บอนุญำต    

1) นำงสำว วภิำวรรณ ปัทวนัวเิวก 4795
2) นำงสำว มำริษำ ธรำธรบรรพกลุ 5752
3) นำย โชคชัย งำมวุฒกิลุ 9728          

(ข้อมูลรำยละเอยีดของผู้สอบบัญชี – ส่ิงทีแ่นบมำด้วยล ำดบัที่ 4)



2) ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 ส ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2561 เปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่ำนมำ 
ของ บริษทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 (ปีที่เสนอ)   (บำท) 

ค่ำสอบบัญชี-เฉพำะบริษัทฯ                                    1,253,000 1,120,000 1,049,000 1,018,500 
ค่ำสอบบัญชี-บริษัทย่อย 2,697,000 2,615,000 2,453,000 2,266,000 
     รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 3,950,000 3,735,000 3,502,000 3,284,500 
เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำคดิเป็นร้อยละ 5.76 6.65 6.62 3.76 

 



3) กำรมอบอ ำนำจ
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท
เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ของบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และกจิกำรร่วมค้ำ ที่อำจจดัตั้งขึน้ใหม่ในระหว่ำงปี 2561



วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2561

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรบัวาระท่ี 7



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 7



พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษทั

และกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน

เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้

วำระที่ 8



ณ ปัจจุบัน มูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษทั เท่ำกบั หุ้นละ 1 บำท เพ่ือเสริมสภำพ
คล่องให้กบัหุ้นของบริษทั ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรได้มมีตใิห้เสนอทีป่ระชุม
สำมญัผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัเิปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษทั เป็นหุ้น
ละ 0.50 บำท ทั้งนี ้กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ จะไม่ท ำให้ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเปลีย่นแปลงไปแต่อย่ำงใด

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษัท 
และกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ีองทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้



รำยกำร ก่อน การเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

หลงั การเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

1. ทุนจดทะเบียน 586,396,798    586,396,798    

2. ทุนช ำระแล้ว 586,396,798    586,396,798    

3. มูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ ห ้ ล  1    ห ้ ล  0.50    

4. จ ำนวนหุ้น 586,396,798 ห ้ 1,172,793,596 ห ้ 

คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิกำร
เปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษทั จำกหุ้นละ 1 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท



เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษัท 
คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมฯ พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เป็นดงันี้

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

แบ่งออกเป็น 1,172,793,596 หุ้น (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองล้ำนเจ็ดแสน         
เก้ำหม่ืนสำมพนัห้ำร้อยเก้ำสิบหกหุ้น)

มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)
โดยแยกออกเป็น

หุ้นสำมัญ 1,172,793,596 หุ้น (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองล้ำนเจ็ดแสน         
เก้ำหม่ืนสำมพนัห้ำร้อยเก้ำสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - - ”       



o ก ำหนดวนัทีเ่กีย่วข้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้น
วนัประชมุกรรมการ วนัทีค่ณะกรรมการมมีตเิปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ 13 มนีาคม 2561

วนั Record date ก าหนดรายชือ่เพือ่สทิธเิขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 27 มนีาคม 2561

และสทิธใินการรบัเงนิปันผล
วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ มมีตจิา่ยเงนิปันผล และ พฤ. 26 เม.ย 61

มมีตเิปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้
วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล พธุ 09 พ.ค. 61

จดทะเบยีนเปลีย่นแปลง Par กท.พาณิชย์ พฤ. 10 พ.ค. 61

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้
On-line แจง้ตลาดฯ เรือ่งการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ พฤ. 10 พ.ค. 61

น าสง่ส าเนาเอกสารใหต้ลาดฯ หนงัสอืบรคิณฑส์นธิ ศุกร์ 11 พ.ค. 61

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน Par ใหม่
วนัทีต่ลาดฯ ประกาศ วนัเริม่ซือ้ขายดว้ย Par ใหม่ ……………………………… ศุกร์ 11 พ.ค. 61

วนัท่ีเรื่มซ้ือขาย ด้วย Par ใหม่ วนัท าการที่ 3 ถดัจากวนัทีต่ลาดฯ ประกาศขา่วพธุ 16 พ.ค. 61



กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 (สำมในส่ี) ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ของบริษัท 
และกำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ีองทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

ส ำหรบัวาระท่ี 8



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 8



พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)

วำระที่ 9



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

ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคดิเห็นอ่ืนๆ 



- ปิดการประชมุ -

ขอบคณุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน

กรณุาคืนบตัรลงคะแนนท่ีเหลือทัง้หมด ท่ีบรเิวณทางออกหอ้งประชมุ


