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(สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 1) 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 (ครั�งที� 32/2558) 

บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

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

วนั เวลา และสถานที� ประชุม 

 ประชุมเมื�อวนัพุธที� 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2 โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์  

คอนเวนชั�น ชั�น 9 เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

ก่อนเริ�มการประชุม  

คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที�เลขานุการที�ประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และได้

ชี� แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซึ� งจะลง
ตอ้งมติในแต่ละวาระโดยยึดถือแนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี�  

• ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนน 

• ใชร้ะบบ Bar code ในการบนัทึกคะแนนเสียง 

• ใชบ้ริการระบบการจดัประชุมผูถื้อหุน้ E-Voting ของบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� ง
ครอบคลุม 

1. การลงทะเบียน 

2. การนบัคะแนน และ 

3. การแสดงผลคะแนน และรายงานมติที�ประชุม 

ทั�งนี� เพื�อใหก้ารบนัทึกคะแนน ถกูตอ้งแม่นยาํ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

• ณ จุดลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบตัรลงคะแนนจะมีชื�อผูถื้อหุ้น ชื�อผูรั้บมอบ
ฉนัทะ และจาํนวนหุน้ที�ถือ และ มีลาํดบัวาระกาํกบัไวเ้พื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนอยา่งถกูตอ้งตามวาระ  

• ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุ้นที�ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง   ผูถ้ือหุ้น

สามารถลงคะแนนเสียงทั�งหมดที�มีอยู่ เพื�อออกความเห็น ว่า เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง อย่างใด

อยา่งหนึ�งเท่านั�น ในแต่ละวาระ 
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• ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยการทาํเครื�องหมายบนบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบตัร ทั�งนี�  
เพื�อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ใหส่้งบตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรที�ระบุความเห็น ไม่เห็นดว้ย และ งดออก

เสียง เท่านั�น  

• ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียง เท่านั�น แลว้นาํคะแนนเสียงดงักล่าว หกัออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�
เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ในวาระนั�นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนหนา้จอดา้นหนา้หอ้งประชุม  

• ทั�งนี�  ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามในประเด็นที�
เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั�นๆ ตามความเหมาะสม 

• สาํหรับผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแลว้  ระบบจะนบัคะแนนเสียงตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ทุกประการ  

• สาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ เพื�อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ 
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระที�เหลืออยูแ่ละส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ที�เพื�อจะได้
บนัทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

• ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ มิไดคื้นบตัรลงคะแนนที�ออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง แก่

เจา้หนา้ที� ก่อนที�ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียง เห็นดว้ย 

• กรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�เริ�มเขา้ประชุมตั�งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั�งแต่วาระนั�นเป็นตน้
ไป ดงันั�น ในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจาํนวนผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงแตกต่างกนัได ้

• กรณีถือเป็นบตัรเสีย มีดงันี�  
1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ประเภทความเห็น (ยกเวน้การลงคะแนนของ Custodian ในประเทศไทย) 

2. มีการแกไ้ข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิไดล้งนามกาํกบั 

3. การขีดฆ่าบตัรทั�งบตัร 

4. บตัรลงคะแนนที�ชาํรุด และไม่อยูใ่นสภาพที�สามารถอ่านผลได ้

• มติที�ประชุม ในกรณีทั�วไปหากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในเรื�อง
คะแนนเสียง ให้ถือว่าที�ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมติัในวาระนั�นๆ ในกรณีอื�นซึ� งมีกฏหมายหรือ
ขอ้บงัคบักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติที�ตอ้งการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในแต่
ละวาระ 

• การสอบถามขอ้สงสยั หรือแสดงความคิดเห็น หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ มีความประสงคจ์ะสอบถามขอ้

สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอใหย้กมือขึ�น เมื�อประธานอนุญาตแลว้ ขอความกรุณาแจง้ดว้ยว่าท่านเป็นผูถื้อ

หุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ชื�อ-นามสกุล แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือคาํถาม เพื�อประโยชน์ใน
การบนัทึกรายงานการประชุม และในการสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื�อหาอย่าง
กระชบัและตรงประเด็นกบัวาระการประชุมนั�นๆ เพื�อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี�  หากผูถื้อ
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หุน้ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือคาํถามเรื�องอื�น ขอให้เสนอใหม่ในช่วงที�มีการพิจารณาวาระที� 8 ซึ� งเป็น
วาระสุดทา้ย 

• เมื�อการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที�เห็นดว้ยในทุกระเบียบวาระเพื�อ
ประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 

นอกจากนั�น เลขานุการที�ประชุมไดแ้จง้ว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในการดูแลสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดป้ระชาสมัพนัธ์ผา่นระบบ SET portal และผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในระหว่างวนัที� 22 กนัยายน 

2557 ถึงวนัที� 31ธนัวาคม 2557 เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื�อบุคคลเพื�อ
รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื�อง เพื�อใหพิ้จารณาในการประชุมครั� ง
นี�   

จากนั�น เลขานุการที�ประชุมไดแ้จง้ระเบียบวาระการประชุม ตามในหนงัสือเชิญประชุมที�ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 
และก่อนเริ�มการประชุม เลขานุการที�ประชุมไดแ้นะนาํประธานคณะกรรมการบริษทั ผูท้าํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 (ประธานฯ) และเชิญประธานฯ เริ�มดาํเนินการประชุม 

เริ�มการประชุม 

นายบญัชา องคโ์ฆษิต ประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุน้ เมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 587,426,511 หุ้น 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที�ไดช้าํระแลว้ จาํนวน 568,709,119 บาท 

 ประธานฯ ไดร้ายงานว่า ณ เวลาเริ�มการประชุม มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 44 ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้

204,695,276  หุน้ และมีผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ 687 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 229,270,832 หุน้ จึงมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ

แทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุม รวมทั�งสิ�น 731 ราย รวมจาํนวนหุน้ไดท้ั�งสิ�น 433,966,108 หุน้ ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 76.3072 

ซึ� งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทัฯ ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึง
กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 

ก่อนเริ�มการประชุมประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตวัแทนผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษา
ดา้นกฎหมาย และผูส้งัเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ที�เขา้ร่วมการประชุม ดงันี�  

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม  

1. นายบญัชา  องคโ์ฆษิต   ประธานคณะกรรมการบริษทั  

2. พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ /   กรรมการตรวจสอบ / 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

      (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้)  

3. นายไพฑรูย ์ทวีผล   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

  (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้)  

4. นางอุบล  จิระมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้) 
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5. นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์   กรรมการ 

6. นายพิธาน  องคโ์ฆษิต กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

7. นายปัญจะ  เสนาดิสยั   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. พญ. จนัทิมา  องคโ์ฆษิต    กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9. นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต   กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษทั  

1. นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี�ยน  ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิตของ
 กลุ่มบริษทัฯ 

2. นางธญัรัตน ์ เทศนส์าลี  ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายงานการเงินและบริหาร 
 ของกลุ่มบริษทัฯ /  เลขานุการบริษทั 

ตวัแทนของผู้สอบบัญชี  

1. นายบุญญฤทธิ@  ถนอมเจริญ  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

2. นายโชคชยั งามวฒิุกลุ                 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ที�ปรึกษาด้านกฎหมาย  

1.   คุณ สาธิมา จินตนเสรี  บริษทั เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จาํกดั 

2.   คุณนิตยา เกียรติเสรีกลุ  บริษทั เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จาํกดั 

เป็นผูส้งัเกตุการณ์การประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง    

จากนั�น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุม เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัที�แจง้ไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 29 เมษายน 2557 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ซึ� งประชุมเมื�อ
วนัที� 29 เมษายน 2557 และไดน้าํส่งรายงานการประชุมฯให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14  วัน นับตั� งแต่ว ันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น พร้อมทั� ง เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต ์
(www.kcethai.in.th) ของบริษทัฯ ทั�งนี�  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแจง้แกไ้ขรายงานการประชุม และคณะกรรมการพิจารณาแลว้ 

มีความเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งถกูตอ้ง ตามมติที�ประชุม 

รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบลาํดบัที� 1) ซึ� งไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า มีท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแกไ้ขรายงานหรือไม่ ซึ� งปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้รายใดสอบถามหรือเสนอแกไ้ขรายงาน 
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ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557  

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 (ครั� งที� 31/2557) เมื�อวนัที� 29 เมษายน 

2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง * 434,103,177 0 0 434,103,177 

ร้อยละ 100.0000 0 0 100 

วาระที� 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณธญัรัตน ์เทศนส์าลี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที�บริหารสายงานการเงิน รายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 เพื�อใหที้�ประชุมรับทราบ ดงันี�  

• บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 ซึ� งได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ดงัปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ต่างๆ ดงันี�  
- สรุปขอ้มลูทางการเงินที�สาํคญั และอตัราส่วนทางการเงิน  (หนา้ 3) 

- รายงานคณะกรรมการ (หนา้ 4-5) 

- คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ (หนา้ 80-87) 

นอกจากนั�น ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ใน 

www.set.or.th หรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.kcethai.in.th 

• ในภาพรวม ผลการดาํเนินงานในปี 2557 ถือวา่ประสบความสาํเร็จ และมีผลประกอบการที�ดีมาก 

• ยอดขาย มีการเติบโตอย่างมีนยัสาํคญั จาก 9,294 ลา้นบาท เป็น 11,284 ลา้นบาท ในปี 2557 หรือเพิ�มขึ�น 21% 

จากปีก่อน และนบัเป็นยอดขายสูงสุด ซึ�งเป็นผลจาก 

• สภาวะตลาดในอุตสาหกรรมยานยนตดี์ขึ�น ทาํใหมี้ demand เพิ�มมากขึ�น ทั�งจากลกูคา้เก่าและลกูคา้ใหม่ 

• จากผลการดาํเนินงานที�ประสบผลสําเร็จเกินเป้าหมายของ KCE Technology ซึ� งเป็นบริษทัย่อย มีกาํลงัการ
ผลิตมากเป็นครึ� งหนึ�งของกาํลงัการผลิตรวมของกลุ่ม และจากการปรับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตใน

โรงงานทุกแห่ง ส่งผลใหเ้พิ�มกาํลงัการผลิตไดสู้งขึ�นไปอีก 

• อตัรากาํไรขั�นตน้ สูงขึ�นจากร้อยละ 26.3 เป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2557 ซึ� งเป็นผลจาก 

- การใชก้าํลงัการผลิตที�เพิ�มมากขึ�น 

- การปรับประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเนื�อง 

- และการควบคุมอตัราของเสีย ใหท้รงตวัอยูใ่นระดบัตํ�าได ้

• ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 

ในปี 2557 ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของยอดขาย มีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ขอ้ 25-26 รายการค่าใชจ่้ายขายและบริหารที�ไม่ไดเ้กิดขึ�นประจาํ ไดแ้ก่ 
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- การรับรู้ค่าใชจ่้ายของการใชสิ้ทธิ ESOP Warrant  

- การสาํรองค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเครื�องจกัรที�ไม่ไดใ้ชง้าน   
- ค่าใชจ่้ายของโรงงานใหม่ที�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

• กาํไรจากการดาํเนินงาน  

ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 1,828 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 69 จากปี 2556 ที� 1,084 ลา้นบาท 

รายการที�ไม่เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน   
- เงินชดเชยค่าประกนั 

- กาํไรจากการรวมธุรกิจ 

• กาํไรสุทธิ ตามงบการเงิน 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 2,109.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 80 จากปี 2556 ที� 1,173.5 ลา้นบาท และมี

อตัรากาํไรสุทธิที�ร้อยละ 18.7 ต่อยอดขาย ซึ� งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได ้ประกอบกบัความสามารถ
ในการทาํกาํไรที�สูงขึ�น แต่ชดเชยกบัค่าใชจ่้ายบริหารที�เพิ�มขึ�นจาํนวนหนึ�ง 

• อตัราส่วนทางการเงิน ที�สาํคญั 

ตามขอ้มลูที�ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี หนา้ 3 จะเห็นวา่ 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้    สูงขึ�นอยา่งต่อเนื�อง อยูที่�ร้อยละ 33.0 ในปี 2557 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม     เพิ�มขึ�น 2 เท่า จากปี 2555 อยูที่�ร้อยละ 13.9 

อตัราหนี� สินต่อทุน     0.92 เท่า ในปลายปี 2557 

กาํไรสุทธิ         3.89 บาท ต่อหุน้ 

เสนอจ่ายเงินปันผลที�      1.10 บาท ต่อหุน้ 

ณ สิ�นรอบปี 2557 มีมลูค่าตามบญัชี 11.29 บาท ต่อหุน้ ซึ� งสูงเป็นเกือบ 2 เท่า จากปี 2555 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นว่า มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด

ซกัถาม ประธานฯ จึงขอสรุปวา่ผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 ตามที�รายงาน 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2557 ตามที�รายงาน 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2557  

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที�บริหารสายงานการเงิน รายงานงบ
การเงินสาํหรับปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2557 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั แลว้โดยไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ 

เห็นวา่ ถกูตอ้ง ครบถว้น ตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจาํปี 2557 (หนา้ 

96 - 100) ที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้  
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งบการเงินของปี 2557 ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี ดงันี�  

1)  มีการก่อสร้างโรงงานใหม่ของบริษทัฯ ที�ต่อเนื�องมาจากไตรมาส 4 ของปี 2556 

      และการขยายโรงงานของบริษทัยอ่ย บจ. ไทย ลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

2)  บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินชดเชยค่าประกนันํ�าท่วม ทั�งหมดประมาณ 580 ลา้นบาท 

3) ในไตรมาส 4 บริษทัฯ เขา้ซื�อบริษทัยอ่ย KCE Singapore และ 

4)  ตลอดปี 2557 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานที�ดีอยา่งต่อเนื�อง   

โดยสาระสาํคญัของงบการเงิน สรุปไดด้งันี�  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพยร์วม   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 15,159 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 3,875 ลา้นบาท มีสาเหตุจาก 

• ลกูหนี�  และสินคา้คงเหลือ เพิ�มขึ�นตามธุรกิจที�ขยายตวั 

• รายการ ที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ�มขึ�นจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ 
• และมีค่านิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�นจากการรวมธุรกิจกบั KCE Singapore 

หนี� สินรวม    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 8,771 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,597 ลา้นบาท ประกอบดว้ย   

• หนี� สินระยะสั�นลดลงเพราะไดรั้บเงินค่าชดเชยประกนั และจากผลการดาํเนินงานที�ดี 

• เงินกูร้ะยะยาวเพิ�มขึ�นเพราะใชใ้นโครงการขยายโรงงาน 

ส่วนของผูถื้อหุน้    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 6,387 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 2,277 ลา้นบาท จากรายการหลกัคือ 

• กาํไรของปี 2557 จาํนวน 2,111.8  ลา้นบาท 

• จากการเพิ�มทุน 593.5  ลา้นบาท จากการใชสิ้ทธิแปลง Warrant เป็นหุน้สามญั 

•  และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 509.4 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี 2557 

มีรายละเอียดตามที�ไดน้าํเสนอไปแลว้ในวาระที� 2 ซึ� งสรุปได ้ดงันี�  
รายไดจ้ากการขายและบริการ มีจาํนวน 11,284 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,990 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21 

รายไดร้วม  มีจาํนวน 11,654 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 2,181 ลา้นบาท โดยรวมรายไดอื้�น ไดแ้ก่ เงินชดเชยค่าประกนั 
กาํไรจากการรวมธุรกิจ กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน ค่าขายเศษวสัดุ และรายไดเ้บด็เตลด็ 

กาํไรสุทธิ ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ ตามงบการเงินรวม ในปี 2557 มีจาํนวน 2,109.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น  936 

ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 80 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน  3.89 บาทต่อหุน้ เพิ�มขึ�นจาก 2.53 บาทในปีก่อน  
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คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ไดแ้จง้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณางบการเงิน

ดงักล่าวแลว้ จึงเห็นควรใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปี สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ตามที�ได้
นาํเสนอไป 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สําหรับปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557  

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง * 433,026,227 0 1,117,200 434,143,427 

ร้อยละ 99.7426 0 0.2573 100 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณพิธาน องคโ์ฆษิต กรรมการผูจ้ดัการ นาํเสนอรายละเอียดต่อที�ประชุม  

คุณพิธานไดชี้�แจงวา่กรณีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายนั�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมี

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท และทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 58,742,651 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ซึ�งครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองเพิ�มเติมอีก 

สาํหรับการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 คุณพิธานไดชี้� แจงว่าจากผลการดาํเนินงานในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไร

สุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 924.5  ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวมจาํนวน 2,109.8 ลา้นบาท 

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท (หนึ�งบาท
สิบสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 621.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.45 ของกาํไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวม ซึ� ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  

ทั�งนี�  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 8/2557 ซึ� งไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 5 สิงหาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรก (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2557) ให้แก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (สี� สิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยไดจ่้ายเงินปันผลแลว้เมื�อวนัที� 4 กนัยายน 2557 ดงันั�น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือน
หลงั (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557) ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยบริษทัจะ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record 

Date) สําหรับการรับเงินปันผลในวนัที�  24 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื�อผู ้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามที�ไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้

ในวนัที� 25 มีนาคม 2558  และกาํหนดการจ่ายเงินเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558 
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นอกจากนั�น คุณพิธานไดแ้จง้ว่าเงินปันผลที�จ่ายสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนหลงัของปี 2557 ในอตัรา

หุน้ละ 0.70 บาทนั�น เป็นเงินปันผลที�บริษทัจ่ายจากกาํไรสุทธิของปี 2557 ซึ� งประกอบดว้ย 

- กาํไรจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม BOI     จาํนวน  0.27 บาท ต่อหุน้  

(ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย )  

- รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยที�ไดรั้บยกเวน้     จาํนวน  0.43 บาท ต่อหุน้ 

ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณเป็นรายไดเ้พื�อเสียภาษี  

(หกัภาษี ณ ที�จ่าย อตัรา 10%)   

กรณีดงักล่าว สําหรับผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษีเนื�องจากเงินปันผลนั�นจ่ายจากกาํไรหรือ
รายไดใ้นส่วนที�บริษทัไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคล  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ� งปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม
ดงันี�  

1) คุณพรพรหม ภกัตร์เปี� ยม  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม บริษทัจ่ายเงินปันผล คิดเป็นเปอร์เซ็นตน์อ้ยลง คือจากร้อยละ 35.40 มาเป็นร้อยละ 33.23 และร้อยละ 

29.45 ในปี 2557 อยากทราบวา่บริษทัฯ มีแผนลงทุนเพิ�มหรือไม่ จึงจ่ายเงินปันผลนอ้ยลง 

ตอบ คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ไดชี้�แจงว่า ปีนี�บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลนอ้ยกว่าปีที�แลว้ ที�คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์แต่
เป็นตวัเลขเยอะขึ�น เพราะเคซีอีมีการลงทุนค่อนขา้งใหญ่ที�จะขยายกาํลงัการผลิตเป็นสองเท่า (double 

capacity) ของทั� งกลุ่ม รวมทั�ง ที�บริษทัย่อย TLM ก็กาํลงัขยายกาํลงัการผลิตด้วย ทั� งนี�  บริษทัมี
เป้าหมายที�จะปรับอตัราส่วนหนี� สินต่อทุน (D/E ratio) ใหอ้ยู่ที� 1:1 ถา้ไดแ้ลว้จะพิจารณาเพิ�มเงินปัน
ผลต่อไป 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 

ตามที�คณะกรรมการเสนอ 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
2557 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี�  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง * 434,146,227 0 0 434,146,227 

ร้อยละ 100 0 0 100 

วาระที� 5  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการ แทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2558  

ประธานฯไดก้ล่าววา่ เพื�อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี กรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ
ทุกท่านจะไม่อยู่ในหอ้งประชุม รวมทั�งประธานที�ประชุมที�ครบวาระดว้ย ดงันั�น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปัญจะ 
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เสนาดิสัย กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้าํเนินการประชุม รวมทั�งชี� แจงรายละเอียดเพื�อให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาในวาระนี�แทน  

คุณปัญจะไดแ้ถลงว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 16 กาํหนดใหใ้นการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ ซึ�งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

1.  นายบญัชา  องคโ์ฆษิต               กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

2.  พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส    กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

3.  นายไพฑรูย ์ ทวีผล           กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้มา

เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากกรรมการทั�ง 3 ท่านเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยทุกท่านเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย มีทกัษะ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั�งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทศัน์และทศันคติที�ดีต่อองค์กร และสามารถอุทิศเวลา
และความสามารถเพื�อประโยชนสู์งสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทั ทั�งนี�  ขอ้มลูประวติักรรมการปรากฏรายละเอียดตาม สิ�งที�แนบมาดว้ยลาํดบัที� 3  

คุณปัญจะ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ� งปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้เสนอขอ้คิดเห็น ดงันี�  

1) คุณสุรเชษฐ ์ วินิยกลุ   ตวัแทนจากอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ถาม ขอทราบวา่ พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ เป็นเวลากี�ปีแลว้ 

ตอบ คุณปัญจะ เสนาดิสยั ตอบวา่ 32 ปี 

ถาม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระนั�นไม่ควรอยูใ่นวาระเกิน 9 ปี ควรจะกลบัมาดาํรงตาํแหน่งเพียงเป็น

กรรมการ และใหท่้านอื�นมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน 

ตอบ คุณปัญจะ เสนาดิสัย ชี� แจงว่า ตามที�ทราบกนัว่ากรรมการอิสระนั�นมีจาํนวนจาํกดัและหายาก ทาง
บริษทัไม่มีนโยบายจาํกดัวาระกรรมการไม่เกิน 9 ปี ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัผูถื้อหุน้ที�จะพิจารณา 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม คุณปัญจะจึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออก
ตามวาระประจาํปี 2558 เป็นรายบุคคล ตามที�คณะกรรมการเสนอ  

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั�งเป็นรายบุคคลดงันี�  
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5.1 นาย บญัชา  องคโ์ฆษิต    (กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง 431,487,461 2,658,766 0 434,146,227 

ร้อยละ 99.3875 0.6124 0 100 

5.2 พลโท นายแพทย ์สุปรีชา  โมกขะเวส   (กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง 429,418,727 4,697,400 30,100 434,146,227 

ร้อยละ 98.9110 1.0819 0.0069 100 

5.3 นายไพฑรูย ์ ทวีผล    (กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง 433,769,436 369,541 7,250 434,146,227 

ร้อยละ 99.9132 0.0851 0.0016 100 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ใหค้วามไวว้างใจแต่งตั�งกรรมการทั�งสามท่านกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ�ง 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ พลโท นายแพทย ์สุปรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน เสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2558 เพื�อให้
ที�ประชุมพิจารณาอนุมติั 

สําหรับการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 นี�  คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการที�เหมาะสมและเป็นธรรม โดย
พิจารณาจากบทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานที�ผ่านมา รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณ
การผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจยัแวดลอ้มอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของ
บริษทัอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทัฯ โดยนาํผลสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการที�จดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย มาประกอบการ

พิจารณาเปรียบเทียบดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี�  
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ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/คน/ปี) 

ค่าเบี�ยประชุม 

(บาท/คน/ครั� ง) 

คณะกรรมการบริษทั   

•  ประธานกรรมการ 1,600,000 800,000 

•  กรรมการ 800,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

•  ประธานกรรมการ 600,000 - 

•  กรรมการ 500,000 - 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ� งปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี�  

1) คุณอมร โควานิชเจริญ  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม มีค่าตอบแทนใหก้บักรรมการบริหารดว้ยหรือไม่ และเสนอว่าในปีหนา้ ให ้fix ค่าตอบแทน และให้

จ่ายเป็นโบนสักรรมการ เทียบกบั performance ของปี เช่น มีกาํไรเพิ�ม 30-40 เปอร์เซ็นต์ ก็ใหเ้พิ�ม
โบนัสกรรมการตามที� มีก ําไรเพิ�ม เพื�อให้เป็นตัวผลกัดันการปฏิบัติงานและเป็นกําลังใจให้กับ
กรรมการ 

ตอบ คุณพิธาน องค์โฆษิต ชี� แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการนั�นรวมโบนัสแล้ว และได้ปรับขึ� นตาม 
Performance ของปี 2557 โดยปรับใหก้บักรรมการและกรรมการตรวจสอบทุกท่าน อย่างไรก็ตาม จะ

รับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไวพิ้จารณา   

2) คุณโสพรรณ มานะธญัญา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม คณะกรรมการคณะอื�นๆไดรั้บค่าตอบแทนดว้ยหรือไม่ และถา้กรรมการท่านใดอยู่ในหลายคณะ จะ
ไดรั้บค่าตอบแทนอยา่ไร มีกฎเกณฑอ์ยา่งไร 

ตอบ ประธานฯ ชี�แจงว่ากรรมการไดรั้บค่าตอบแทนเท่าที�ขออนุมติัสาํหรับแต่ละท่าน แต่ กรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี�ยง ไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทนเพิ�มขึ�น 

 คุณไพฑูรย์ ทวีผล ชี� แจงเพิ�มเติมว่า มีแต่คณะกรรมการตรวจสอบที�ได้รับค่าตอบแทนต่างหาก 
กรรมการตรวจสอบไม่ไดรั้บค่าเบี�ยประชุมเป็นรายครั� ง แต่ใหร้วมอยูใ่นค่าตอบแทนรายปี 

ถาม สรุปวา่ มีค่าตอบแทน 3 ประเภท เป็น 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และ 

- ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 

ตอบ ประธานฯ : ถกูตอ้ง  
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3) คุณพรพรหม ภกัตร์เปี� ยม ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม ถา้ผลประกอบการของบริษทัฯ ลดลง ค่าตอบแทนกรรมการจะปรับลดลงดว้ยหรือไม่  

ตอบ ประธานฯ กล่าววา่ ปรับลดลงดว้ย 

คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ชี�แจงเพิ�มเติมว่า ถา้ดูตวัเลขในอดีต ในปี 2009 ซึ� งเป็นปีที�เกิด Crisis subprime 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนลดลงถึงครึ� งหนึ�ง โดยค่าตอบแทนของประธานกรรมการ 1 ลา้นบาท ลดลง

เหลือ 5 แสนบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 5 แสนบาท ลดลงเหลือ 2.5 แสนบาท และค่าตอบแทนของ

กรรมการตรวจสอบกล็ดลงดว้ย  

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2558 ตามที�เสนอ 

มตทิี�ประชุม   ที�ประชุมมีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 
2558 ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี�  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง 434,138,977 0 7,250 434,146,227 

ร้อยละ 99.9983 0 0.0016 100 

วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไพฑูรย ์ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาํเสนอรายละเอียดของการ

แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 ใหที้�ประชุมพิจารณาดงันี�  

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นควรเสนอให้ผูถื้อหุ้น แต่งตั�ง
ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ดงันี�  

1)  แต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั คนใดคนหนึ�ง ดงัต่อไปนี�  เป็นผูส้อบบญัชี 

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2558 

1) นาย วีระชยั รัตนจรัสกลุ                 เลขที�ใบอนุญาต 4323  

2) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์  เลขที�ใบอนุญาต 4098 

3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก         เลขที�ใบอนุญาต 4795 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีที�เสนอให้แต่งตั�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย เป็นบริษทัที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบญัชีเป็นอยา่งดี 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอนั�น ไม่เป็นผูถื้อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป็นอิสระ 
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ในกรณีที� ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้   

2) กาํหนดค่าสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวน 3,284,500 บาท 

ซึ� งเพิ�มขึ�นจากปี 2557 จาํนวน 119,000 บาท หรือร้อยละ 3.76 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของธุรกิจ 

ค่าสอบบญัชี - เฉพาะของบริษทัฯ 1,018,500 บาท 

ค่าสอบบญัชี –บริษทัยอ่ย 2,266,000 บาท 

                       รวมค่าสอบบญัชี  3,284,500 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึ� งปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เค

พีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ประจาํปี 

2558 และพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2558 สาํหรับบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามที�เสนอ 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สําหรับปี 2558 ตามที�
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี�  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

จาํนวนเสียง 432,507,361 723,641 915,225 434,146,227 

ร้อยละ 99.6225 0.1666 0.2108 100 

วาระที� 8      พจิารณาเรื�องอื�นๆ  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นอื�นๆ ปรากฎว่ามีผูถื้อหุน้สอบถามในประเด็นต่างๆ 
ดงันี�  

1) คุณเลิศชยั  ลีลายนกลุ  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม  ในปี 2557 เพิ�มกาํลงัการผลิต 7 แสน ตรฟ. เมื�อใดจึงจะถึง 4 ลา้น ตรฟ. และจะมี market share 

เท่าไหร่ นอกจากนั�น ยงัมี room ในการปรับประสิทธิภาพการผลิตไดม้ากขึ�นอีกหรือไม่ 
ตอบ คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ชี�แจงว่า กาํลงัการผลิตจะเพิ�มขึ�น 4 ลา้น ตรฟ. จะใชเ้วลาประมาณ 3 ปี เพื�อให้

เต็ม หลงัจากนั�น market share ใน Automotive ของโลก จะเพิ�มขึ�นจาก 6% เป็น 9-10% โดยโรงงาน

ใหม่มีกาํลงัการผลิต 2 ลา้น ตรฟ. แบ่งเป็น 3 phase 

Phase 1 เริ�มดาํเนินการผลิตแลว้ ตั�งแต่ 1 ม.ค. 2558 มีกาํลงัการผลิต 7 แสนตรฟ. ต่อเดือน 

Phase 2 จะปิดโรงงานเก่า แลว้ยา้ยมาโรงงานใหม่ประมาณไตรมาส 3-4 ปี 2558 มีกาํลงัการ ผลิต 6 

แสนตรฟ. 
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Phase 3 จะเริ�มดาํเนินการ ประมาณไตรมาส 3 ปี 2559 มีกาํลงัการผลิตเพิ�มอีก 7 แสนตรฟ. 

ส่วนประสิทธิภาพการผลิตยงัสามารถปรับเพิ�มขึ�นไดอี้ก ที�โรงงานใหม่จะมีประสิทธิภาพดีกว่าและ
เทคโนโลยีสูงกว่า นอกจากนั�น ทุกๆ ปี ยงัมี project เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ ทาํใหมี้การจดัการ ที�ดีขึ�น 
ในระบบ control ปีนี�  มีการ implement ระบบที�จะช่วยเพิ�ม efficiency ซึ� งจะ roll out ไปทั�ง 3 โรงงาน 

ซึ� งไดแ้ก่ ระบบ Production planning การวางแผนการผลิตที�เปลี�ยนจากคนเป็น computer program 

ระบบ HR ระบบMaintenance และระบบ Purchasing  

2) คุณอมร โควานิชเจริญ  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม 2.1) เมื�อปีที�แลว้คุณชชัชยั คุณงาม ไดข้อให้ผูส้อบบญัชีเร่งตรวจบญัชีให้เร็วขึ�น จึงขอเสนอให้จดั
ประชุมผูถื้อหุน้ในตน้เดือนเมษายนไดห้รือไม่  

 2.2) และเมื�อPhase 1 มี operation มากขึ�น capacity จะเป็นเท่าใด  

 2.3) Phase 3 มีขอ้ควรระวงัหรือไม่ หากมีการเพิ�ม capacity แลว้มีการผลิตมากเกินไป มี supply แต่ 

demand ไม่พอ หรือถา้เกิด crisis จะมีปัญหาหรือไม่ 

ตอบ 2.1) ประธานฯ ชี�แจงวา่ เรื�องการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ร็วขึ�น กรรมการจะรับไวพิ้จารณา 

2.2) คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ชี�แจงว่า ปัจจุบนั Phase I ผลิตได ้30% ในไตรมาสที� 2 คาดว่าจะผลิตมาก

ขึ�นเป็นประมาณ 50% 

2.3) คุณพิธาน องค์โฆษิต ชี� แจงว่า KCE อยู่ใน Electronic Business และปัจจุบนัเป็นช่วงเวลาที�
เหมาะสมในการลงทุน เมื�อเกิด Crisis ปัญหาคือ cash ไม่ใช่ operation แต่เราก็พยายามที�จะ 
conservative ตามที�ไดพู้ดถึงในวาระที� 4 บริษทัมี target ที�จะปรับ D/E ใหอ้ยู่ที� 1:1 ในขณะที�
ราคาสินคา้ electronic ลดลงทุกปี สิ�งที�บริษทั Electronic ตอ้งทาํ คือ R&D, ปรับปรุงเทคโนโลยี, 

ลด cost หรือ เพิ�ม efficiecy แต่วิธีที�ลด cost โดยเร็วที�สุดคือการ expansion  หากเกิด crisis เรา

ตอ้งเตรียม Balance sheet ให ้strong ที�สุด 

3) คุณสุรเชษฐ ์วินิยกลุ  ตวัแทนจากอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ถาม ในวาระที� 2 ควรให้ผูบ้ริหารระดบัสูงนาํเสนอวิสัยทศัน์ของปี 2558-59 และพูดถึงเรื�องต่างๆ ที�ได้
ถาม-ตอบ กนัในวาระที� 8 ส่วนในวาระที� 3 ใหผู้บ้ริหารทางการเงินชี� แจงงบการเงิน รวมทั�งอยากให้
รายงานผลการดาํเนินงานที�ไม่เกี�ยวกบัดา้นธุรกิจ เช่น ดา้นการกาํกบัดูแลองคก์ร ดา้น CSR ใหผู้ถื้อ

หุน้รับทราบดว้ย 

ตอบ ประธานฯ ชี�แจงวา่ ในวาระที� 2 เป็นวาระที�เกี�ยวกบัผลประกอบการของปีที�ผ่านมา ส่วนวาระที� 8 เป็น

เรื�องอื�นๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัวาระใดๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมซึ� งเป็นไป
ตามที�กฎหมายกาํหนด  

ถาม สมาคมฝากถามเกี�ยวกบัความคืบหนา้เรื�องการต่อตา้นการทุจริต จะขอรับรองเมื�อไหร่ 
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ตอบ คุณไพฑูรย ์ทวีผล ชี�แจงว่า บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมย ์ตั�งแต่ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประเมินความพร้อมโดยประเมินจากแบบประเมินตนเองของ CAC และไดยื้�นขอการรับรองเป็น
สมาชิกในเดือนมีนาคม 2558 โดยสถาบนั IOD ไดรั้บแจง้ผลการรับรองการเป็นสมาชิกในวนัที� 22 

เมษายน 2558 ทางเคซีอีไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิก ในลาํดบัที� 103 จาก 448 บริษทัที�เขา้ร่วม
โครงการ 

4) คุณปิ� น รัตนลือไทย  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ถาม ผูถื้อหุ้นไม่มีโอกาสรู้รายละเอียดเกี�ยวการบริหาร ไดแ้ต่พึ�งผูส้อบบญัชี จึงอยากให้ผูส้อบบญัชีให้
ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย ์เซ็นต์งบบริษทัมหาชนไม่เกิน 3 งบ ต่อปี และให้ผูส้อบบญัชี 

comment ในสิ�งที�เป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ใหม้ากขึ�น 

ตอบ คุณบุญญฤทธิ@  ถนอมเจริญ KPMG ชี� แจงว่า ตรวจแลว้และมีการประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกไตรมาส มีการสรุปรายงานต่างๆ และชี�แจงไป งบของเคซีอี สั�นๆ แสดงว่างบดีมาก ไม่มีปัญหา 

ผูส้อบบญัชีของ KPMG เซ็นตง์บไม่เกิน 4 บริษทั/ ต่อท่าน สาํนกังานมีทีมงานตรวจสอบ 700 กว่าคน 

มีผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก กลต 20 กว่าท่าน ดงันั�น รับรองไดว้่า ทีมงานที�มีอยู่ เพียงพอ
และมีการจดัสรรคนอยา่งเหมาะสมกบัแต่ละบริษทั  

5) ผูถื้อหุน้ 

ถาม บริษทัส่งออกไปยโุรปในปริมาณมาก ถา้ค่าเงินบาทลดลงอยา่งมากจะมีผลกระทบต่อกาํไรหรือไม่ 

ตอบ คุณพิธาน องค์โฆษิต ชี� แจงว่าบริษทัส่งออกไปยุโรป 50% แต่รายไดที้�เป็นเงินสกุล Euro มีเพียง

ประมาณ 17% เมื�อเงินบาทแขง็/อ่อน กจ็ะมีผลกระทบกบักาํไรนิดหน่อย แต่ในส่วนของผูบ้ริหารเราก็

จะบริหารการเงินใหดี้ที�สุด  

6) ผูถื้อหุน้ 

ถาม มีโอกาสที�ตอ้งลดราคาขายในการต่อสูก้บัจีน มีมากนอ้ยแค่ไหน 

ตอบ คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ชี�แจงว่า บริษทัผลิต Auto PCB มานานแลว้ คู่แข่งก็คือจีน ปัจจุบนับริษทัก็ส่ง

เขา้ไปขายในจีนดว้ย PCB สาํหรับ Auto ส่วนใหญ่ 80-90% ผลิตในจีน และ SE Asia  

7) คุณเลิศชยั  ลีลายนกลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม คู่แข่งที�สาํคญัของเคซีอีเป็นใคร 

ตอบ คุณพิธาน องคโ์ฆษิต กล่าวว่า เราเป็น Top 5 ของโลก (Auto) เบอร์หนึ�งคือ CMK เป็น Supplier ของ 

Toyota 2) คือ Viasystem มีโรงงานใหญ่ที�จีน 3) Meiko ญี�ปุ่น 4) คือ Chinpoon มีโรงงานที� จีน 
ไตห้วนั 

 CMK กบั Meiko ขายญี�ปุ่นไม่แข่งขนักบัเคซีอี ส่วน Viasystem และ Chinpoon ขายในจีน ไตห้วนั 

เป็น direct competitor กบัเคซีอี  

8) ผูถื้อหุน้ 
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ถาม Flex PCB มีแผนการผลิตที�ใชใ้นอุปกรณ์อะไร 

ตอบ คุณพิธาน องคโ์ฆษิต กล่าววา่ เรายงักาํลงัศึกษาในเรื�องนี�อยู ่Flex PCB ใชใ้นมือถือ Hard drive Printer 

อุปกรณ์ที�มี movement เมืองไทย เป็น base ในการผลิต Flex PCB เพราะไทยเป็นฐานในการผลิต 

Hard drive  

9) คุณพรพรหม ภกัตร์เปี� ยม ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม ขอให้คุณพิธานแสดงความเห็นเพิ�มเติม ตามที�กล่าวว่า ปี 2558 เป็นปีที�ดีที�สุด ทีมีการบริหารความ
เสี�ยงบน Balance sheet ที�วา่จะปรับในเรื�องนี�  จะทาํในส่วนไหน เช่นลดหนี� เพิ�ม ปรับหนี�ระยะสั�นเป็น
ระยะยาว ทาํสินคา้คงคลงั หรือวา่ เพิ�ม cash 

ตอบ คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ชี�แจงว่า ณ ปลายปี 2557  Net Debt to Equity ลดลงถึง 0.93  Total Liability to 

Equity เท่ากบั 1.37 ปีที�แลว้จ่ายเงินปันผล 1.10 บาท/หุน้ ทาํใหปี้นี� จะมี cash มากขึ�น เพราะฉะนั�น 
Total Liability to Debt forecast ณ สิ�นปี จะอยู่ที� 1:1 เท่ากบัว่า funding ของบริษทัมาจากส่วนของผู ้

ถือหุน้ครึ� งหนึ�ง และหนี� อีกครึ� งหนึ�ง Short-term, Long-term, Receivable และ Payable ก็จะ balance 

ซึ� งถือวา่ Balance sheet แขง็แรง 

หมายเหตุ * เนื�องจากระหว่างการดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม จึงทาํให้จาํนวนหุ้น
ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระ มีจาํนวนมากกวา่ตอนเปิดประชุม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ ไดข้อบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�

ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในครั� งนี�  และกล่าวปิดการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุ้นส่งคืนบตัรลงคะแนนเสียงทั�งหมด

ใหก้บัเจา้หนา้ที� ณ ประตูทางออกจากหอ้งประชุม 

ปิดประชุม   เมื�อเวลา 17.05 น 

ลงชื�อ...........................................................................ประธานที�ประชุม 

                                                                                          ( นายบญัชา  องคโ์ฆษิต ) 

                          ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

ลงชื�อ...........................................................................เลขานุการที�ประชุม 

                                                                                         ( นางธญัรัตน ์เทศนส์าลี ) 

                                   เลขานุการบริษทั 

 

 


