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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 (คร้ังที ่31/2557) 
บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ ชั้น 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 

ก่อนเร่ิมการประชุม  

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)ไดเ้ชิญเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของโรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ ช้ีแจงมาตรการความปลอดภยัในการใชห้อ้งประชุมและในกรณีท่ีอาจเกิดเหตุฉุกเฉิน  

คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
และไดช้ี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระโดยยึดถือแนวทางในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงัน้ี 

 ณ จุดลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบตัรลงคะแนนจะมีช่ือผูถื้อหุ้น ช่ือผูรั้บ
มอบฉันทะ และจาํนวนหุ้นท่ีถือ และมีลาํดับวาระกาํกับไวเ้พื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนนอย่าง
ถูกตอ้งตามวาระ บริษทั ไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกคะแนนเสียงดว้ยระบบ Barcode 

 ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา โดยถือ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู ่เพื่อออกความเห็นวา่ “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้นในแต่ละวาระ 

 ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยการทาํเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามใน
บตัร ทั้งน้ี เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ขอให้ส่งบตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรท่ีระบุความเห็น “ไม่
เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น ยกเวน้ ในวาระท่ี 5 และ 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดย
เจา้หนา้ท่ีจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ในทุกกรณี 

 ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย”  
และ “งดออกเสียง” เท่านั้น แลว้นาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ในวาระนั้นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบน
จอภาพดา้นหนา้หอ้งประชุม  
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 ทั้งน้ี ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแลว้  ระบบจะนบัคะแนนเสียงตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ทุกประการ  

 สาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่สามารถอยูร่่วมประชุมจนแลว้เสร็จ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉันทะส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ในวาระท่ีเหลืออยู่ให้กบัเจา้หน้าท่ี เพื่อจะไดบ้นัทึกคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ มิไดคื้นบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียง ความเห็น “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 
“งดออกเสียง” แก่เจา้หน้าท่ี ก่อนท่ีประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผูถื้อหุ้นได้
ออกเสียง “เห็นดว้ย” 

 กรณีถือเป็นบตัรเสีย มีดงัน้ี 
1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเวน้การลงคะแนนของ Custodian ใน

ประเทศไทย) 
2. มีการแกไ้ข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิไดล้งนามกาํกบั 
3. การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 
4. บตัรลงคะแนนท่ีชาํรุด และไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถอ่านผลได ้

 มติท่ีประชุม ในกรณีทัว่ไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ “เห็นดว้ย” และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัใน
เร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมติัในวาระนั้นๆ ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมี
กฏหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ท่ีตอ้งการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯจะแจง้ให้
ผูถื้อหุน้ทราบในแต่ละวาระ 

 การสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ มีความประสงค์จะ
สอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือข้ึน เม่ือประธานอนุญาตแลว้ ขอความกรุณาแจง้
ดว้ยว่าท่านเป็นผูถื้อหุ้นหรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ช่ือ นามสกุลใด แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือคาํถาม 
เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกรายงานการประชุม และในการสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น 
ขอใหเ้สนอเน้ือหาอยา่งกระชบั และตรงประเด็นกบัวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือคาํถามเร่ืองอ่ืน ขอใหเ้สนอหลงัจาก
ท่ีประธานปิดวาระการประชุมลาํดบัสุดทา้ย แลว้ 

 เม่ือการประชุมเสร็จส้ินแลว้ บริษทั จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยในทุกระเบียบ
วาระเพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 

นอกจากนั้น เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้วา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในการดูแล
สิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดป้ระชาสัมพนัธ์ ผ่านระบบ SET Portal และเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหว่างวนัท่ี 31 
ตุลาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือ
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บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเพ่ือให้พิจารณา
ในการประชุมคร้ังน้ี  

จากนั้น เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ระเบียบวาระการประชุม ตามในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้
แลว้ และก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดแ้นะนาํประธานกรรมการบริษทั ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 (ประธานฯ) และเชิญประธานฯ เร่ิมดาํเนินการประชุม 

เร่ิมการประชุม 

นายบญัชา องคโ์ฆษิต ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2557 บริษทั มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 578,421,582 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
578,421,582 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีไดช้าํระแลว้ จาํนวน 549,037,541 บาท 

ประธานฯ ไดร้ายงานวา่ ณ เวลาเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 68 ราย รวมจาํนวน
หุน้ได ้203,575,551  หุ้น และมีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจาํนวน 310 ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้ 200,429,502 หุ้น จึงมีผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุม รวมจาํนวนทั้งส้ิน 378 ราย รวมจาํนวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
404,005,053 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 73.5842 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 

ก่อนเร่ิมการประชุมประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา
ดา้นกฎหมายและผูส้งัเกตการณ์ในการนบัคะแนนเสียง ท่ีเขา้ร่วมการประชุมในดงัน้ี 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นายบญัชา  องคโ์ฆษิต   ประธานกรรมการบริษทั  
2. พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ /   กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
      (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้)  

3. นายไพฑูรย ์ทวีผล   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
  (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้)  

4. นางอุบล  จิระมงคล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
   (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้) 

5. นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์   กรรมการ 
6. นายปัญจะ  เสนาดิสยั   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
7. พญ. จนัทิมา  องคโ์ฆษิต    กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
8. นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต   กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษทั  

1. นายพิธาน  องคโ์ฆษิต   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
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2. นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเน่ียน ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานปฏิบติัการผลิต 
3. นางธญัรัตน ์ เทศนส์าลี   ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการเงินและบริหาร 

     เลขานุการบริษทั 
ผู้สอบบญัชีของบริษทั  
1. นายวินิจ ศิลามงคล  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
2. นายโชคชยั งามวฒิุกลุ                 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ทีป่รึกษาด้านกฎหมาย  
1) คุณนิตยา เกียรติเสรีกลุ   บริษทั เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จาํกดั 
     เป็นผูส้งัเกตุการณ์ในการนบัคะแนนเสียง    

 
 จากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัท่ีแจง้ไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2556 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 และไดน้าํส่งรายงานการประชุมฯให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวใน
เวบ็ไซต ์(www.kcethai.in.th) ของบริษทั รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบลาํดบัท่ี 1) 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯไดส้อบถามผูถื้อหุ้นว่า มีท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแกไ้ขรายงานหรือไม่ ซ่ึงปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามหรือเสนอแกไ้ขรายงาน 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 (คร้ังท่ี 30/2556) เม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556  
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณธญัรัตน ์เทศนส์าลี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงิน รายงาน
ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 เพ่ือใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 405,090,928 0 100 405,091,028 

คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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 บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2556 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ดงัปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
- สรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั และอตัราส่วนทางการเงิน  (หนา้ 2-3) 
- รายงานคณะกรรมการ (หนา้ 4-5) 
- คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ (หนา้ 71-77) 

นอกจากนั้น ผูถื้อหุ้นสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
ใน www.sec.or.th หรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.kcethai.in.th 

 ในภาพรวมปี 2556 ท่ีผา่นมา เป็นปีท่ีบริษทัประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก และมีผลประกอบการ
สูงเป็นประวติัการณ์ 

 ยอดขาย มีการเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญั จาก 6,477.9 ลา้นบาท เป็น 9,293.9 ลา้นบาท ในปี 2556  
หรือเพ่ิมข้ึน 43% จากปีก่อน และนบัเป็นจุดสูงสุดใหม่ของยอดขาย ซ่ึงเป็นผลจาก 

 การเติบโตของตลาด ส่งผลให้ Demand ความตอ้งการสินคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งจาก
กลุ่มลูกคา้เดิมในอุตสาหกรรมยานยนต ์และกลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีบริษทัพฒันาเพิ่มข้ึน 

 จากผลผลิตท่ีสูงข้ึน โดยหลกัมาจากบริษทัยอ่ย เคซีอี เทคโนโลย ีท่ีสามารถผลิตไดเ้ตม็ท่ีเป็น
ปีแรกหลงันํ้าท่วมในปลายปี 2554 

 อตัรากาํไรขั้นตน้ สูงข้ึนจาก 19.2% เป็น 26.3% ในปี 2556 ซ่ึงเป็นอตัราสูงสุดเท่าท่ีเคยทาํได ้ 
 ซ่ึงเป็นผลจาก 

1) การบริหารจดัการท่ีดีของฝ่ายปฏิบติัการผลิต 
- มีการใชก้าํลงัผลิตในระดบัสูง และการผลิตมีประสิทธิภาพดี เป็นผลใหเ้กิด Economy of 

scale การประหยดัต่อขนาด 
- มีการควบคุมตน้ทุนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 
- อตัราของเสียตํ่าตามเป้าหมาย 

2) ผลสาํเร็จจากการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบ ท่ีทาํใหต้น้ทุนตํ่าลง 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2556 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของยอดขาย ลดลงจากร้อยละ 16.5 ใน
ปีก่อน ค่าใชจ่้ายในการขายเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปรท่ีเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนต่อยอดขาย ดงัรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 26 และ 27  

 กาํไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน)  
ในปี 2556 บริษทัมีกาํไร จาํนวน 1,084.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 123 จากปี 2555 ท่ี 484.3 ลา้นบาท 

 กาํไรสุทธิ ตามงบการเงิน 
ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 1,173.5 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 82 จากปี 2555 ท่ี 643.3 ลา้น
บาท และมีอตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 12.6 ต่อยอดขาย จากร้อยละ 9.9 ในปีก่อน 
จะเห็นว่า กําไรเติบโตข้ึนอย่างชัดเจนในคร่ึงปีหลัง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได ้
ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีสูงข้ึน และค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงกมี็ส่วนช่วยเช่นกนั 
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ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอสรุปวา่ผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2556 ตามท่ีรายงาน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 ตามท่ีรายงาน 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2556  

 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณธญัรัตน ์เทศนส์าลี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงิน รายงานงบ
การเงินสาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จาํกดั แลว้โดยไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ เห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงาน
ประจาํปี 2556 (หนา้ 86 - 99) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

ฐานะทางการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    

รวมสินทรัพย ์เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 1,011 ลา้นบาท จากรายการหลกั ดงัน้ี 
1) ลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 1,217 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 105 ลา้นบาท ตามขนาดธุรกิจท่ี

ขยายตวั โดยเฉพาะในคร่ึงปีหลงั ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
2) เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายคา้งรับลดลง 539 ลา้นบาท จาก 977 ลา้นบาท เหลือ 438 ลา้น

บาท ในปลายปี 2556 
3) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 239 ลา้นบาท จาก 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีเพิ่มข้ึน 105 ลา้นบาท 
- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ท่ีบนัทึกเพิ่มข้ึน 57 ลา้นบาท 
- เงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีเพิ่มข้ึน 21 ลา้นบาท   

  รวมหน้ีสิน เปล่ียนแปลงลดลงสุทธิ 16 ลา้นบาท จากรายการหลกั ดงัน้ี 
1) หน้ีสินระยะสั้น เพ่ิมข้ึน 408 ลา้นบาท 
2) เจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึน 606 ลา้นบาท  เป็นเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชเ้พิ่มข้ึนตามปริมาณธุรกิจ 
3) หน้ีสินระยะยาวลดลง 1,088 ลา้นบาทเพราะไดรั้บเงินค่าชดเชยประกนั 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1,028 ลา้นบาท จากรายการหลกั ดงัน้ี 
1) กาํไรของปี 2556 จาํนวน 1,181.5 ลา้นบาท 
2) การเพ่ิมทุน 117.6  ลา้นบาท  (จากการใชสิ้ทธิแปลง Warrant ESOP, KCE-W2 เป็นหุน้สามญั) 
3) ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 จาํนวน 277.8  ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงานในปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ่มข้ึน 2,816 ลา้นบาท จาก 6,477 ลา้นบาท เป็น 9,293 ลา้นบาท 

ในปี 2556 ตามท่ีไดน้าํเสนอรายละเอียดไปแลว้ในวาระท่ี 2 
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รวมรายได ้
รายไดร้วมเพิ่มข้ึน 2,267 ลา้นบาท จาก 7,205 ลา้นบาท เป็น 9,472 ลา้นบาท ในปี 2556 โดยมี

รายไดจ้ากการขายและบริการเพ่ิมข้ึน 2,816 ลา้นบาท แต่รายไดอ่ื้นลดลง 549 ลา้นบาท ตามรายละเอียด
ดงัน้ี 
  ปี 2556 ปี 2555  (หน่วย : ลา้นบาท) 

เงินชดเชยค่าประกนั 32.6 496.7       
กาํไรอตัราแลกเปล่ียน 89.3 159.0 
ค่าขายเศษวสัดุ 39.0   28.9 
รายไดเ้บด็เตลด็   17.9   43.2 
      รวม 178.8  727.6       

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 
บริษทัมีกาํไรในปี 2556 จาํนวน 1,173.5 ลา้นบาท จาก 643.2 ลา้นบาท ในปี 2555 เพิ่มข้ึน 530.2 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 82.4 ทาํใหมี้กาํไรต่อหุน้ 2.53 บาท เพิ่มข้ึนจาก 1.40 บาทในปีก่อน  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น
สอบถามดงัน้ี 

  (1)  คุณปิติพฒัน ์ พฒันธ์นฐานโชค ผูรั้บมอบฉนัทะ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
ถาม  การพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 นั้น จะรวมถึงงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ดว้ยหรือไม่ 

ตอบ คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานการเงินช้ีแจงว่า งบการเงินนั้น
หมายรวมถึง งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด การอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จใน
วาระน้ี จึงหมายรวมถึงงบการเงินทั้งชุด  

ถาม ในรายงานประจาํปี หน้า 85 ผูส้อบบญัชีไดอ้า้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (หน้า 
103) และ ขอ้ 16 (หนา้ 133) ไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัจากการนาํนโยบายการบญัชี
ใหม่มาถือปฏิบติั จึงขอทราบถึงผลกระทบภาพรวมต่อบริษทัในอนาคต 

ตอบ ผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดช้ี้แจงในประเด็นน้ีว่า ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไดแ้สดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบญัชีไวแ้ลว้ดงัน้ี 
การบญัชีภาษีเงินได ้
มีผลกระทบกบังบการเงินรวมในส่วนของกาํไรสุทธิสําหรับปี 2555 ลดลง 69 ลา้นบาท และมี
ผลกระทบกบังบการเงินรวมในส่วนของกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2556 เพิ่มข้ึน 28 ลา้นบาท 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และการนาํเสนอขอ้มูลส่วนการดาํเนินงาน 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการนาํเสนอขอ้มูล
ส่วนการดาํเนินงาน ทั้ง 2 เร่ืองน้ีไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับ
ปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2556 

ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ กรณีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายนั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 578,421,582 บาท และทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 57,842,158 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรอง
เพิ่มเติมอีก 

สาํหรับการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่าจากผลการดาํเนินงานในปี 2556 บริษทั มี
กาํไรสุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 449.8 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวมจาํนวน 1,173.5 
ลา้นบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางคต่์อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 389.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.20 ของกาํไรสุทธิ-
ตามงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  

 ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2556 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรก (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556) ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางคต่์อหุ้น) โดยไดจ่้ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 
2556 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานงวดหกเดือนหลงั (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556) ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางคต่์อหุ้น) โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ 
วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) สาํหรับการรับเงินปันผลในวนัท่ี 1 เมษายน 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือผู ้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 2 เมษายน 2557 และกาํหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 15 
พฤษภาคม 2557 

นอกจากนั้น ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าเงินปันผลท่ีจ่ายสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนหลงัของปี 2556 
ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาทนั้น เป็นเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายจากกาํไรสุทธิของปี 2556 ซ่ึงประกอบดว้ย 

- กาํไรจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม BOI     จาํนวน  0.32 บาทต่อหุน้  
(ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายอตัรา 10%) 

  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 404,376,228 0 725,000 405,101,228 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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- รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บยกเวน้     จาํนวน  0.18 บาทต่อหุน้ 
     ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษี  

กรณีดงักล่าว สําหรับผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษีเน่ืองจากเงินปันผลนั้นจ่ายจากกาํไร 
หรือรายไดใ้นส่วนท่ีบริษทัไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคล  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น
สอบถามดงัน้ี 

(1) คุณอมร  โควานิชเจริญ  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
ถาม     เงินปันผลท่ีไดรั้บ ไม่ไดน้าํไปเครดิตภาษี จะตอ้งยืน่เป็นรายไดห้รือไม่ 

             ตอบ คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี ช้ีแจงว่า ในแต่ละปีผูเ้สียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดว้่าจะนาํเงิน
ปันผลท่ีไดรั้บ (จากทุกบริษทัในทุกกรณี) มายื่นเป็นรายได ้เพื่อรวมคาํนวนภาษีปลายปีหรือไม่ 
หากเลือกท่ีจะยืน่เงินปันผลเป็นรายไดแ้ลว้ ก็ตอ้งรวมเงินปันผลรับทั้งหมดไม่ว่าเงินปันผลนั้นจะ
มีหรือไม่มีเครดิตภาษีกต็าม  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้บริษทัการจดัสรรกาํไร
สุทธิประจาํปี 2556 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจําปี 2557  

 ประธานฯ ไดก้ล่าวว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 16 กาํหนดให้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดออก
จากตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ
จาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

1. นายปัญจะ  เสนาดิสยั กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
2. แพทยห์ญิงจนัทิมา  องคโ์ฆษิต กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
3. นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ก่อนการพิจารณาในวาระน้ี กรรมการท่ีครบวาระทุกท่านได้ออกจากห้องประชุมเพ่ือปฏิบติัตามแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 405,101,128 0 100 405,101,228 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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 จากการพิจารณาของคณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย มีทกัษะ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มี
วิสยัทศันแ์ละทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุน้ 
และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติักรรมการปรากฏ
รายละเอียดตาม ส่ิงท่ีแนบมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง
คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัไดแ้สดงในรายงานประจาํปี 2556 (หนา้ 22-31) และในส่ิงท่ีแนบมาดว้ย
ลาํดบัท่ี 11 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น
เสนอขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

(1) คุณปิติพฒัน ์ พฒันธ์นฐานโชค  ผูรั้บมอบฉนัทะ สมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย 
ถาม ขอเสนอแนะวิธีการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น สาํหรับ คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ให้
เกบ็ภายหลงั และใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนท่ีละวาระ คือวาระท่ี 5.1, 5.2 และ 5.3 ตามลาํดบั 

ตอบ ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า เคยดาํเนินการเช่นนั้นในคร้ังก่อน แต่อยา่งไรก็ตามจะรับขอ้เสนอแนะไว้
พิจารณา 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระประจาํปี 2557 เป็นรายบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดงัน้ี 

5.1 นายปัญจะ  เสนาดิสยั (กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) 

 

 

 
5.2 แพทยห์ญิงจนัทิมา องคโ์ฆษิต (กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) 
 
 

 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 404,309,128 687,100 105,000 405,101,228 
คิดเป็นร้อยละ 99.8303 0.1696 - - 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 404,371,828 686,900 42,500 405,101,228 
คิดเป็นร้อยละ 99.8304 0.1695 - - 
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5.3 นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

 

 

 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความไวว้างใจแต่งตั้ งกรรมการทั้ งสามท่านกลับมาเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการใหม่และการแก้ไขอาํนาจกรรมการ 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2556 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายพิธาน องคโ์ฆษิต ใหด้าํรงตาํแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฏาคม 2556 แลว้นั้น เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายพิธาน องคโ์ฆษิต เป็นกรรมการบริษทั (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้กาํหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุน้ และผู ้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ซ่ึงขอ้มูลของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการใหม่ ปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4 

ทั้งน้ี เม่ือท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพิธาน องคโ์ฆษิต เป็นกรรมการแลว้จะมีผลให้คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งหมด 9 คน  

และสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของคณะกรรมการดงักล่าว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุม 
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขอาํนาจกรรมการ ดงัน้ี 

จากปัจจุบัน “นายบญัชา องคโ์ฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจนัทิมา องคโ์ฆษิต, นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต, นาง
ศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ สองในหา้คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

แก้ไขเป็น “นายบญัชา องคโ์ฆษิต, นายปัญจะ เสนาดิสัย, นางจนัทิมา องคโ์ฆษิต, นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต, นาง
ศิริพรรณ สันธนะพนัธ์, นายพิธาน องคโ์ฆษิต สองในหกคนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั” 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี 

(1) คุณวิชยะ ไทรวิจิตร ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ถาม เหตุใดการแต่งตั้งนายพิธาน องคโ์ฆษิต จึงไม่รวมอยูใ่นวาระท่ี 5 การแต่งตั้งกรรมการ 
 ตอบ คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี ช้ีแจงว่า วาระท่ี 5 เป็นวาระเพ่ือเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระประจาํปี 2557 ส่วนวาระท่ี 6 เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และรวมถึงการแกไ้ขอาํนาจกรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 404,371,828 686,900 42,500 405,101,228 
คิดเป็นร้อยละ 99.8304 0.1695 - - 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งนายพิธาน องค์
โฆษิต เป็นกรรมการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และการแก้ไขอาํนาจกรรมการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การปฏบติัหนา้ท่ี  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งนายพิธาน องคโ์ฆษิต เป็นกรรมการ และการแกไ้ขอาํนาจกรรมการ
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจําปี 2557 

 ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา 
โมกขะเวส เสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2557 
เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 

 สาํหรับการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 น้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดย
พิจารณาจากบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การ
ประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าท่ี
ประชุมสมควรอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2556 และมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  ค่าตอบแทนรายปี  ค่าเบ้ียประชุม 
  คณะกรรมการบริษทั                            (บาท/คน/ปี)   (บาท/คน/คร้ัง) 

 ประธานกรรมการ 1,400,000           35,000  
 กรรมการ    700,000          30,000 

               คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ    500,000            ไม่มี 
 กรรมการ    400,000                   ไม่มี 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 404,414,228 686,900 100 405,101,228 
คิดเป็นร้อยละ 99.8304 0.1695 - - 
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 (1)  คุณชชัชยั  คุณงาม  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
ถาม ในปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านไม่ไดเ้พิ่มข้ึน แต่จะมีกรรมการเพ่ิมข้ึนอีก 1 ท่าน ดงันั้น 

ค่าใชจ่้ายรวมจะเพ่ิมข้ึน ถูกตอ้งหรือไม่ 
ตอบ ถูกตอ้ง 

 (2)  คุณปิติพฒัน ์ พฒันธ์นฐานโชค ผูรั้บมอบฉนัทะ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
ถาม กรรมการตรวจสอบไดรั้บเบ้ียประชุมกรรมการในฐานะกรรมการชุดใหญ่ดว้ยใช่หรือไม่  และ

การจ่ายค่าเบ้ียประชุม หากกรรมการไม่ได้เขา้ร่วมประชุมจะได้รับค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
หรือไม่ นอกจากนั้น ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นว่า การท่ีไม่มีค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการตรวจสอบ
นั้นถือว่าไม่เป็นธรรม และในบางบริษทัหากกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมก็จะไม่มีการจ่ายค่า
เบ้ียประชุม 

ตอบ ประธานฯ  ช้ีแจงว่ากรรมการตรวจสอบได้รับค่าเ บ้ียประชุมกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัดว้ย และในกรณีท่ีกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมจะยงัไดรั้บค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ ส่วนค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการขอรับไวพ้ิจารณา  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2557 ในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2556 ตามท่ีเสนอ 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557 

 ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพฑูรย ์ทวีผล นาํเสนอรายละเอียดการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม
เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ดงัมีรายนามต่อไปน้ี คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2557 

1. นายวีระชยั  รัตนจรัสกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4323  
2. นางสาวบงกช  อํ่าเสง่ียม เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 3684  
3. นายธนิต  โอสถาเลิศ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 5155 

 โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่เป็นผูถื้อหุน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทั
ยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 405,142,128 0 5,100 405,147,228 
คิดเป็นร้อยละ 99.9987 0.0000 0.0012 100 
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ทั้งน้ี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ย่อยเป็นบริษทัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และมี
ความรู้ ประสบการณ์ในการสอบบญัชีเป็นอยา่งดี 

 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2557 สาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
3,165,500 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 96,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวั
ของธุรกิจ ซ่ึงมีรายละอียดดงัน้ี 

ค่าสอบบญัชี - เฉพาะของบริษทั   970,000  บาท 
ค่าสอบบญัชี - บริษทัยอ่ย (6 บริษทั) 2,195,500  บาท 
             รวมค่าสอบบญัชี 3,165,500  บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี 

(1) คุณปิติพฒัน ์ พฒันธ์นฐานโชค ผูรั้บมอบฉนัทะ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
ถาม ไดรั้บมอบฉันทะให้อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีเฉพาะ

ของบริษทั อาจไม่สามารถอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยได ้หรือไม่ 
ตอบ นายไพฑูรย ์ทวีผล ช้ีแจงว่าการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยูใ่นการควบคุมของบริษทัใหญ่ท่ีถือ

หุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 แต่เพื่อความโปร่งใสจึงตอ้งแสดงค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบดว้ย ดงันั้น ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมีอาํนาจอนุมติัในทางปฏิบติั 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทั
ย่อย ประจาํปี 2557 และพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2557 สําหรับบริษทัและบริษทัย่อย
ตามท่ีเสนอ 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับปี 2557 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที ่9 รับทราบการแก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาส้ินสุดโครงการ ESOP-W4 

 ประธานฯ แจง้ว่าเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย (โครงการ ESOP-W4) 
จาํนวน 10,000,000 หน่วย โดยมีกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 405,123,128 19,000 5,100 405,147,228 
คิดเป็นร้อยละ 99.9953 0.0046 - - 
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ณ ปัจจุบนั มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคงเหลือจาํนวน 438,551 หน่วย แต่เน่ืองจากพนกังานผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือดงักล่าวไดล้าออกจากบริษทัและพน้สภาพการเป็นพนกังานแลว้จึงไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิไดอี้กต่อไป (ตามเง่ือนไขการใชสิ้ทธิขอ้ 3.3 ในรายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ESOP-W4) ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติ
อนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ จากวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 เป็นวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นหรือไม่ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอสรุปว่าผูถื้อหุ้นรับทราบการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาส้ินสุดโครงการ ESOP-W4 
ตามท่ีรายงาน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ตามท่ีรายงาน 
 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้จําหน่ายจํานวน 995,071 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงิน รายงาน
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
577,426,511 บาท และรายงานการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

 บริษทัมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายอยู่เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 995,071 หุ้น โดยเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ซ่ึงโครงการ
ทั้งสองไดส้ิ้นสุดอายุลงแลว้ ดงันั้น เพ่ือให้เป็นการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 578,421,582 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 577,426,511 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 995,071 
หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงักล่าว 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ือง
ทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 “ ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 577,426,511 บาท (หา้ร้อยเจด็สิบเจด็ลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 577,426,511 หุน้ (หา้ร้อยเจด็สิบเจด็ลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 
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 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 577,426,511 หุน้ (หา้ร้อยเจด็สิบเจด็ลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - - ” 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 
578,421,582 บาท เป็น 577,426,511 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 
4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 577,426,511 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จาํหน่ายจาํนวน 995,071 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
(สามในส่ี) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 405,142,328 0 5,100 405,147,428 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย (ESOP-W5) จํานวนไม่เกนิ 10,000,000 หน่วย 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี รายงานรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W5) 
จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั และ/หรือ
บริษทัยอ่ย ใหมี้ความตั้งใจในการทาํงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งเพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั ทาํให้มีวตัถุประสงคเ์ป็นหน่ึงเดียวกบัผูถื้อหุ้น คือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่
บริษทัเป็นสาํคญั ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหท้าํงานกบับริษทัต่อไปในระยะยาว 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 
หน่วย ตามรายละเอียดของโครงการ การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย (ESOP-W5) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยสรุปมีดงัน้ี  
ช่ือหลกัทรัพย ์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษทัเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (ESOP-W5) 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย   : ไม่เกิน 10,000,000 หน่วย 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคิดเป็นร้อยละ : 1.82 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดจ้าํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
ระยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3ปี นบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วิธีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั

และ/หรือบริษทัยอ่ยโดยไม่ผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัท่ีทาํการ

ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
โดยไม่มีส่วนลด 

       [หมายเหตุ: ราคาตลาดถวัเฉล่ียยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เท่ากบั 31.99 บาทต่อหุน้] 

 นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และบรรลุผล
สาํเร็จ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัและ/
หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W5 ตามท่ีจาํเป็น
และสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น
ซกัถาม ดงัน้ี 

(1) คุณชชัชยั คุณงาม  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
ถาม มีตลาดรองให ้ซ้ือ-ขาย Warrant ESOP-W5 หรือไม่ 
ตอบ ไม่มี 

(2) คุณปิติพฒัน ์ พฒันธ์นฐานโชค ผูรั้บมอบฉนัทะ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
ถาม คะแนนเสียงในวาระก่อนหนา้มีจาํนวน 405,147,428 เสียง เหตุใดคะแนนเสียงรวมในวาระน้ีจึง

เหลือเพียง 236,772,176 เสียง 
 ตอบ ไดต้ดัคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ออกไป 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทั
ยอ่ย (ESOP-W5) จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย รวมถึงพิจารณาอนุมติัการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั
และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทักระทาํการดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ดว้ย 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W5) จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเสนอ รวมทั้งการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W5 ตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น ดงัน้ี 

 ผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง คดัคา้น รวม 
จาํนวนเสียง* 168,375,252 235,275,176 1,491,900 5,100 0 236,772,176 
คิดเป็นร้อยละ - 99.3677 0.6300 0.0021 0.0000 100.0000 

 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทั จํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน
จํานวน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบยีนเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี รายงานการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 587,426,511 บาท บาท และรายงานการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ เพื่อใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

 เพื่อเป็นการรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 ในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 10,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 587,426,511 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 10,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดย
ใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

“ ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท (หา้ร้อยแปดสิบเจด็ลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็บาทถว้น) 



 

- หนา้ 19 - 

 

 แบ่งออกเป็น 587,426,511 หุน้ (หา้ร้อยแปดสิบเจด็ลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 587,426,511 หุน้ (หา้ร้อยแปดสิบเจด็ลา้นส่ีแสนสอง
หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสิบเอด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - - ” 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 
577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 587,426,511 บาท และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จาํนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียนตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 404,835,028 307,300 5,100 405,147,428 
คิดเป็นร้อยละ 99.9241 0.0758 - - 

 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตาม
โครงการ ESOP-W5 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี รายงานการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนุมติัในวาระท่ี 12  
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน
ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ ESOP-W5 

 นอกจากน้ี เพ่ือใหก้ารดาํเนินการในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก และบรรลุผล
สาํเร็จ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัและ/
หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหรือเปล่ียนแปลง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
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และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 ตามท่ีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามท่ีเสนอ รวมถึงพิจารณาอนุมติั
การมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทักระทาํการดงัท่ี
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ดว้ย 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น รวมทั้ง
การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจ
ดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามท่ีเสนอทุกประการ 
โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จาํนวนเสียง* 463,650,428 1,491,900 5,100 405,147,428 
คิดเป็นร้อยละ 99.6317 0.3682 - - 

 

วาระที ่14 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้น
สอบถามดงัน้ี 

(1) คุณชชัชยั คุณงาม  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
ถาม   อยากเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีเร่งสอบบญัชีให้เร็วข้ึน เพื่อจะไดป้ระชุมไดเ้ร็วข้ึน หากอยูใ่นช่วง

ปลายมีนาคม หรือตน้เมษายน จะสะดวกกวา่เพราะผูถื้อหุน้ตอ้งไปร่วมประชุมหลายบริษทั 
ตอบ ประธานฯ รับการเปล่ียนรอบระยะเวลาบญัชีไวพ้ิจารณา 

ถาม   ผลตอบแทนเงินปันผลของปี 2556 มีอตัราลดลง YIELD ของ KCE ตํ่าสุด ฝากให้พิจารณา
เปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนัดว้ย 

ตอบ   คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ช้ีแจงวา่สาํหรับ YIELD ท่ีต ํ่าลง เป็นผลจากการท่ีอตัราส่วนดงักล่าวผนัแปร
ในทางตรงกนัขา้มกบัจาํนวนหุน้จดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ และราคาตลาดของหุน้ท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็
ตาม หากพิจารณาจากจาํนวนเงินปันผลต่อหุน้แลว้ จะพบว่าเคซีอีจ่ายเงินปันผลต่อหุน้เพิ่มข้ึนทุก
ปี ดงัน้ี 

ในปี 2554 จ่าย 0.20 บาทต่อหุน้ 
ในปี 2555 จ่าย 0.55 บาทต่อหุน้ 
และในปี 2556 จ่าย 0.75 บาทต่อหุน้ 
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(2) คุณปิติพฒัน ์ พฒันธ์นฐานโชค ผูรั้บมอบฉนัทะ (สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 
ถาม ในปัจจุบนัมีการต่ืนตวัเก่ียวกบัการต่อตา้นคอรัปชัน่ โครงการแนวร่วมปฏิบติัเพื่อต่อตา้นการ

ทุจริต ซ่ึงบริษทัไดแ้สดงเจตนารมยท่ี์จะเขา้ร่วมแลว้ ในฐานะผูรั้บมอบฉนัทะขอช่ืนชม และขอ
ทราบแผนงานเตรียมความพร้อมในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต 

ตอบ แพทยห์ญิงจนัทิมา  องคโ์ฆษิต ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดช้ี้แจงว่า เคซีอีใน
ฐานะบริษทัผูส่้งออกใหก้บัลูกคา้ระดบัขา้มชาติใหญ่ของโลก ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ือง
การต่อตา้นการทุจริตมานานมากแลว้ และก่อนท่ีจะมีการต่ืนตวักนัในประเทศไทยในปัจจุบนั  
(1) เคซีอี ไดเ้ขา้ร่วมลงนามรับหลกัการของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global 

Compact ตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงยึดถือหลกั 4 ประการ ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน 
การต่อตา้นการทุจริต และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายการต่อตา้นการทุจริตอยา่ง
เป็นทางการและมีการเผยแพร่นโยบายทัว่ทั้งองคก์ร 

(3) ในการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ พนกังานทุกระดบัจะไดรั้บทราบถึงนโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษทั จรรยาบรรณของพนกังานและผูบ้ริหาร และพนกังานรับท่ีจะปฏิบติัตาม
นโยบายอยา่งเคร่งครัด 

(4) ขณะน้ีโครงการต่อตา้นการทุจริตอยู่ในระหว่างการกรอกแบบประเมินตนเองซ่ึงจะตอ้งมี
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แลว้จึงแจง้คณะกรรมการแนวร่วมฯเพ่ือขอการรับรอง 

 

หมายเหตุ * เน่ืองจากระหว่างการดาํเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงทาํให้จาํนวนหุ้นของผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ มีจาํนวนมากกว่าตอนเปิดประชุม 

 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดข้อบคุณผูถื้อหุน้ทุก
ท่านท่ีไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนบตัรลงคะแนน
เสียงทั้งหมดใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ณ ประตูทางออกจากหอ้งประชุม 

 

ปิดประชุม   เม่ือเวลา 17.15 น 
 

ลงช่ือ...........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                          ( นายบญัชา  องคโ์ฆษิต ) 
                          ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 
 

ลงช่ือ...........................................................................เลขานุการท่ีประชุม 
                                                                                         ( นางธญัรัตน ์เทศนส์าลี ) 
                                   เลขานุการบริษทั 


