
 

 

 

 

 

 

 

 วนัที� 22 มีนาคม 2559 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ครั� งที� 33/2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ�งที�แนบมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ครั� งที� 32/2558 

  2.  รายงานประจาํปี 2558 (ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มลู CD-ROM) 

  3.  ประวติัของผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทั 

  4.  ขอ้มลูประวติัของผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อ ประจาํปี 2559 

  5.  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  6.  เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉนัทะ  

    ขั�นตอนการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และกติกาการนบัคะแนนเสียง 

  7.  ขอ้มลูของกรรมการอิสระที�บริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

  8.  นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบติัและหนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  9.  แผนที�ของสถานที�จดัการประชุมผูถื้อหุน้ โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น 

  10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มีบาร์โคด้ 

  11. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 

  12. ขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

        (สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ไดจ้าก www.kcethai.in.th) 

ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั� งที� 3/2559 ซึ� งไดป้ระชุม
เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2559  ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  ครั� งที� 33/2559  (“ที�ประชุมผูถื้อหุน้”) ใน 

วนัพฤหัสบดทีี� 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. เวลาลงทะเบียน 13.00 น. – 15.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชั�น 3 โรงแรมเดอะ

แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นได้
พิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ครั� งนี�  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอ

วาระการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัที� 15 กนัยายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 โดยไดมี้การ

ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย บดันี�  บริษทัขอแจง้ใหท้ราบวา่ในการประชุมครั� งนี�ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระล่วงหนา้เพื�อใหพิ้จารณาแต่
อยา่งใด 
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วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ครั� งที� 33/2559 มีดงัต่อไปนี�  

วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 29 เมษายน 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ครั� งที� 32/2558 ซึ� งได้
ประชุมเมื�อวนัที� 29 เมษายน 2558 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดจ้ดัส่งสาํเนา

รายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และกระทรวง

พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนดเป็นที�เรียบร้อยแลว้ พร้อมไดเ้ผยแพร่มติของการประชุมดงักล่าว
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.kcethai.in.th) ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยรายละเอียดปรากฎตาม
สาํเนารายงานการประชุม ตามที�ไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนันี�  (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้และเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้

บนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมดงักล่าว 

การลงมต ิ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จัดทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 โดยมี

รายละเอียดปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 หวัขอ้  “คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ” ซึ� ง
บริษทัไดจ้ดัทาํเป็น CD-ROM ตามที�ไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนันี�  (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในรอบปี 2558 เพื�อใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 

การลงมต ิ วาระนี� เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 (ตามที�ไดมี้การแกไ้ข) (“พรบ.มหาชนฯ”) บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัปรากฎในรายงานประจาํปี 2558 หวัขอ้ “รายงานของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต และงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน”  (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 2) 

 

ทั�งนี�  งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 มีสาระสําคญัโดย

สรุปไดด้งันี�  
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 งบการเงินรวม 

(บาท) 

งบเฉพาะกจิการ 

(บาท) 

รวมสินทรัพย ์ 16,830,068,453 10,818,717,810 

รวมหนี� สิน 8,729,861,709 6,326,003,856 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 8,100,206,744 4,492,713,954 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 12,448,750,695 5,126,176,108 

รวมรายไดร้วม 12,531,157,755 5,807,769,770 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี*  2,240,105,857 944,181,216 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 3.93 1.66 

 * หมายถึง กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ� งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี

เงื�อนไขต่องบการเงินดงักล่าวแลว้ 

การลงมติ  วาระนี�ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซึ� งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน

ปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที� 38 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไว้
เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยก

มา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ณ สิ�นปี 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 587,426,511 บาท โดยเป็นทุนที�ออกและชาํระแลว้
จาํนวน 574,763,198 บาท และทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 58,742,651 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของ

ทุนจดทะเบียน ซึ�งตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเพิ�มเติมอีก 

ทั�งนี�  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาประกอบการ

กบัฐานะการเงิน แผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต จากผลการดาํเนินงานในปี 

2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 944,181,216 บาทประกอบกบัมีกาํไรสุทธิตามงบ

การเงินรวมในส่วนที�เป็นของบริษทั จาํนวน 2,240,105,857 บาท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 

ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ� งบาทห้าสิบสตางค์) ซึ� งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานงวดครึ� งปีแรกของปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ดงันั�น จึง
ยงัคงตอ้งจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดครึ� งปีหลงัของปี 2558 อีกในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ�ง
บาท) โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมาได ้ดงันี�  
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2558 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2557 ปี 2556 

1. กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ – เฉพาะกิจการ      (ลา้นบาท) 944.18 924.46 449.8 

    กาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ – งบการเงินรวม    (ลา้นบาท) 2,240.11 2,109.77 1,173.50 

   กาํไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินรวม                                       (บาท/หุ้น) 3.93 3.89 2.53 

2. จาํนวนหุ้น หกั จาํนวนหุ้นที�ซื�อคืน                                             (หุ้น) - - 549,037,541 

3. จาํนวนหุ้น ณ วนัที� 30 ธ.ค. 2558                                               (หุ้น) 574,763,198 
 

 

4. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปี                                                  (บาท/หุ้น) 1.50 1.10 0.75 

   - เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ 6 เดือนแรก ม.ค. - มิ.ย.       (บาท/หุ้น) 0.50 0.40 0.25 

   - เงินปันผลงวดสาํหรับ 6 เดือนหลงั ก.ค. - ธ.ค.                   (บาท/หุ้น) 1.00 0.70 0.50 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น                                                      (ลา้นบาท) 859.84 621.26 389.92 

6. เงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ – ตามงบการเงินรวม                        (ร้อยละ) 38.38 29.45 33.20 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการไม่
จดัสรรกาํไรสุทธิเพื�อสํารองตามกฎหมายอีก เนื�องจากทุนสาํรองตามกฎหมายมีครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั
แลว้ และควรพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานงวดครึ� งปีหลงัของปี 2558 ในอตัรา

หุน้ละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท) ซึ� งเมื�อรวมกบัการจ่ายปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดครึ� งปีแรก
ของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ แลว้จะเป็นเงินปันผลจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 

ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท (หนึ�งบาทหา้สิบสตางค)์  

โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record 

Date) ในที� 29 มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามที�ไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในที� 30 มีนาคม 2559 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 ทั�งนี�  สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอน

เนื�องจากตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 

การลงมติ  วาระนี�ตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 16 กาํหนดใหใ้น

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมดออก
จากตาํแหน่ง ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ครั� งที� 33/2559 มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  

(1) นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  

(2) นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

(3) นางอุบล  จิระมงคล กรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมตรวจสอบ 
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สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ครั� งนี�  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย

สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการไดเ้ป็นการล่วงหนา้ระหว่างวนัที� 15 กนัยายน 

2558 – 31  ธันวาคม 2558 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื�อ
บุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาเห็นชอบกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

แต่งตั�งกรรมการ 2 ท่าน ที�ครบวาระใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง ไดแ้ก่ 

(1) นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 

(2) นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

เนื�องจากกรรมการทั�ง 2 ท่านเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั และขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย มีทกัษะ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�เป็น
ประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั�งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทศัน์และทศันคติที�ดีต่อองคก์ร 
และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื�อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

เหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั�งนี�  ประวติัของกรรมการทั�งสองท่านมีปรากฎตามเอกสารที�ได้
จดัส่งมาพร้อมกนันี�แลว้ (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 3) 

นอกจากนี�  คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�ง นายครรชิต บุนะจินดา เป็นกรรมการ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนางอุบล จิระมงคล ซึ� งครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 

กรรมอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งนี�  เนื�องจากเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ที�เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และมีประวติัการทาํงาน

ที�โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และมีพื�นฐานความเชี�ยวชาญ
จากหลายอาชีพ ทั�งนี�  ประวติัของผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการ มีปรากฎตามเอกสารที�ได้
จดัส่งมาพร้อมกนันี�  (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 3) 

การลงมต ิ วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั�งเป็นรายบุคคล 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ดังนั�น 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงได้นําเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อพิจารณาการกาํหนด

ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที� บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฎิบัติงานที�ผ่านมารวมถึงการ

ขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจยัแวดลอ้มอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งตลอดจน
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พิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือมีขนาดธุรกิจ

ใกลเ้คียงกบับริษทั 

รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เปรียบเทียบ

ระหวา่งปี 2557 - 2559 เป็นดงันี�  

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี) 

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

- กรรมการ 800,000 800,000 700,000 

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ (บาท/คน/ครั�ง) 

- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 35,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี) 

- ประธานกรรมการ 460,000 600,000 500,000 

- กรรมการ 380,000 500,000 400,000 

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั�ง) 

- ประธานกรรมการ 35,000 - - 

- กรรมการ 30,000 - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และเห็นวา่ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของ

กรรมการตรวจสอบประจาํปี 2559  ตามรายละเอียดที�นาํเสนอ 

การลงมต ิ วาระนี�ตอ้งผา่นอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 7   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษทั และบริษทัย่อย และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง และประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพย ์ที�ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ประจาํปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบ
บญัชีของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย โดยได้

พิจารณาในเรื�องผลการปฎิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนการสอบบญัชี และปัจจยัอื�นๆ 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั�ง 

1. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4323 และ/หรือ 

2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 4795 และ/หรือ 

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 5752 
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ในนามบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั คนใดคนหนึ�งเป็นผูส้อบบญัชี และแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559 โดยผูส้อบบัญชีตามรายชื�อที� เสนอมานั�นไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียใดกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในลกัษณะที�จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ดงัปรากฎขอ้มูลรายละเอียดของผูส้อบบญัชีที�ได้
จดัส่งมาพร้อมกนันี�  (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 4) 

ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีของสาํนกังานตามที�เห็นสมควรทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

รายละเอียดของค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�นาํเสนอ  โดยเปรียบเทียบค่าสอบ

บญัชี ระหวา่งปี 2557 - 2559 เป็นดงันี�  

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าสอบบญัชี-เฉพาะบริษทัฯ                                   1,049,000 1,018,500 970,000 

ค่าสอบบญัชี-บริษทัยอ่ย 2,355,000 2,266,000 2,195,500 

     รวมค่าสอบบญัชีประจาํปี 3,404,000 3,284,500 3,165,500 

     เพิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้คิดเป็นร้อยละ 3.64 3.76 3.14 

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย เนื�องจากมีมาตรฐาน การ

ทาํงานที�ดี มีความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี และมีคุณสมบติัตรงตามหลกัเกณฑที์�สํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และเห็นว่าที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัค่า
สอบบญัชีประจาํปี 2559 จาํนวน 3,404,000 บาท ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปี 2558 จาํนวน 119,500 บาท ซึ� งส่วนหนึ�งเป็น
ผลจากการปรับเปลี�ยนมาตรฐานบญัชีของบริษทัยอ่ยที�จะใชใ้นปี 2559  

รวมทั�ง เห็นว่าที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้นุมติัค่าสอบบญัชีของ

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ที�อาจจดัตั�งขึ�นใหม่ในระหวา่งปี 2559 ดว้ย 

การลงมติ  วาระนี�ตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 8   พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2559 ครั� งที� 33/2559 ในวนัพฤหัสบดีที� 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ  ห้องบอลรูม ชั�น 3 โรงแรมเดอะ     

แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยบริษทัจะเปิดให้

ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั�งแต่เวลา 13.00 น. 
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อนึ�ง ขอใหท่้านเตรียมหลกัฐานที�ตอ้งใชเ้พื�อเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดเรื�องเอกสารและหลกัฐาน
ที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉนัทะ ขั�นตอนการลงทะเบียน (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 6) 

และเพื�อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มี
บาร์โคด้มาดว้ย (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 10)  

นอกจากนี�  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ� งได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี�  (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 11) หรือสามารถ Download หนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให ้Custodian 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั www.kcethai.in.th ในหมวด “ขอ้มูลนักลงทุน 

(Investors Information)” ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุน้ (Shareholders Information)” และ “การประชุมผูถื้อหุน้” 

(Shareholders Meeting) โดยใหเ้ลือกใชแ้บบในแบบหนึ�งตามที�ระบุไวเ้ท่านั�น 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่านในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื�อแต่งตั�งบุคคลหนึ� งบุคคลใด
ดงัต่อไปนี� เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ� งขอ้มลูของผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือนดัประชุมฉบบันี�  (สิ�งที�แนบมาดว้ย ลาํดบัที� 7) 

 กรรมการอิสระ  

1. นายไพฑรูย ์ ทวีผล   ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั 

2. พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  
 

ทั�งนี�  บริษทัขอความร่วมมือจากท่าน ไดโ้ปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทั ณ ที�อยู่เลขที� 72-72/1-3 นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 ภายในวนัพฤหัสบดีที� 21 

เมษายน 2559 โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียน 
เพื�อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ครั� งนี�ดว้ย 

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือคาํถามเกี�ยวกบัการมอบฉนัทะ ท่านสามารถโทรสอบถามเพิ�มเติมไดที้� สาํนกับริหารของ
บริษทั โทร. 02-326-0196-9 ในวนัและเวลาทาํการ และหากผูถื้อหุ้นมีคาํถามที�ตอ้งการให้ชี� แจงในประเด็นของระเบียบ

วาระที�นาํเสนอครั� งนี�  สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มาไดที้� เลขานุการบริษทั ทาง E-mail: tanyarat@kce.co.th โดยขอใหผู้ถื้อ

หุน้ โปรดระบุชื�อ ที�อยู ่เพื�อที�บริษทัจะไดร้วบรวมชี�แจงในที�ประชุมต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

(นายบญัชา  องคโ์ฆษิต) 

ประธานกรรมการบริหาร 


