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 วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 คร้ังท่ี 32/2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 

  2.  รายงานประจาํปี 2557 (ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล CD-ROM) 

  3.  ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

  4.  ขอ้มูลและรายละเอียดของผูส้อบบญัชี 

  5.  ขอ้บงัคบับริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  6.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉนัทะ  

    ขั้นตอนการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และกติกาการนบัคะแนนเสียง 

  7.  ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

  8.  นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  9.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

  10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคด้ 

  11. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 

        (สา มา รถ Download หนัง สือมอบฉันทะ  แบบ ค .  ได้จา ก  www.kcethai.in.th) 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 3/2558 ซ่ึงได้

ประชุมเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2558  ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  คร้ังท่ี 32/2558  (“ท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้”) ใน วนัพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. เวลาลงทะเบียน 13.30 – 15.00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 ชั้น 

9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 22 

กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
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(www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บดัน้ี บริษทัขอแจง้ใหท้ราบว่าในการ

ประชุมคร้ังน้ีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระล่วงหนา้เพ่ือใหพิ้จารณาแต่อยา่งใด 

วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 คร้ังท่ี 32/2558 มีดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 คร้ังที่ 31/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือ 

 วนัที่ 29 เมษายน 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 คร้ังท่ี 31/2557 

ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และได้

จดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) 

และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ พร้อมไดเ้ผยแพร่มติของ

การประชุมดงักล่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.kcethai.in.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

โดยรายละเอียดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุม ตามท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี                             

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้และเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าว         

 ไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง   

  รายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

 ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557  

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2557 หวัขอ้  “คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ 

 ของฝ่ายจดัการ” ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัทาํเป็น CD-ROM ตามท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี  

 (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานผลการ 

 ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

 การลงมต ิ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  

 วนัที่ 31 ธันวาคม  2557  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

 พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) (“พรบ.มหาชนฯ”) บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

  และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัปรากฎในรายงานประจาํปี 2557  

 หวัขอ้ “รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงิน”  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 

   

http://www.kcethai.in.th/
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  ทั้งน้ี งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 มีสาระสําคญั

โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

      (บาท) 

งบเฉพาะกจิการ 

        (บาท) 

รวมสินทรัพย ์ 15,159,733,331 9,533,354,815 

รวมหน้ีสิน 8,771,794,570 5,426,234,195 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 6,387,938,761 4,107,120,620 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11,284,326,301 4,170,259,349 

รวมรายไดร้วม 11,654,395,397 4,822,686,975 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2,109,770,664* 924,461,921 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 3.89 1.71 

  * หมายถึง กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ

แสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่

มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวแลว้ 

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมา

ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลกาดําเนินงาน

 ปี 2557 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 38 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน 

 หน่ึงไว ้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุน 

 จดทะเบียนของบริษทั 

  ณ ส้ินปี 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้

จาํนวน 565,628,244 บาท และทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 58,742,651 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) 

ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเพ่ิมเติมอีก 

  ทั้ งน้ี บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทโดยพิจารณา

ประกอบการกบัฐานะการเงิน แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต จากผลการ

ดาํเนินงานในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 924,461,921 บาทประกอบ

กบัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมในส่วนท่ีเป็นของบริษทั จาํนวน 2,109,770,664 บาท จึงเห็นสมควร
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จ่ายเงินปันผลประจาํปี  2557 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท (หน่ึงบาทสิบสตางค)์ ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ในอตัราหุน้ละ  

0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)์ ดงันั้น จึงยงัคงตอ้งจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีหลงัของ 

ปี 2557 อีกในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท (เจด็สิบสตางค)์ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 

ท่ีผา่นมาได ้ดงัน้ี 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2557 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2556 ปี 2555 

1. กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ – เฉพาะกิจการ                (ลา้นบาท) 924.46 449.8 322.0 

    กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ – งบการเงินรวม              (ลา้นบาท) 2,109.77 1,173.5 712.3 

   กาํไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม                                              (บาท/หุ้น) 3.89 2.53 1.55 

2. จาํนวนหุ้น หกั จาํนวนหุ้นท่ีซ้ือคืน                                                 (หุ้น) 

3. จาํนวนหุ้น ณ วนัท่ี 16 มี.ค. 2558                                                  (หุ้น) 

- 

568,709,119 

549,037,541 

 

458,600,769 

 

4. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปี                                                     (บาท/หุ้น) 1.10 0.75 0.55 

   - เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. - มิ.ย.             (บาท/หุ้น) 0.40 0.25 0.20 

   - เงินปันผลงวดสาํหรับ 6 เดือนหลงั ก.ค. - ธ.ค.                        (บาท/หุ้น) 0.70 0.50 0.35 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน                                                       (ลา้นบาท) 621.26 389.92 252.23 

6. เงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม                             (ร้อยละ) 29.45 33.20 35.40 

  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการ

ไม่จดัสรรกาํไรสุทธิเพ่ือสาํรองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากทุนสาํรองตามกฎหมายมีครบตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัแลว้ และควรพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2557 

ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) ซ่ึงเม่ือรวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค์) แลว้จะเป็นเงินปันผลจ่าย

จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท (หน่ึงบาทสิบสตางค)์ โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 24 

มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในพุธท่ี 25 มีนาคม 2558 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ี สิทธิการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่

แน่นอนเน่ืองจากตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาํปี 2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 

 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน

 กรรมการทั้งหมดออกจากตาํแหน่ง ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 คร้ังท่ี 32/2558 มี

 กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายบญัชา องคโ์ฆษิต  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

(2) พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา  โมกขะเวส กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

(3) นายไพฑูรย ์ ทวีผล  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  

  ทั้งน้ี ประวติักรรมการทั้ง 3 ท่านมีปรากฎตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี  

  (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3) 

   อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 

  กรรมการไดล่้วงหนา้ระหวา่งวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 – 31 ธนัวาคม 2557 โดยมีการประชาสมัพนัธ์ 

  และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์

  แห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นชอบกบั 

  ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ 

  เลือกกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

  ไดแ้ก่ 1) นายบญัชา องคโ์ฆษิต 2) พลโท นพ.สุปรีชา  โมกขะเวส  และ 3) นายไพฑูรย ์ ทวีผล ทั้งน้ี  

  เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  

  และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  โดยทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย มีทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ี 

  เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสยัทศันแ์ละทศันคติ 

  ท่ีดีต่อองคก์ร และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ 

  ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

  การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

  ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประจาํปี 2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม ดงันั้น 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการกาํหนด  

 ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหนา้ท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฎิบติังานท่ีผา่นมารวมถึงการ   

  ขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือมี 

http://www.kcethai.in.th/
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ขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทั 

  รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัสาํหรับปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 และ 2556 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุม     ปี 2558     ปี 2557     ปี 2556 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี) 

- ประธานกรรมการ 1,600,000 1,400,000 1,400,000 

- กรรมการ    800,000    700,000    700,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี) 

- ประธานกรรมการ   600,000    500,000 500,000 

- กรรมการ   500,000    400,000 400,000 

 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 35,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 

 และกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประจาํปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผูถื้อหุน้ท่ีมา 

 ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบ 

 บัญชีประจาํปี 2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และประกาศ 

 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนด 

 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

 บริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี 

 ของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย โดยไดพิ้จารณาในเร่ืองผลการปฎิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบ 

 บญัชี ค่าตอบแทนการสอบบญัชี และปัจจยัอ่ืนๆ 

  คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

1.นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ    เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4323  และ/หรือ 

2.นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์               เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4098 และ/หรือ 

3.นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4795 
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 ในนามบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

 ประจาํปี 2558 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น 

 ต่องบการเงินของบริษทัไดโ้ดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได ้

 เสียใดกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั 

 หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใน ดงัปรากฎขอ้มูลรายละเอียดของผูส้อบบญัชีท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมน้ี  

 (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้บริษทั 

  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีของสาํนกังานตามท่ีเห็นสมควรทาํหนา้ท่ี 

 ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ค่าสอบบญัชี-เฉพาะบริษทัฯ                                    1,018,500 970,000 930,000 

ค่าสอบบญัชี-บริษทัยอ่ย 2,266,000 2,195,500 2,139,000 

รวมค่าสอบบัญชีบริษทัฯ และบริษทัย่อย  3,284,500 

 

3,165,500 

 

3,069,000 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตาม 

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาแต่งตั้ง 

 ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ/หรือบริษทั 

 ยอ่ย เน่ืองจากมีมาตรฐาน การทาํงานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และมีคุณสมบติัตรงตาม 

 หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 และเห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 จาํนวน 3,284,500 บาท ซ่ึง 

 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 119,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของ 

 ธุรกิจ 

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา 

 ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2558 คร้ังท่ี 32/2558 ในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม

เดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยบริษทัจะ

เปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 

 อน่ึง ขอใหท่้านเตรียมหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดเร่ืองเอกสารและ

หลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉนัทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน (ส่ิงท่ีแนบมา

ดว้ย ลาํดบัท่ี 6) และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดนาํแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคด้มาดว้ย (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10)  
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 นอกจากน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ

แบบ ข. ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี (ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 11) หรือสามารถ 

Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศและแต่งตั้ งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ได ้จากเว็บไซต์ของบริษทั 

www.kcethai.in.th ใน  หมวด “ขอ้มูลนกัลงทุน (Investors Information)” ภายใตห้ัวขอ้ “ขอ้มูลสําหรับผูถื้อหุ้น 

(Shareholders Information)”  และ ( “การประชุมผูถื้อหุน้” Shareholders Meeting) โดยใหเ้ลือกใชแ้บบในแบบหน่ึง

ตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

 หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนแทนท่านในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมฉบบัน้ี (ส่ิงท่ี

แนบมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7) พร้อมลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะ 

 กรรมการอิสระ  

1. นายไพฑูรย ์ ทวีผล   ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

2. พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

3. นางอุบล  จิระมงคล   ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  

 ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านไดโ้ปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทั ณ ท่ีอยู่ เลขท่ี 72-72/1-3 

ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  10520 ภายในวนัพุธท่ี 22 เมษายน 2558 โดยบริษทัได้

จดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน เพ่ือเขา้ร่วมประชุมผู ้

ถือหุน้คร้ังน้ีดว้ย 

 หากท่านมีขอ้สงสัย หรือคาํถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ ท่านสามารถโทรสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ สํานัก

บริหารของบริษทั โทร. 02-326-0196-9 ในวนัและเวลาทาํการ และหากผูถื้อหุ้นมีคาํถามท่ีตอ้งการให้ช้ีแจงใน

ประเด็นของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอคร้ังน้ี สามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามาไดท่ี้ เลขานุการบริษทั ทาง E-mail : 

Tanyarat@kce.co.th โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ โปรดระบุช่ือ ท่ีอยู ่เพ่ือท่ีบริษทัจะไดร้วบรวมช้ีแจงในท่ีประชุมต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  (นายบญัชา  องคโ์ฆษิต) 

  ประธานกรรมการบริหาร 
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