
บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน)
วนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

E-AGM กำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์

ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564
(คร้ังที่ 38/2564)



วธีิปฏบิัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น

กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงคะแนนผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถ
ใช้ได้กับคอมพวิเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ
โทรศัทพ์มือถือผ่ำน Web Browser: Chrome ด้วยอนิเตอร์เน็ตควำมเร็ว 
4G หรือ อนิเตอร์เน็ตบ้ำนพืน้ฐำน 

กรณี เข้ำร่วมประชุมผ่ำนทำงแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ 
จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้ำร่วมประชุม

E-AGM: ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
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วธีิปฏบิัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน)
กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564

วนัพฤหัสที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 15.00 น.

ยนิดต้ีอนรับ นำย สมชำย ปัญญำวงศ์
จ ำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น

E-AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์

E-Meeting E-Voting

หน้ำจอ หลงักำร Log-in เข้ำร่วมประชุม
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

❑ บริษัทใช้โปรแกรม E-Meeting ในกำรประชุม กำรลงทะเบียน 
กำรลงคะแนนเสียง E-Voting และกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนน 
ของบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั

❑ กำรประชุมในคร้ังนี ้เป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ จึงไม่มี
กำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง

❑ กำรลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบ E-Voting ในทุกวำระ 

❑ ระบบจะรวบรวมคะแนนทั้งหมด และรำยงำนผลกำรนับคะแนน

E-AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ

❑ วธีิการลงคะแนนเสียงแบบอเิลก็ทรอนิกส์  E-Voting

▪ ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ (ภายในเวลา 1 นาท)ี
▪ เม่ือกดเลือกการลงคะแนน  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้ว 

ระบบจะ pop-up สอบถามว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ 
1. ให้กด ตกลง เพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
2. กรณทีีต้่องการเปลีย่นการลงคะแนน ให้กดเลือกคะแนนใหม่อกีครั้ง 

หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลีย่นการลงคะแนนได้
▪ เม่ือลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้กลบัมายงัหน้าต่าง E – meeting เพ่ือรับชมภาพและเสียง
ของการประชุมต่อ
▪ ระบบจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

5



วธีิปฏบิัตใินการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน)
กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564

วนัพฤหัสที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 15.00 น.

ยนิดต้ีอนรับ นำย สมชำย ปัญญำวงศ์
จ ำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้น

E-AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนน ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์

E-Meeting E-Voting

หน้ำจอ หลงักำร Log-in เข้ำร่วมประชุม
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ลงคะแนนเสียง E-Voting
วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง

- ตวัอยา่ง หน้าจอลงคะแนน -
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำรสอบถำมข้อสงสัย และแสดงควำมคดิเห็น
หำกผู้เข้ำร่วมประชุมมคีวำมประสงค์จะสอบถำมข้อสงสัย หรือแสดงควำมคดิเห็น ท่ำน
สำมำรถส่งค ำถำมมำได้ 2 ช่องทำง 

บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ

❑ การสอบถามโดยการพูด
ท่านต้องอยู่ทีห่น้าต่าง E – Meeting
แล้วไปทีเ่มนู Participant และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)
เม่ือพธีิกรขานช่ือท่านผู่ร่วมประชุม เจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม
ผู้ร่วมประชุมจะต้อง กด Unmute และ เปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตนเอง
[*กรณไีม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พมิพ์ค าถามมาทางช่องทาง Chat ]

❑ การสอบถามโดยการพมิพ์ข้อความ
ท่านต้องอยู่ทีห่น้าต่าง E – Meeting 
แล้วไปทีเ่มนู Chat เพ่ือพมิพ์ข้อความและส่งเข้ามายงัระบบ 

ก่อนเร่ิมถามค าถาม ให้แจ้ง ช่ือ-นามสกลุ พร้อมแจ้งว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพ่ือการบันทกึรายงานการประชุม
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ

สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน

▪ คะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นทีถื่ออยู่ โดยถือว่ำ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

▪ กรณ ีผู้เข้ำร่วมประชุมเร่ิมเข้ำประชุมตั้งแต่วำระใด กจ็ะมสิีทธิลงคะแนนเสียง
ตั้งแต่วำระน้ัน ดงัน้ัน ในแต่ละวำระ อำจมจี ำนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียง
แตกต่ำงกนั

▪ ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพ่ือออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ในแต่ละวำระ

▪ ส ำหรับวำระแจ้งเพ่ือทรำบ ผู้เข้ำร่วมประชุมจะไม่สำมำรถลงคะแนนได้
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ

▪ กรณผู้ีเข้ำร่วมประชุม มไิด้ลงคะแนนในวำระใดๆ ระบบจะถือว่ำท่ำน
ลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย โดยทันที 

▪ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ ระบบได้บันทกึไว้ตำมควำมประสงค์
ในวำระต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว

▪ กรณ ีผู้เข้ำร่วมประชุมไม่สำมำรถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ำในวำระที่เหลืออยู่ ก่อนออกจำกกำรประชุม
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

มตทิีป่ระชุม

ในกรณีทั่วไป เม่ือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตำมข้อบังคับ
ของบริษัท ให้ถือว่ำที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ในกรณีอ่ืนซ่ึงมีกฎหมำยหรือ
ข้อบังคบัก ำหนดไว้แตกต่ำงจำกกรณปีกติ ประธำนฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ
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หลกัการทีด่ใีนการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็นกำร
ล่วงหน้ำ ระหว่ำงวนัที่ 10 กนัยำยน 2563 – 31 ธันวำคม 2563 โดยได้มีกำร
ประชำสัมพนัธ์ ผ่ำนระบบ SET Portal และ เผยแพร่รำยละเอยีด ผ่ำนเวบ็ไซต์
ของบริษัท www.kce.co.th

บริษทัขอแจ้งให้ทรำบว่ำในกำรประชุมคร้ังนีไ้ม่มผู้ีถือหุ้นรำยใดเสนอวำระ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด

บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ
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วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564

วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน www.kce.co.th ตั้งแต่วนัที่ 12 มีนาคม 
2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ต้องการให้ช้ีแจงในประเด็นตามระเบียบ
วาระทีน่ าเสนอ แต่ไม่มผู้ีถือหุ้นรายใดส่งค าถามเข้ามาก่อนวนัประชุม
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วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ทาง website ของบริษัท www.kce.co.th  ภายใน 14 วนั หลงัการประชุม ( 6 พ.ค. 2564)

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ
ประจ ำปี 2564

วำระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2564

วำระที่ 8 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

14



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

องค์ประชุม
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แนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท
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นำยบัญชำ  องค์โฆษิต

▪ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
▪ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั
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ดร. ปัญจะ เสนำดิสัย

▪ รองประธำนกรรมกำร
▪ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั
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นำยไพฑูรย์  ทวผีล

▪ กรรมกำรอสิระ
▪ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
▪ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)
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แพทย์หญิงจันทิมำ  องค์โฆษิต

▪ กรรมกำร
▪ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั
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นำงวรลกัษณ์  องค์โฆษิต

▪ กรรมกำร 
▪ รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
▪ กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั
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นำยพธิำน  องค์โฆษิต
▪ รองประธำนกรรมกำร 
▪ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
▪ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจัดกำร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั
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นำงศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์

▪ กรรมกำร 
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
▪ กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั
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นำยครรชิต  บุนะจินดำ

▪ กรรมกำรอสิระ
▪ กรรมกำรตรวจสอบ
▪ ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
▪ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น)
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ดร. สุธี โมกขะเวส

▪ กรรมกำรอสิระ
▪ กรรมกำรตรวจสอบ
▪ กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร

(ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) 
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แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม
ผู้บริหำรของบริษทั

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
สำยงำนปฏิบัติกำรผลติ

เฟรดดริก กำรำเพท โอฮำเน่ียน

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
สำยงำนกำรเงินและบริหำร
คุณธัญรัตน์ เทศน์สำลี
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แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม
ผู้สอบบัญชี

บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั

คุณสุเมธ แจ้งสำมสี คุณธีรวฒัน์ วทิยำภำเลศิ คุณศำนิต ดำวชมพู
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แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม
ทีป่รึกษำกฎหมำย และ ผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนน

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั

คุณนิตยำ เกยีรติเสรีกลุ
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เร่ิมกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564
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รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563

วำระที่ 1

30



บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงได้ประชุม
เม่ือวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 และได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำน
ทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท ภำยใน 14 วนั ตั้งแต่วนัที่ 22 กรกฎำคม 2563 ซ่ึงไม่มีผู้
ถือหุ้นรำยใดแจ้งแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยรำยละเอียดปรำกฏตำม
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม (ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดับที่ 1) ซ่ึงได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
พจิำรณำล่วงหน้ำแล้ว

วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำรสอบถำมข้อสงสัย และแสดงควำมคดิเห็น
หำกผู้เข้ำร่วมประชุมมคีวำมประสงค์จะสอบถำมข้อสงสัย หรือแสดงควำมคดิเห็น ท่ำน
สำมำรถส่งค ำถำมมำได้ 2 ช่องทำง 

บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ

❑ การสอบถามโดยการพูด
ท่านต้องอยู่ทีห่น้าต่าง E – Meeting
แล้วไปทีเ่มนู Participant และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)
เม่ือพธีิกรขานช่ือท่านผู่ร่วมประชุม เจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม
ผู้ร่วมประชุมจะต้อง กด Unmute และ เปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตนเอง
[*กรณไีม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พมิพ์ค าถามมาทางช่องทาง Chat ]

❑ การสอบถามโดยการพมิพ์ข้อความ
ท่านต้องอยู่ทีห่น้าต่าง E – Meeting 
แล้วไปทีเ่มนู Chat เพ่ือพมิพ์ข้อความและส่งเข้ามายงัระบบ 

ก่อนเร่ิมถามค าถาม ให้แจ้ง ช่ือ-นามสกลุ พร้อมแจ้งว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพ่ือการบันทกึรายงานการประชุม
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วำระที ่1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563
ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัที ่15 กรกฎำคม 2563

กำรลงมติ
วำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือทรำบ ไม่มีกำรลงมติ
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งดลงคะแนนเสียง E-Voting

แจ้งเพ่ือทราบ

วำระที ่1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563
ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัที ่15 กรกฎำคม 2563
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ปิดวาระ

ส ำหรบัวาระท่ี 1
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รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563

วำระที่ 2
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
❖ รำยงำนประจ ำปี 2563 

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ (หน้ำ 2 – 3)
ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะของฝ่ำยจัดกำร (หน้ำ 132– 137)

❖ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)
เวบ็ไซต์ www.set.or.th หรือ เวบ็ไซต์ของบริษัท www.kce.co.th

บริษทัได้จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี 2563 ซ่ึงได้จดัท ำในรูปแบบของ QR Code 
ผู้ถือหุ้นสำมำรถ download file จำกเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ
ของบริษัทได้

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563

[ หน่วย: ลา้นบาท ]

ปี 2563 ปี 2562 % เปลี่ยนแปลง 
(2563 / 2562)

ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง
(2562 / 2561)

อตัราแลกเปล่ียน THB/ USD 30.9757 30.7824 32.0815

THB/EUR 35.2339 34.3100 37.7391

รำยได้จำกกำรขำย 11,527.2 12,097.4 -4.7% 13,982.5 -13.5%
รายไดจ้ากการขาย, USD $372.1 $393.0 -5.3% $435.9 -9.8%]

อตัราก าไรขั้นตน้ 21.8% 20.3% 26.0%
ก ำไรสุทธิ 1,126.8 934.5 +20.6% 2,014.9 -53.6%

9.8% 7.7% 14.4%
EBITDA 2,327.6 2,059.4 +13.0% 3,174.8 -35.1%
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE 9.34% 7.95% 16.78%

อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ROA 6.48% 5.66% 11.12%

อตัรำส่วนสภำพคล่อง Current Ratio 1.94 1.84 1.53

อตัรำหนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) D/E 0.20 0.18 0.25
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วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ในรอบปี 2563

กำรลงมติ 

วำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือทรำบ ไม่มีกำรลงมติ
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งดลงคะแนนเสียง E-Voting

แจ้งเพ่ือทราบ

วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ในรอบปี 2563

41



ปิดวาระ

ส ำหรบัวาระท่ี 2
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พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

วำระที่ 3
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เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบังคบัของบริษัท และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชีและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ดงัปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี 2563 หัวข้อ “รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และงบ
กำรเงนิ และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ” (หน้ำ 143 ถึง 252) ที่ได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (QR Code)

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต:   นำยสุเมธ แจ้งสำมสี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 9362
บริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไข

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

“ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะ
กำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ของกลุ่มบริษทั และบริษัท ตำมล ำดบั 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กจิกำร และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ ”
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม

ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ขึน้ (ลดลง)
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) %

รวมสินทรัพย์ 17,377.04 16,501.00 876.04 5.31%
รวมหนีสิ้น 5,315.02 4,739.06 575.96 12.15%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,062.02 11,761.94 300.08 2.55%

รำยได้จำกกำรขำย 11,527.16 12,097.37 (570.21) (4.71%)
รำยได้รวม 11,741.86 12,288.69 (546.83) (4.45%)
ก ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 1,126.79 934.49 192.28 20.58%

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 0.96 0.80

( ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563 หน้ำ 149-153 )
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วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วธีิปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทยดึถือแนวทำงในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้นทีด่ขีองตลำดหลกัทรัพย์ฯ

❑ วธีิการลงคะแนนเสียงแบบอเิลก็ทรอนิกส์  E-Voting

▪ ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ (ภายในเวลา 1 นาท)ี
▪ เม่ือกดเลือกการลงคะแนน  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้ว 

ระบบจะ pop-up สอบถามว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ 
1. ให้กด ตกลง เพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
2. กรณทีีต้่องการเปลีย่นการลงคะแนน ให้กดเลือกคะแนนใหม่อกีครั้ง 

หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลีย่นการลงคะแนนได้
▪ เม่ือลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้กลบัมายงัหน้าต่าง E – meeting เพ่ือรับชมภาพและเสียง
ของการประชุมต่อ
▪ ระบบจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
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ลงคะแนนเสียง E-Voting
วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง
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ปิดวาระ

ส ำหรบัวาระท่ี 3
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รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 3
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พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563

วำระที่ 4
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วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 30 โดยประมำณ ของก ำไรสุทธิ
ประจ ำปี ตำมงบกำรเงินรวม หลงัจำกหักภำษี และส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว โดยจะ
พจิำรณำกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ซ่ึงพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในงวดคร่ึงปี และคร้ังที่สองเป็นเงินปันผล
ประจ ำปี ซ่ึงพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลงั และต้องได้รับ
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี ้กำรจ่ำยเงนิปันผลในทุกกรณ ีจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด และแผนกำรลงทุน รวมถงึ
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่
เกนิก ำไรสะสมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรของบริษัทและ/หรือมีผลกระทบอย่ำง
มีนัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
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รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1. ก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกจิการ (ลบ.) 912.11 894.13 2,181.64

ก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงนิรวม (ลบ.) 1,126.78 934.49 2,014.87

ก าไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม     (บาท/หุ้น) 0.96 0.80 1.72

2. จ านวนหุ้น ณ ส้ินปี (หุ้น) 1,178,062,096 1,172,793,596 1,172,793,596

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

4. รวมเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน                                 (ลบ.) 940.34 938.23 1,290.07

5. เงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม     (%) 83.50% 100.40% 64.03%

o กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563
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วนัขึน้เคร่ืองหมำย XD : 22 มีนำคม 2564

วนัก ำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) :  23 มีนำคม 2564 

วนัที่จ่ำยเงนิปันผล : 07 พฤษภำคม 2564  

o ก ำหนดวนัที่เกีย่วข้องกบักำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563

55



ส ำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำ

เงนิปันผลที่จ่ำยส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563 ในอตัรำ 
หุ้นละ 0.40 บำท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยจำกก ำไรสุทธิของปี 2563 ตำมงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ซ่ึงประกอบด้วย

1) ก ำไรจำกกจิกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม BOI
จ ำนวน  0.14 บำท ต่อหุ้น ( ไม่หักภำษี )

2) รำยได้เงนิปันผลจำกบริษัทย่อย
จ ำนวน  0.26 บำท ต่อหุ้น ( หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย 10%)

ทั้ง 2 กรณี ผู้ได้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภำษี เน่ืองจำกเงินปันผลดังกล่ำว
จ่ำยจำกก ำไรหรือรำยได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิตบุิคคล

o เครดติภำษเีงนิปันผล
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วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563

กำรลงมติ                    
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ลงคะแนนเสียง E-Voting

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ปี 2563
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ปิดวาระ

ส ำหรบัวาระท่ี 4
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รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 4
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พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ

ประจ ำปี 2564

วำระที่ 5
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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)  นำยไพฑูรย์ ทวผีล
3) ดร.สุธี โมกขะเวส

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อก
ตำมวำระประจ ำปี 2564

บริษทัได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรำยช่ือบุคคล เพ่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร
เป็นกำรล่วงหน้ำ ปรำกฎว่ำไม่มผู้ีถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัท
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นำยบัญชำ องค์โฆษิต นำยไพฑูรย์ ทวผีล                 ดร.สุธี โมกขะเวส

(ส่ิงที่แนบมำด้วยล ำดบัที่ 3: ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง)

กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2564
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วำระที ่5.1 พจิำรณำแต่งตั้ง                              นำยบัญชำ องค์โฆษิต
เป็นกรรมกำร

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที่ 3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล
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วำระที ่5.2 พจิำรณำแต่งตั้ง                                นำยไพฑูรย์ ทวผีล
เป็นกรรมกำร

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที่ 3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล
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วำระที ่5.3 พจิำรณำแต่งตั้ง                                  ดร.สุธี โมกขะเวส
เป็นกรรมกำร

ส่ิงที่แนบมำด้วย ล ำดบัที่ 3
ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอแต่งตั้ง

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพจิำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล
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ลงคะแนนเสียง E-Voting

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง

วำระที่ 5.1 พจิำรณำแต่งตั้ง นำยบัญชำ องค์โฆษิต เป็นกรรมกำร

วำระที่ 5.2 พจิำรณำแต่งตั้ง นำยไพฑูรย์ ทวผีล เป็นกรรมกำร

วำระที่ 5.3 พจิำรณำแต่งตั้ง ดร.สุธี โมกขะเวส เป็นกรรมกำร
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ปิดวาระ

ส ำหรบัวาระท่ี 5.1
วาระท่ี 5.2
วาระท่ี 5.3
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รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 5.1
วาระท่ี 5.2
วาระท่ี 5.3
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นำยบัญชำ องค์โฆษิต นำยไพฑูรย์ ทวผีล                 ดร.สุธี โมกขะเวส

กรรมกำรทีไ่ด้รับกำรพจิำรณำแต่งตั้ง ประจ ำปี 2564
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พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564

วำระที่ 6
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คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ที่ให้คงค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2564 ไว้
ในอัตรำเดิม เท่ำกับปีก่อน และเสนอให้มีค่ำเบี้ยประชุมส ำหรับคณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรด้วย

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน กรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกจิกำร ส ำหรับปี 2564 ตำมรำยละเอยีด ดงันี้

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(ปีท่ีเสนอ)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั (บาท/คน/ปี)
- ประธานกรรมการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,600,000 1,600,000
- กรรมการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000
ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ (บาท/คน/ครัง้)
- ประธานกรรมการ 40,000 40,000 40,000 35,000 35,000
- กรรมการ 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)
- ประธานกรรมการ 560,000 560,000 560,000 460,000 460,000
- กรรมการ 480,000 480,000 480,000 380,000 380,000
ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครัง้)
- ประธานกรรมการ 40,000 40,000 40,000 35,000 35,000
- กรรมการ 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(ปีท่ีเสนอ)

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครัง้)

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

- กรรมการ 25,000 25,000 25,000 - -

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร (บาท/คน/ครัง้)

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

- กรรมการ 25,000 25,000 25,000 - -

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการก ากบัดแูลกิจการ (บาท/คน/ครัง้)

- ประธานกรรมการ 30,000 - - - -

- กรรมการ 25,000 - - - -

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (โครงการ ESOP-W6)
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วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564

กำรลงมติ
วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ำ 2 ใน 3 (สองในสำม)
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ลงคะแนนเสียง E-Voting

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564
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ปิดวาระ

ส ำหรบัวาระท่ี 6
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รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 6
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พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564

วำระที่ 7
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วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2564

คณะกรรมกำรบริษัทได้พจิำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
เห็นว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2564 ดงันี้

1)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกดั คนใดคนหน่ึง
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ ำปี 2564

เลขทีใ่บอนุญำต         
1) นำยสุเมธ แจ้งสำมสี 9362
2) นำยโชคชัย งำมวุฒิกลุ 9728
3) นำยวรีะชัย รัตนจรัสกลุ 4323
4) นำยธีรวฒัน์ วทิยำภำเลศิ 11464     

(ข้อมูลรำยละเอยีดของผู้สอบบัญชี – ส่ิงที่แนบมำด้วยล ำดับที่ 4)
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2) ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 ส ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2564 เปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ 
ของ บริษทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 (ปีที่เสนอ)    

ค่ำสอบบัญชี-เฉพำะบริษัทฯ                                    1,488,000 1,430,000 1,430,000 1,253,000 
ค่ำสอบบัญชี-บริษัทย่อย 2,852,000 2,910,000 2,910,000 2,697,000 
     รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 4,340,000 4,340,000 4,340,000 3,950,000 
เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำคดิเป็นร้อยละ 0.00 0.00 9.87 5.76 
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3) กำรมอบอ ำนำจ
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และกจิกำรร่วมค้ำ ที่อำจจดัตั้งขึน้ใหม่ในระหว่ำงปี 2564
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วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2564

กำรลงมติ
วำระนีต้้องผ่ำนมตอินุมตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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ลงคะแนนเสียง E-Voting

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2564
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ปิดวาระ

ส ำหรบัวาระท่ี 7
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รายงานผลการนบัคะแนนเสียง

ส ำหรบัวาระท่ี 7
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พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)

วำระที่ 8
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ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน)
เพิม่เตมิได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่
แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือสอบถำมข้อสงสัย ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท 
www.kce.co.th

ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อคดิเห็นอ่ืนๆ 
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- ปิดการประชมุ -

ขอบคณุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน
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