
บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
(คร้ังที ่37/2563)



วธีิปฏิบัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์ฯ

การลงคะแนนเสียง จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในทุกวาระ 

ใช้ระบบ Bar code ในการบันทกึคะแนนเสียง

ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลการนับคะแนน 



วธีิปฏิบัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น
ตัวอย่างบตัรลงคะแนน

กรณผู้ีถือหุ้นมาด้วยตนเอง กรณมีอบฉันทะ



วธีิปฏิบัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์ฯ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

 คะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นทีถื่ออยู่ โดยถือว่า หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

 ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพ่ือออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

อย่างใดอย่างหน่ึง ในแต่ละวาระ

การใช้บัตรคะแนนเสียง

 ทาํเคร่ืองหมาย (X) บนบัตรลงคะแนนเสียง ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสียง พร้อมลงช่ือในบัตร

 ส่งเฉพาะบัตรที ่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ

 นับคะแนนเสียง เฉพาะ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วหักออกจากจํานวน

เสียงทั้งหมด ส่วนทีเ่หลือ ถือเป็น เห็นด้วย ในวาระน้ันๆ



วธีิปฏิบัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์ฯ

 คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ ระบบได้บันทกึไว้ตามความประสงค์

ในวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ในวาระทีเ่หลืออยู่ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั

เจ้าหน้าที่

 ในกรณีที ่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมไิด้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อนปิดวาระ ให้ถือว่าออกเสียง เห็นด้วย

 ในกรณีที ่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เร่ิมเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด กจ็ะมี

สิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระน้ัน ดงัน้ัน ในแต่ละวาระ อาจมจีํานวนผู้ถือ

หุ้น และคะแนนเสียงแตกต่างกนั



วธีิปฏิบัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีทีถื่อเป็น บัตรเสีย มดีงันี้

ก) การลงคะแนนเสียงเกนิกว่า 1 ประเภทความเห็น

ข) การแก้ไข ขีดฆ่าความเห็นโดยมไิด้ลงนามกาํกบั

ค) การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

ง) บัตรลงคะแนนทีชํ่ารุดและอยู่ในสภาพทีไ่ม่สามารถอ่านผลได้

มตทิีป่ระชุม

ในกรณีทัว่ไป เม่ือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคบัของ

บริษัท ให้ถือว่าทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิในกรณีอ่ืนซ่ึงมกีฎหมายหรือข้อบังคับกาํหนด

ไว้แตกต่างจากกรณปีกต ิประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์ฯ



วธีิปฏิบัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น

การสอบถามข้อสงสัย และแสดงความคดิเห็น

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมคีวามประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือ

แสดงความคดิเห็น ขอให้ยกมือขึน้ เม่ือประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งว่าเป็น 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ช่ือ-นามสกลุ แล้วจึงเสนอความเห็น หรือคาํถาม 

เพ่ือประโยชน์ในการบันทกึรายงานการประชุม

ในการสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคดิเห็น ขอให้เสนอเน้ือหาอย่าง

กระชับ และตรงประเดน็กบัวาระการประชุมน้ันๆ

ความคดิเห็น หรือคาํถามอ่ืนๆ ขอให้เสนอหลงัปิดวาระสุดท้าย

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์ฯ



หลกัการทีด่ใีนการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการ

ล่วงหน้า ระหว่างวนัที่ 10 กนัยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยได้มกีาร

ประชาสัมพนัธ์ ผ่านระบบ SET Portal และ เผยแพร่รายละเอยีด ผ่านเวบ็ไซต์

ของบริษัท www.kce.co.th

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมคร้ังนี ้ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใดเสนอวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษทัฯ ยดึถือแนวทางในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์ฯ



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562

วาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดาํเนินงาน

ปี 2562

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน www.kce.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 

2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็นตามระเบียบวาระที่

นําเสนอ แต่ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใดส่งคาํถามเข้ามาก่อนวนัประชุม



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563

บริษทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง 

website ของบริษทั www.kce.co.th  ภายใน 14 วนั หลงัการประชุม ( 29 ก.ค. 2563)

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

ประจําปี 2563

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2563

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 



ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมผู้ีถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุม ไม่น้อยกว่ายีสิ่บห้า คน

หรือ ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมหุ้ีนนับรวม

กนัได้ไม่น้อยกว่า หน่ึงในสาม ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุม

องค์ประชุม



นายบัญชา  องค์โฆษติ

 ประธานคณะกรรมการบริษัท
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท



แนะนําคณะกรรมการบริษทั



นายพธิาน  องค์โฆษติ

 รองประธานกรรมการ 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 กรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร
 กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท



นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์

 กรรมการ 
 กรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร
 กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท



นางวรลกัษณ์  องค์โฆษติ

 กรรมการ 
 รองประธานคณะกรรมการบริหาร
 กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ
 กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท



ดร. สุธี โมกขะเวส

 กรรมการอสิระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 



ดร. ปัญจะ เสนาดสัิย

 รองประธานกรรมการ
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
 กรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร
 กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท



นายไพฑูรย์  ทวผีล

 กรรมการอสิระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



นายครรชิต  บุนะจนิดา

 กรรมการอสิระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)



แพทย์หญงิจนัทมิา  องค์โฆษติ

 กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ
 กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท



ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษทั ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานปฏิบัตกิารผลติ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานการเงนิและบริหาร

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั

ผู้สังเกตุการณ์ /

ตรวจสอบการนับ

คะแนน

คุณนิตยา เกยีรตเิสรีกลุ



เร่ิมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563



รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

วาระที ่1



บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซ่ึงได้

ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียด

ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมแล้ว (ส่ิงทีส่่งมาด้วย ลาํดบัที ่1) 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2562 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัที ่25 เมษายน 2562

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 1



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 1



รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที ่2



รายงานผลการดําเนินงาน

 รายงานประจําปี 2562
สรุปข้อมูลทางการเงนิ (หน้า 2 – 3 )
รายงานของคณะกรรมการ (หน้า 4 – 6 )
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ (หน้า 96 – 101)

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
เวบ็ไซด์ www.set.or.th หรือ เวบ็ไซต์ของบริษัท www.kce.co.th 

บริษัทได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดย

มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2562 หัวข้อ “คําอธิบายและการ

วเิคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ”  ซ่ึงบริษัทได้จัดทาํในรูปแบบรหัส QR Code 

ผู้ถือหุ้นสามารถ download file จาก website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

ของบริษัทได้

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562



ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ปี 2562 ปี 2561 เปลีย่นแปลง ปี 2560 เปลีย่นแปลง

[ หน่วย: ลา้นบาท ] 2562/2561 2561/2560

อตัราแลกเปล่ียน     THB/ USD 30.78 32.07 33.76

THB/ EUR 34.27 37.73 37.71

รายได้จากการขาย, บาท 12,097.4 13,982.5 - 13.5% 14,195.4 - 1.5%

รายไดจ้ากการขาย, USD $393.0 $435.9 - 9.8% $420.4 +  3.7%

อตัรากาํไรขั้นตน้ 20.3% 26.0% 30.0%

กาํไรสุทธิ 934.5 2,014.9 - 53.6% 2,544.5 - 20.8%

7.7% 14.4% 17.9%

EBITDA 2,059.3 3,174.8 - 35.1% 3,675.8



อตัราส่วนทางการเงนิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE 7.95% 16.78% 22.57%

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ROA 5.66% 11.12% 14.25%

อตัราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio 1.82 1.53 1.63

อตัราหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) D/E 0.18 0.25 0.31

FitchRatings :  “A-(tha)”

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562



วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2562

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ



พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

วาระที ่3



เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท และพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทาํงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัปรากฏ

ในรายงานประจําปี 2562 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบ

การเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ” (หน้า 107 ถึง 208) ทีไ่ด้จัดส่งให้ผู้

ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (QR Code)

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:   นายโชคชัย งามวุฒิกลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728

บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไข

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

“ ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะ

การเงนิรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของกลุ่มบริษัท และบริษัท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

กิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุด

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ”



งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม

ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) %

รวมสินทรัพย์ 16,501.00 18,121.01 (1,620.01) (8.9)%

รวมหนีสิ้น 4,739.06 6,113.90 (1,374.84) (22.5)%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,761.94 12,007.10 (245.16) (2.0)%

รายได้จากการขาย 12,097.37 13,982.50 (1,885.13) (13.5)%

รายได้รวม 12,288.69 14,325.94 (2,037.25) (14.2)%

กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 934.49 2,014.87 (1,080.38) (53.6)%  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.80 1.72

( ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 หน้า 113-117 )



วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 3



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 3



รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562

วาระที ่4



วาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว โดยจะ

พจิารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล 

ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปี และคร้ังที่สองเป็นเงินปันผล

ประจําปี ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลัง และต้องได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด และแผนการ

ลงทุน รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะต้องไม่เกินกําไรสะสมท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/

หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อการดาํเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1. กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกจิการ (ล้านบาท) 894.13 2,181.64 2,159.75

กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ–งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 934.49 2,014.87 2,544.50

กาํไรต่อหุ้น – ตามงบการเงนิรวม     (บาท/หุ้น) 0.80 1.72(1) 2.17

2. จํานวนหุ้น ณ ส้ินปี (หุ้น) 1,172,793,596 1,172,793,596 (1) 586,396,798

3. เงนิปันผล / เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.80 1.10(1) 2.20

4. รวมเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน                            (ล้านบาท) 938.23 1,290.07 1,290.05

5. เงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ – ตามงบการเงนิรวม     ( % ) 100.40% 64.03% 50.70%

o การจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562

(1) ในปี 2561 มกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท



การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 คร้ัง ในอตัราหุ้นละ 80 สตางค์:

o เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังที่ 1 สําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้น

ละ 40 สตางค์ คดิเป็นเงนิ 469 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงนิปันผล เม่ือวนัที่ 9 กนัยายน 2562

o เงนิปันผลระหว่างกาล คร้ังที่ 2 จากผลประกอบการ 6 เดือนหลงั ของปี 2562 ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายช่ือ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record 

Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 40 สตางค์ คิดเป็นเงิน 469 ล้านบาท โดย

ได้จ่ายเงนิปันผล เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2563 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลแทนการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี ดงัน้ัน จะไม่มีการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เติมจากผลประกอบการในปี 2562 อกี



วาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการ

ดําเนินงานปี 2562

การลงมติ                    

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ



พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

ประจําปี 2563

วาระที ่5



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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้า

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได้ คร้ังนีก้รรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ ได้แก่

1)  ดร. ปัญจะ เสนาดสัิย                         

2)  แพทย์หญิงจันทมิา องค์โฆษิต

3) นายพธิาน องค์โฆษิต

บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้า ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทั

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระประจําปี 2563



ดร. ปัญจะ เสนาดสัิย แพทย์หญิงจันทมิา องค์โฆษิต นายพธิาน องค์โฆษิต

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 3: ประวตัิของผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งตั้ง)

กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2563



วาระที ่5.1 พจิารณาแต่งตั้ง                              ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย

เป็นกรรมการ

ส่ิงทีส่่งมาด้วย ลาํดบัที ่3

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



วาระที ่5.2 พจิารณาแต่งตั้ง                        แพทย์หญงิจันทมิา องค์โฆษิต

เป็นกรรมการ

ส่ิงทีส่่งมาด้วย ลาํดบัที ่3

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



วาระที ่5.3 พจิารณาแต่งตั้ง                                นายพธิาน องค์โฆษิต

เป็นกรรมการ

ส่ิงทีส่่งมาด้วย ลาํดบัที ่3

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้ง

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



ดร. ปัญจะ เสนาดสัิย แพทย์หญิงจันทมิา องค์โฆษิต นายพธิาน องค์โฆษิต

วาระที ่5.1 วาระที ่5.2 วาระที ่5.3

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 3: ประวตัิของผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งตั้ง)

กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2563



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 5.1

วาระท่ี 5.2

วาระท่ี 5.3



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 5.1

วาระท่ี 5.2

วาระท่ี 5.3



พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

วาระที ่6



คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผล

การปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการ

ของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับ

ค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมีขนาดธุรกิจ

ใกล้เคยีงกบับริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ให้คงค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเดียวกับปี

ก่อน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการนโยบายการ

บริหารความเส่ียงองค์กร ประจําปี 2563 ตามรายละเอยีด ดงันี้

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563



ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

(ปีท่ีเสนอ)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั (บาท/คน/ปี)

- ประธานกรรมการ 2,000,000 2,000,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

- กรรมการ 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 800,000

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครัง้)

- ประธานกรรมการ 40,000 40,000 35,000 35,000 35,000

- กรรมการ 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)

- ประธานกรรมการ 560,000 560,000 460,000 460,000 460,000

- กรรมการ 480,000 480,000 380,000 380,000 380,000

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครัง้)

- ประธานกรรมการ 40,000 40,000 35,000 35,000 35,000

- กรรมการ 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครัง้)

- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 - - -

- กรรมการ 25,000 25,000 - - -

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร (บาท/คน/ครัง้)

- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 - - -

- กรรมการ 25,000 25,000 - - -

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ :  ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ ESOP)



วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม)

ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 6



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 6



พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และค่าสอบบัญชีประจําปี 2563

วาระที ่7



วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเห็นว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

กาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ดงันี้

1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั คนใด

คนหน่ึงดงัต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2563

เลขที่ใบอนุญาต         
1) นายสุเมธ แจ้งสามสี 9362
2) นายโชคชัย งามวุฒิกลุ 9728 
3) นายวรีะชัย รัตนจรัสกลุ 4323          

นายธีรวฒัน์ วทิยาภาเลศิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464  เป็นผู้สอบบัญชีบริษทัย่อย

(ข้อมูลประวตัขิองผู้สอบบัญชี – ส่ิงที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 4)



2) ค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 สําหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2563 เปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

ของ บริษทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัชี จํากดั 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 (ปีที่เสนอ)   (บาท)  

ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ                                    1,430,000 1,430,000 1,253,000 1,120,000  

ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย 2,910,000 2,910,000 2,697,000 2,615,000  

     รวมค่าสอบบัญชีประจําปี 4,340,000 4,340,000 3,950,000 3,735,000  

 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าคดิเป็นร้อยละ 0.00 9.87 5.76 6.65  
 


ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

		

		ปี 2563

		ปี 2562

		ปี 2561

		ปี 2560

		



		

		(ปีที่เสนอ)

		

		

		(บาท)

		



		ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ                                   

		1,430,000

		1,430,000

		1,253,000

		1,120,000

		



		ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย

		2,910,000

		2,910,000

		2,697,000

		2,615,000

		



		     รวมค่าสอบบัญชีประจำปี

		4,340,000

		4,340,000

		3,950,000

		3,735,000

		





		เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ

		0.00

		9.87

		5.76

		6.65

		









3) การมอบอาํนาจ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย บริษัท

ร่วม และกจิการร่วมค้า ทีอ่าจจัดตั้งขึน้ใหม่ในระหว่างปี 2563



วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2563

การลงมติ

วาระนีต้้องผ่านมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และออกเสียงลงคะแนน



เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง



ปิดรบับตัรลงคะแนน

สาํหรบัวาระท่ี 7



รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัวาระท่ี 7



พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

วาระที ่8



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่

แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือสอบถามข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

www.kce.co.th

ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคดิเห็นอ่ืนๆ 



- ปิดการประชมุ -

ขอบคณุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน

กรณุาคืนบตัรลงคะแนนท่ีเหลือทัง้หมด ท่ีบรเิวณทางออกหอ้งประชมุ
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