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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 ครัง้ที่ 28/2554 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

 ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกฤษณา/ราชาวดี  ชัน้ 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คอง
คอร์ต เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ก่อนเร่ิมการประชุม  

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เลขานกุารบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ และได้เชิญเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั
ของโรงแรมสวิส โซเทล เลอ คอง คอร์ตเพ่ือชีแ้จงมาตรการความปลอดภัยในกรณีท่ีอาจมีเหตุฉกุเฉินเกิดขึน้ จากนัน้ได้
กลา่วถงึวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่จะลงมติในแตล่ะวาระดงันี ้

 
ณ จดุลงทะเบียน ท่านผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนน 1 ชดุ ประกอบด้วยกระดาษขนาด A4  จํานวน 3 แผ่น ใน

บตัรลงคะแนนจะมีช่ือผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และจํานวนหุ้น ท่ีมมุขวาของบตัรแต่ละใบจะมีลําดบัวาระท่ีกํากบัไว้เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนในวาระท่ีถกูต้อง ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
ได้ในบัตรลงคะแนน ทัง้นีใ้นการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนํา
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในแต่ละวาระหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ี
เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเหน็ด้วยในวาระนัน้ ๆ 

 
สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ

ทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้นําคะแนน เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวม
ไว้ในคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามระเบียบวาระแล้ว ในแต่ละวาระหากท่านผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้
สง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือนํามานบัคะแนน ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย
ในทกุระเบียบวาระเม่ือการประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ผลการนบัคะแนนจะขึน้บน
จอด้านหน้าของห้องประชมุ และในช่วงท้ายของการประชมุจะมีการสรุปผลการนบัคะแนนเสียงและแจ้งมติในท่ีประชมุแต่
ละวาระให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบ สําหรับการประชมุครัง้นีห้ากท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมไมโครโฟนวางไว้แล้วใน 2 จุด ท่านสามารถใช้เพ่ือการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 
อยา่งไรก็ตามเพ่ือการบนัทกึรายงานการประชมุ ขอความกรุณาแจ้งต่อท่ีประชมุด้วยว่า ท่านเป็นผู้ ถือหุ้น หรือเป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ช่ือใด แล้วจงึเสนอความคิดเหน็หรือคําถาม 

(สิง่ท่ีแนบมาด้วย ลําดบัท่ี 1) 
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ต่อจากนัน้ ได้เรียนเชิญท่านประธานฯ คุณบัญชา องค์โฆษิต และกรรมการ กรุณาให้เกียรติขึน้บนเวทีเพ่ือ
ดําเนินการประชมุ  

นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ได้เปิดการประชมุและกลา่วต้อนรับผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและแจ้งวา่ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 94 ทา่น นบัจํานวนหุ้นได้ 152,199,313 หุ้น ท่าน
ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุมแทน 129 ท่าน นบัจํานวนหุ้นได้ 101,766,736 หุ้น จึงมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน รวม 223 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 253,631,781 หุ้น คิดเป็น 54.80%  ซึ่ง
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบองค์ประชุม โดย ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีหุ้นสามญัจํานวน 500 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชําระแล้วเป็นเงิน 
471,779,269 บาท (บริษัทฯมีหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว 471,779,269 หุ้น มีหุ้นซือ้คืนท่ียงัไม่จําหน่ายคืน 8,170,500 หุ้น จึง
เป็นหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุและออกเสียง 463,608,769 หุ้น) 

ก่อนการประชมุ ประธานฯได้แนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้สงัเกตการณ์ในการ
นบัคะแนน ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 
กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทฯ  

1. นายบญัชา องค์โฆษิต        ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  
2. นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายปัญจะ เสนาดิสยั        กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
4. พลโท นพ.สปุรีชา โมกขะเวส       ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ / 
                                                       กรรมการอิสระ  
5. นางอบุล จิระมงคล        กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. พญ. จนัทิมา องค์โฆษิต        กรรมการ 
7. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต       กรรมการ / กรรมการบริหาร 
8. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์       กรรมการ / กรรมการบริหาร 
9. นายพิธาน องค์โฆษิต        รองกรรมการผู้จดัการ 
10. นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี        เลขานกุารบริษัทฯ / ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชี  

 
1.    นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ       บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
2.    นางสาวณฐัธีรา พงษ์พินิจภิญโญ        บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมาย  
 
1. นายเดชา มะระพฤกษ์วรรณ        บริษัท สํานกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑรูย์ จํากดั 
2. นางสรีิธร สวุสนิ        บริษัท สํานกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑรูย์ จํากดั 

 
ผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน  
 
1. ดร.รัฐชยั ศีลาเจริญ           อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

                                                                             จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
                   เข้าร่วมประชมุเพ่ือเป็นคนกลางในการทําหน้าท่ีดแูล ตัง้แต่กระบวนการตรวจเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม ขัน้ตอนในการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงผลของการลงคะแนนเสียงและผลของมติท่ีประชุม เพ่ือให้การประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
เร่ิมการประชุม 

 ประธานฯ ขอเข้าสูว่าระการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29  
 เมษายน 2553  

 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ครัง้ท่ี 27 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน 2553 โดยได้จดัทํารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและได้
จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ (www.kcethai.in.th) ของบริษัทแล้ว สําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้หนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้หากทา่นผู้ ถือหุ้นต้องการซกัถามเพิ่มเติมในประเดน็ใดก็ขอเชิญได้ ปรากฏวา่ไมมี่คําถาม 
 ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ครัง้ท่ี 27/2553 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุ้น 257,473,781 0 20,000 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 - 100.00% 

 

เน่ืองด้วยภายหลงัจากท่ีประธานฯกลา่วเปิดประชมุแล้ว มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจากจํานวนข้างต้น 
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วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553  

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําปีของบริษัท โดยขอให้ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี  ได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ให้ท่ี
ประชมุทราบ 
 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีได้สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับปี 2553 ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากรายงานประจําปี 2553 (หน้า 88 – 98) ในคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ ท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นทกุทา่นแล้ว โดยมีข้อมลูสําคญัทางการเงิน ดงันี ้

 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

สนิทรัพย์รวม  8,753 8,808 9,385 

หนีส้นิรวม  6,108 6,329 7,075 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  2,645 2,479 2,310 

รายได้รวม 7,506 5,939 7,897 

EBITDA 1,319 1,013 438 

กําไรสทุธิ 535 172 (399) 

กําไรตอ่หุ้น        (บาท)      1.15 0.38 (0.86) 

 

อตัราสว่นทางการเงิน 

  ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.66 0.60 0.48 

อตัราสว่น EBITDA ตอ่รายได้รวม (%) 17.58 17.05 5.54 

อตัราสว่นกําไรสทุธิตอ่รายได้รวม (%) 7.12 2.89 (5.06) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (%) 6.11 1.95 (4.25) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 20.21 6.92         (17.28) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.31 2.55 3.06 



 

 

12 

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเหน็ ซึง่ปรากฏวา่มีคําถาม (รายละเอียด
คําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี)้ 
 
มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการ 
 ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั แล้ว 
โดยได้แสดงความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไข และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ดงัมี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2553 หน้า 118-127 ซึง่ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ 

 
งบการเงินรวม สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

(หน่วย: ล้านบาท) 
  ปี 2553  ปี 2552 
งบกําไรขาดทนุ  

 รายได้ 7,505,.89     5,938.80 
 กําไรสทุธิ             534.61                           171.55 
งบดลุ 
 สนิทรัพย์รวม 8,752.91  8,807.77 
 หนีส้นิรวม 6,108.13  6,329.21 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,644.78  2,478.56 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน   876.05     696.16 

 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเหน็ ซึง่ปรากฏวา่มีคําถาม (รายละเอียด
คําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี)้ 
 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 
 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุ้น 257,473,781 0 20,000 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 - 100.00% 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2553 

 
 ประธานฯกลา่ววา่ คณะกรรมการ เสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล  

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัท ในอตัรา 20-60 %  ของกําไร
สทุธิ โดยมีเง่ือนไขว่าขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ภาวะเศรษฐกิจ ความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และจากผลการ
ดําเนินงานในปี 2553 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 1,033 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดงันี ้
 ทุนสาํรองตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจดัสรร
เงินกําไรประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองจะมีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายอยู่จํานวน 50 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันัน้บริษัทจึงไม่ต้องมีการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย
อีก 
 เงนิปันผล  บริษัทฯ เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2553  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 45 สตางค์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 208.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของกําไรสทุธิ ทัง้นีค้ณะกรรมการได้
อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 15 สตางค์ เป็นเงิน 69.7 ล้าน
บาท โดยจ่ายเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2553 จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวด 6 เดือนหลงัของ
ปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 30 สตางค์ เป็นเงิน 139.1 ล้านบาท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 5 
เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 7 เมษายน 2554 และหากได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปีท่ีผ่านมา ในปี 2552 จ่าย 15 
สตางค์ คิดเป็น 41.72% ของกําไรสทุธิ และปี 2553 จ่าย 45 สตางค์ คิดเป็น 42.45%ของกําไรสทุธิ 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึง่ปรากฏว่ามีคําถาม (รายละเอียด
คําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี)้ 

 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 
จํานวนหุ้น 257,458,781 0 35,000 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 - 100.00% 
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วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

 ประธานฯ กลา่วว่า ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดว่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ซึง่ในการประชมุสามญัประจําปีครัง้นี ้มี
กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 1. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  กรรมการ 
 2. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต           กรรมการ 
 3. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์    กรรมการ 
 ในวาระนีก้รรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ทา่น  จะไมอ่ยูใ่นห้องประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิพจิารณาอยา่งเตม็ท่ี 
 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทและตําแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก
กรรมการทัง้ 3 ทา่น เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มี
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ มีความเช่ียวชาญด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสยัทศัน์
และทศันคติท่ีดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัท ได้สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ส่งประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าเป็น
กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ เพ่ือให้พิจารณาลว่งหน้าแล้ว 
  
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
  1. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  

  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 
จํานวนหุ้น 257,493,781 0 0 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 0 100.00% 

 
  2. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต          

        เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 
จํานวนหุ้น 257,492,781 1,000 0 257,493,781 
% Vote 99.9996% 0.0004% 0 100.00% 

 
  3. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์    

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 
จํานวนหุ้น 257,493,781 0 0 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 0 100.00% 
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วาระที่ 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนของ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2554  
 
 ประธานฯ กล่าวว่า โดยท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและคณะ 
กรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2554 ได้พิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
และเทียบเคียงกบักลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมทัง้พิจารณาจากสภาวะทางธุรกิจการเติบโตของผลกําไรจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้เห็นสมควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้อยู่ในวงเงิน 
8,910,000 บาท ตามรายละเอียดซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว โดยในปี 2552 ผลงานของบริษัทไม่ดี 
คณะกรรมการจึงได้ลดค่าตอบแทนทัง้หมดลงคร่ึงหนึ่ง และในปี 2553 บริษัทมีผลงานกลบัมาดี จึงปรับค่าตอบแทนมา
เหมือนปี 2551 และในปี 2554 จงึขอปรับเพิ่มขึน้จากปี 2553 ตามรายละเอียดดงันี ้ 

          (หน่วย: บาท) 

_______________________________________________________________
คา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุ ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2552 ปีพ.ศ.2551 

________________________________________________________________ 
1. คณะกรรมการ   
คา่ตอบแทน (บาท/คน/ปี) 
             - ประธานกรรมการ 1,250,000    1,000,000             500,000                1,000,000                              

‐ กรรมการ    600,000          500,000             250,000    500,000 
     คา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
             -ประธานกรรมการ     30,000      25,000                25,000      25,000 
             - กรรมการ     25,000             20,000                20,000      20,000 

________________________________________________________________ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   
คา่ตอบแทน (บาท/คน/ปี) 
 -ประธานกรรมการ    400,000          350,000             125,000              250,000 
 -กรรมการ      300,000          250,000             125,000                  250,000 

 
ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีคําถาม 

(รายละเอียดคําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี)้ 

 
มตทิี่ประชุม  อนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชมุของกรรมการ และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ประจําปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 
จํานวนหุ้น 256,181,381 0 1,312,400 257,493,781 
% Vote 99.4903% 0 0.5097% 100% 
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วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํหรับ 
 ระยะเวลาบัญชีปี 2554  
 
 ประธานฯ กลา่วว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2554 ดงันี ้
 1. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ 
 2. นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4451 และ/หรือ 
 3. นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4604 

 
  ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอนัน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
เป็นอิสระแต่อย่างใด  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ทัง้นีโ้ดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 สําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นจํานวนเงิน 3,150,000 บาท ต่อปี เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจํานวน 1,000,000 บาท ต่อปี โดย บริษัท 
สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แต่ ปี 2546 และมีค่าสอบบญัชีในปี 2553 เป็นเงิน 
3,520,000 บาท สําหรับปี 2554  บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  กําหนดค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 

3,150,000 บาท ซึง่ลดลงจากปี 2553 จํานวน 370,000 บาท เน่ืองจากบริษัทฯได้นําระบบคอมพิวเตอร์ SAP  มาใช้ ทําให้
การควบคมุภายในทําได้ดีและมีการตรวจสอบเร็วขึน้ 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีคําถาม 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

 
มตทิี่ประชุม    ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 
จํานวนหุ้น 257,492,781 0 1,000 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 0 100.00% 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตยิกเลกิ ESOP-W กรณีที่กรรมการ พนักงาน พ้นสภาพการเป็นกรรมการ หรือ 
 พนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสทิธิในการใช้สทิธินับแต่วันที่ลาออก จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ  
 473,000 หน่วย และพจิารณาอนุมัตยิกเลกิการสาํรองหุ้นสามัญเพ่ือการใช้สทิธิของ ESOP-W  
 จาํนวน 473,000 หุ้น  

 
 ประธานฯ  กล่าวว่า ตามข้อกําหนดคณุสมบติัของผู้ ได้รับการจดัสรร และเง่ือนไขการได้ใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิของโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ต่อกรรมการ พนกังานของบริษัท และ / หรือบริษัท
ย่อย ข้อ 3.3 กรณีท่ีกรรมการหรือพนักงานพ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงาน ให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิ
ดงักล่าวนบัแต่วนัท่ีลาออก และให้ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัสรรดงักล่าวออกไป จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนมุติัการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 473,000 หน่วย ซึ่งผู้ ถือขาดคณุสมบติั จึงไม่สามารถใช้สิทธิได้ต่อไป และ
พิจารณาอนมุติัยกเลกิการสํารองหุ้นสามญัเพ่ือการใช้สทิธิของ ESOP-W จํานวน 473,000 หุ้น ให้สอดคล้องกนัด้วย 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีคําถาม 
ประธานฯจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

 
มตทิี่ประชุม    ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 
 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุ้น 257,493,781 0 0 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 0 100.00% 

 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ 
 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) จาํนวนไม่เกนิร้อยละ 5  
 ของจาํนวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียง  

 
 ประธานฯ กลา่ววา่ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของบริษัท เป็นการตอบแทนแก่ผู้
ท่ีมีความตัง้ใจทุ่มเทการทํางานให้แก่บริษัท อนัเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบคุลากรท่ีมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานให้อยูก่บับริษัท เพ่ือเป็นแรงจงูใจและกําลงัใจในการทํางานให้แก่บริษัทอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ อนัจะ
ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จํานวน 10 ล้าน
หน่วย ตามรายละเอียดโครงการ ESOP-W4 ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้รายละเอียดมีดงันี ้

 
 ช่ือหลกัทรัพย์  :  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 

   บริษัท อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (ESOP-W4)          

.  จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขาย  :  10,000,000 หน่วย 
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               ใบสําคญัแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ  : 2.12 ของจํานวนหุ้นท่ีได้จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท 

               ราคาเสนอขายตอ่หน่วย  :  0 บาท 

               อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ  :  ไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

              จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ         :  10,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
        โดยจะเสนอขายหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิให้แล้วเสร็จ 
                                                                              ภายในอายขุอง ESOP-W4 

 ราคาการใช้สิทธิ                  : ราคา  7.81 บาท ซึง่เป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 
       ของหุ้นของบริษัทท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 
       แหง่ประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วนัทําการ ก่อน 
       วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยไมมี่สว่นลด 

              อตัราการใช้สทิธิ                                   :  ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น 

        วนักําหนดการใช้สทิธิ  :  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ทกุๆ ไตรมาส 
      คือ ในวนัท่ี 1-10  ของเดือนมีนาคม มิถนุายน 
      กนัยายน และธนัวาคม โดยหากวนัดงักลา่วตรงกบัวนั 
      หยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ใช้สทิธิ 
      ในวนัทําการถดัไป โดยคณะกรรมการของบริษัทจะ 
      เป็นผู้ กําหนดวนัท่ีสามารถใช้สทิธิครัง้แรกตามความ 
      เหมาะสม โดยการใช้สทิธิครัง้แรกภายหลงัจาก 
   จําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนเสร็จสิน้ หรือมีการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน 
   ตามความในหมวด 3 การจําหน่ายและการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน 
   ของกฎกระทรวง เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการวา่ด้วย 
   การซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน 
   ของบริษัท พ.ศ.2544                                                                       
                                                                                                                                                                        
            การเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการ พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครัง้นี ้จะก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 2.08 เม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีคําถาม 
(รายละเอียดคําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี)้ 

 
มตทิี่ประชุม  อนมุติัด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่กวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน และไมมี่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก
เสียงคดัค้านการออก ESOP-W4 
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  จํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้น มติให้ออกESOP
ร้อยละ 

การคดัค้าน
ร้อยละ 

ผู้ไมมี่สทิธิออกเสียง  118,966,380  

เหน็ด้วย  138,524,901 99.9982 0 
ไมเ่หน็ด้วย  1,000 10.0007 0.0004
งดออกเสียง  1,500 0.0011 0 

 
วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญ จาํนวน 24,975,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

 
 ประธานฯ  กลา่วว่า บริษัทฯมีทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท ทนุชําระแล้ว 471,779,269 บาท และต้องสํารอง
หุ้น จํานวน 3,245,000 หุ้น เพ่ือการใช้สิทธิของโครงการ ESOP-W3   จึงมีหุ้นท่ียงัไม่จําหน่าย จํานวน 24,975,731 หุ้น จึง
เสนออนมุติัจดัสรรดงันี ้
 1.หุ้นสามญั จํานวน 10,000,000 หุ้น สํารองเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 ตามท่ี
ได้มีมติอนมุติั ในวาระท่ี 9  
 2.จํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิได้จดัสรร 14,975,731 หุ้น ให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาจดัสรรตามท่ี
เหน็สมควรตอ่ไป 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็น ซึง่ปรากฏว่าไม่มีคําถาม ประธานฯ 
จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้

 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง รวม 
จํานวนหุ้น 256,184,881 0 1,308,900 257,493,781 
% Vote 100.00% 0 0 100.00% 

 
วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามจนเป็นท่ีพอใจ จงึกลา่วปิดประชมุ 
ปิดประชมุเวลา 17.00 น. 

 
 
 

                                                   ลงช่ือ      .............................................................        ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                           (นายบญัชา องค์โฆษิต) 
 


