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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (คร้ังที ่33/2559) 
บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 

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

วนั เวลา และสถานที่ ประชุม 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ ชั้น 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุม  

คุณธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
และไดช้ี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงจะลงตอ้งมติในแต่ละวาระโดยยึดถือแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดงัน้ี 

 การลงคะแนนเสียง จะใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระ 
 ใชร้ะบบ Bar code ในการบนัทึกคะแนนเสียง 
 ใชบ้ริการระบบการจดัประชุมผูถื้อหุน้ E-Voting ของบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ซ่ึงครอบคลุม 
1. การลงทะเบียน 
2. การนบัคะแนน และ 
3. การแสดงผลคะแนน และรายงานมติท่ีประชุม 

ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารบนัทึกคะแนน ถูกตอ้งแม่นย  า โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 ณ จุดลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบตัรลงคะแนนจะมีช่ือผูถื้อหุ้น ช่ือผูรั้บ

มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นท่ีถือ และ มีล าดับวาระก ากบัไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่าง
ถูกตอ้งตามวาระ  

 ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา โดยถือ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง   ผูถื้อหุน้
สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู ่เพ่ือออกความเห็น วา่ เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง อยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ในแต่ละวาระ 

 ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยการท าเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามใน
บตัร ทั้งน้ี เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ให้ส่งบตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรท่ีระบุความเห็น ไม่เห็น
ดว้ย และ งดออกเสียง เท่านั้น  
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 ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง เท่านั้น แลว้น าคะแนนเสียงดงักล่าว หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ในวาระนั้นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนหนา้จอ
ดา้นหนา้หอ้งประชุม  

 ทั้งน้ี ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแลว้  ระบบจะนบัคะแนนเสียงตาม
ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ทุกประการ  

 ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของผู ้
ถือหุ้น ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลืออยู่และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั
เจา้หนา้ท่ีเพ่ือจะไดบ้นัทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ มิไดคื้นบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
แก่เจา้หนา้ท่ี ก่อนท่ีประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียง เห็นดว้ย 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเร่ิมเขา้ประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้น
เป็นตน้ไป ดงันั้น ในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจ านวนผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงแตกต่างกนั
ได ้

 กรณีถือเป็นบตัรเสีย มีดงัน้ี 
1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเวน้การลงคะแนนของ Custodian ใน

ประเทศไทย) 
2. มีการท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน มีการแกไ้ข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิไดล้งนามก ากบั 
3. การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 
4. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถอ่านผลได ้

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่น าคะแนนของบตัรเสียมารวมเป็นคะแนนเสียง 

 มติท่ีประชุม ในกรณีทัว่ไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯใน
เร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมติัในวาระนั้นๆ ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมี
กฏหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ท่ีตอ้งการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯจะแจง้ให้
ผูถื้อหุน้ทราบในแต่ละวาระ 

 การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ มีความประสงค์จะ
สอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ขอใหย้กมือ เม่ือประธานอนุญาตแลว้ ขอความกรุณาแจง้ดว้ยว่า
ท่านเป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ช่ือ-นามสกลุ แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม 
เพ่ือประโยชน์ในการบนัทึกรายงานการประชุม  และในการสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น 
ขอใหเ้สนอเน้ือหาอยา่งกระชบัและตรงประเด็นกบัวาระการประชุมนั้นๆ เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งมี
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ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือค าถามเร่ืองอ่ืน ขอใหเ้สนอใหม่ในช่วง
ท่ีมีการพิจารณา วาระท่ี 8 ซ่ึงเป็นวาระสุดทา้ย 

 เม่ือการประชุมเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเพ่ือ
ประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 

นอกจากนั้น เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ว่า เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการดูแลสิทธิของผูถื้อ
หุน้ บริษทัฯไดป้ระชาสัมพนัธ์ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯใน
ระหว่างวนัท่ี 15 กันยายน 2558 ถึง วนัท่ี 31ธันวาคม 2558 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ราย
ใดเสนอเร่ืองเพ่ือใหพิ้จารณาในการประชุมคร้ังน้ี  

จากนั้น เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ระเบียบวาระการประชุม ตามในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้
แลว้  และไดแ้จง้ว่าบริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ทาง website ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2559 และ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น ส่งค าถามเก่ียวกบัวาระท่ีจะน าเสนอ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดส่งค าถามเขา้มาก่อนวนั
ประชุม  

 หลงัจากนั้น เลขานุการท่ีประชุมไดเ้ชิญประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชุม 

เร่ิมการประชุม 

นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้น และได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 587,426,511 บาท เป็นหุ้นสามญั
จ านวน 587,426,511 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีไดช้ าระแลว้ จ านวน 576,260,028   บาท 

 ประธานฯไดร้ายงานว่า ณ เวลาเร่ิมการประชุม มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 35 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
154,745,225  หุ้น และมีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 859 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้ 286,793,545 หุ้น จึงมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งส้ิน 894 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 441,538,770 หุ้น ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 76.6214 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ถือว่าครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตวัแทนของผูส้อบ
บญัชี ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย และผูส้งัเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ท่ีเขา้ร่วมการประชุม 
ดงัน้ี 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

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

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
       (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้)  

3. นายไพฑูรย ์ทวีผล   กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
  (ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้) 
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4. ดร.ปัญจะ  เสนาดิสยั   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5.  พญ.จนัทิมา  องคโ์ฆษิต    กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
6.  นายพิธาน  องคโ์ฆษิต   กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
    ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.  นาง ศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์   กรรมการ   
8.  นางอุบล  จิระมงคล   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/   

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    
9.  นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต   กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษทั  

1. นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเน่ียน  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานปฏิบติัการผลิตของ
 กลุ่มบริษทัฯ 

2. นางธญัรัตน ์ เทศนส์าลี  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการเงินและบริหาร 
 ของกลุ่มบริษทัฯ /  เลขานุการบริษทั 

ตวัแทนของผู้สอบบัญชี  

1. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นายโชคชยั งามวฒิุกลุ                 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  

1.  คุณนิตยา เกียรติเสรีกลุ  บริษทั เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากดั 
     ผูส้งัเกตุการณ์การประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง    

จากนั้น ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุม เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัท่ีแจง้ไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และไดน้ าส่งรายงานการประชุมฯให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวใน
เว็บไซต์  (www.kcethai.in.th) ของบริษัทฯ ทั้ งน้ี  ไม่ มีผู ้ถือหุ้นท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม  และ
คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามมติท่ีประชุม 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบ ล าดบัท่ี 1) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้  

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแกไ้ขรายงานหรือไม่ ซ่ึงปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามหรือเสนอแกไ้ขรายงาน 

http://www.kcethai.in.th/
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 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 32/2558) เม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณพิธาน องคโ์ฆษิต ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี 
ผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 เพ่ือให้ท่ี
ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2558 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ดงัปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

- สรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั และอตัราส่วนทางการเงิน  (หนา้ 3) 
- รายงานคณะกรรมการ (หนา้ 4 - 5) 
- ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ (หนา้ 82 - 89) 

นอกจากนั้น ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
ใน www.set.or.th หรือในเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.kcethai.in.th 

 สรุปผลการด าเนินงาน 

โดยสรุป ผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ดีต่อเน่ืองจากปี 2557 และนบัเป็นปีท่ีเคซีอีสามารถสร้างผล
ก าไรจากการด าเนินงานไดสู้งเป็นประวติัการณ์ ในภาพรวม ผลประกอบการของปี 2558 สะทอ้นผลจากการขยาย
โรงงานท่ี KCE และท่ี TLM บริษทัยอ่ย บริษทัไดมี้การลงทุนสร้างโรงงานใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เพ่ือ
ขยายก าลงัการผลิต ซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานมาตั้งแต่ปลายปี 2556 การด าเนินการในเฟส 1 ไดเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 
มกราคม 2558 และเพ่ิมการผลิตในระดบัท่ีสูงข้ึนมาเป็นล าดบั และในไตรมาสสุดทา้ยของปี ในเดือนพฤศจิกายนได้
เปิดด าเนินการในส่วนขยายเฟส 2  ซ่ึงเป็นการโอนยา้ยเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่จากโรงงานเดิมมาโรงงานใหม่ ท าให้
อตัราการใชก้ าลงัการผลิตของโรงงานใหม่เพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (economies 
of scale) มากข้ึน และ ท าใหผ้ลการด าเนินงานของโรงงานใหม่ดียิ่งข้ึนตามไปดว้ย  

จะเห็นวา่ ผลประกอบการในคร่ึงปีหลงั มีการเติบโตเป็นอยา่งมาก 
 ยอดขาย เพ่ิม 9.9%    
 อตัราก าไรขั้นตน้ สูงข้ึนเป็น 32.9%  
 ก าไรจากการด าเนินงานปกติ เพ่ิม 28.5% จากคร่ึงปีแรก 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
จ านวนเสียง  441,654,170 - - 441,654,170 

ร้อยละ 100 - - 100 

http://www.sec.or.th/
http://www.kcethai.in.th/
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ถา้เปรียบเทียบ ปี 2558 กบัปี 2557 
 ยอดขาย เพ่ิม 10% เป็น 12,448 ลา้นบาท    
 ก าไรปกติ เพ่ิมข้ึน 21.9% เป็น 2,192 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร 17% ต่อยอดขาย 
 โดยไตรมาส 4 เป็นไตรมาสท่ีดีท่ีสุดของปี อตัราก าไรขั้นตน้สูงสร้างสถิติใหม่ท่ี 33.8% เพราะเร่ิม

ด าเนินการใน Phase 2  

การเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรโดยหลกัมาจาก การประหยดัต่อขนาดท่ีสูงข้ึน (economies of scale) ตามการ
ใชก้ าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนในโรงงานใหม่ ท าใหต้น้ทุนต ่าลง ประกอบกบัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน รวมทั้ง
เป็นผลจากการเพ่ิมมาตรการในการควบคุมตน้ทุนท่ีเขม้งวดยิ่งข้ึน      

ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปี 2558 บริษทัมีก าไร 2,240 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.3% จากปี 2557 ท่ีมี
ก าไรก่อนรายการพิเศษ จ านวน 1,893.8 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสุทธิท่ีประมาณ 18% ต่อยอดขาย 

 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส ำคญั 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)  อยูท่ี่ 27.6%  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑสู์ง 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA  อยูท่ี่ 13.3% 
อตัราหน้ีสินต่อทุน ลดต ่าลงไปอยูท่ี่ 0.78 เท่า  

  เพราะหน้ีสินนอ้ยลง และทุนสูงข้ึนจากก าไรของปี 

 รางวลัแห่งความส าเร็จ 

 KCE ไดรั้บรางวลั SET Award 2015 โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 
คดัเลือกใหไ้ดรั้บรางวลัดีเด่น 2 ประเภทรางวลั ไดแ้ก่ 

1) รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานดีเด่น และ 
2) รางวลัผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่น  

 KCE ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

 KCE ได้รับการจดัอนัดับ "ดีเลิศ Excellent CG scoring" จากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียน ในปี 2558   

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆหรือไม่ ปรากฏ
วา่มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 

1)  คุณเลิศชยั ลีลายนกลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม  อตัราของเสียในปีน้ี จะเป็นศูนย ์Zero defect หรือไม่ หรือคาดวา่จะมีอตัราเท่าใด 
ตอบ  อตัราของเสียในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก และก็มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา แต่จะใหดี้กวา่น้ีคงจะยาก

มาก มีของเสียเกิดข้ึนใน 2 แห่ง คือของเสียท่ีท้ิงภายในโรงงาน คิดเป็น % หรือ ของเสียท่ีพบท่ีลูกคา้ หน่วย
เป็นจ านวนช้ินท่ีเสียต่อลา้นช้ิน เน่ืองจากบริษทัมีรายไดท่ี้โตเร็วมาก บริษทัจึงเนน้ท่ีของเสียประเภทท่ีสอง 
ซ่ึงปีท่ีแลว้มีอตัราต ่าลงไปมาก อย่างไรก็ตาม เราก็ควบคุมและลดของเสียในโรงงาน  แต่ในขณะเดียวกนั
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เราก็พยายามลดของเสียท่ีไป affect ลูกคา้ในช่วงน้ีใหไ้ดม้ากกว่า เพราะฉะนั้น ในปีน้ีของเสียโดยรวมอาจ
ลดลงไปบา้งแต่คงไม่มาก อตัราของเสียเป็นศูนย ์Zero defect เป็นเป้าหมายของเรา แต่ในทางปฏิบติัอาจ
เป็นไปไม่ได ้แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือจะตอ้งลด reject ท่ีลูกคา้ใหต้ ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

ถาม  Defect rate อยูท่ี่เท่าไหร่ 
ตอบ Defect ในโรงงานอยูท่ี่ 3% ปลายๆ ถึง 4% แต่ละเดือนไม่เท่ากนั 

ถาม  เงินชดเชยจากบริษทัยอ่ย หา้ร้อยกวา่ลา้น ท่ีไดรั้บในปีก่อน จะมีอีกหรือไม่ในปี 2559 น้ี 
ตอบ เงินชดเชยท่ีกล่าวถึงนั้นเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากบริษทัย่อย ซ่ึงเราจะดู DE หน้ีสินต่อทุน และแผนการ

ลงทุนของแต่ละโรงงาน รวมทั้งอตัราก าไร และความตอ้งการในการใชเ้งิน แลว้เอางบประมาณท่ีตอ้งการ
ขยาย เขา้ท่ีประชุม แลว้ดูว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ เงินท่ีเหลือส่วนใหญ่จะตอ้งปันผลใหบ้ริษทัแม่ เพราะในปี
ท่ีผ่านมาบริษทัแม่มีการลงทุนมากท่ีสุด ดงันั้น ในปีน้ีบริษทัย่อยก็จะยงัตอ้งปันผลเขา้บริษทัแม่สูงข้ึนไป
อีก 

ถาม  ท่ีขยาย Laminate กบัซ้ือบริษทัยอ่ย KCE Singapore ผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ  KCE Singapore เราซ้ือมาในราคาประเมินท่ีประมาณ 9 ลา้นเหรียญ ก าไรจาก KCES ปีท่ีแลว้ ประมาณ 72 

ลา้นบาท เท่ากบัซ้ือมาท่ี PE ประมาณ 4 เท่ากว่า ส่วน Chemtronic ซ้ือมา 240 ลา้นบาท ก าไรปีท่ีแลว้ 64 
ลา้นบาท เท่ากบั PE 3 เท่ากว่า Growth ก็ยงัมีอีกในปีน้ี มองว่า investment ทั้งสองบริษทัน้ี มีผลตอบแทน
การลงทุนท่ีสูงมากๆ และถา้นบัทางดา้น cash flow กจ็ะสูงกวา่น้ีอีก 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอสรุปวา่ผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
ตามท่ีรายงาน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2558 ตามท่ีรายงาน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2558  

 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณธญัรัตน์ เทศน์สาลี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงิน รายงาน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด แล้วโดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ เห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ตามรายละเอียดงบ
การเงินในรายงานประจ าปี 2558 (หนา้ 95 - 185) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
โดยสาระส าคญัของงบการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพยร์วม   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 16,830 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,670 ลา้นบาท หรือ 11% มีสาเหตุจาก 
 เงินสดเพ่ิมข้ึน 210 ลา้นบาท 



 

- หนา้ 8 - 

 

 ลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือ เพ่ิมข้ึนตามธุรกิจท่ีขยายตวั 
 รายการ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ 

หน้ีสินรวม    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 8,729 ลา้นบาท ลดลง 41 ลา้นบาท เพราะผลประกอบการดี มีก าไร มี cash flow 
จาก operation เพ่ิมข้ึน ท าให ้  

 หน้ีสินระยะสั้นลดลง 
 เจา้หน้ีการคา้ลดลง 
  แต่เงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึนเพราะใชไ้ปในโครงการขยายโรงงานใหม่ 

ส่วนของผูถื้อหุน้    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 8,100 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,712 ลา้นบาท หรือ 26.8% จากรายการหลกัคือ 
 ก าไรของปี 2558 จ านวน 2,252  ลา้นบาท 
  จากการเพ่ิมทุน 110 ลา้นบาท  จากการใชสิ้ทธิแปลง Warrant เป็นหุน้สามญั 
  และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 694 ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปี 2558 

รายไดจ้ากการขาย  

มีจ านวน 12,448 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,164 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 10% ตามรายละเอียดตามท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ใน
วาระท่ี 2 เป็นผลจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะมีก าลงัการผลิตเพ่ิมจากโรงงานแห่งใหม่ รวมทั้ง โรงงาน PCB 
อีก 2 แห่ง ท่ีอยธุยา และบางปู กมี็การใชก้ าลงัการผลิตเตม็ดว้ยเช่นกนั 

รายไดร้วม    

มีจ านวน 12,531 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 876 ลา้นบาท โดยปี 2557 ไดร้วมรายไดพิ้เศษ เป็นเงินชดเชยค่าประกนั และ
ก าไรจากการรวมธุรกิจกบั KCE Singapore 

ตน้ทุนรวม   

มีจ านวน 8,535 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 817 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 10% 

ค่าใชจ่้ายรวม 

มีจ านวน 1,673 ลา้นบาท ลดลง 127 ลา้นบาท หรือ ประมาณ 7% 
เน้ืองดว้ยในปี 2557 มีค่าใชจ่้าย ESOP และค่าเผื่อดอ้ยค่าเคร่ืองจกัรจ านวนหน่ึง และมีค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน
ระหวา่งการก่อสร้างรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนประจ า ท าใหค่้าใชจ่้ายในปี 2558 มีจ านวนลดลง 

 ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ตามงบการเงินรวมในปี 2558 มีจ านวน 2,240 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 130 ลา้นบาท 
หรือประมาณ 6% แต่ หากไม่รวมรายการพิเศษ ก าไรสุทธิของปี 2557 จะเท่ากบั 1,893.8 ลา้นบาท ดงันั้น ก าไรของ
ปี 2558 จะเพ่ิมข้ึนถึง 18.3% 



 

- หนา้ 9 - 

 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  3.93 บาทต่อหุน้ เพ่ิมข้ึนจาก 3.89 บาทในปีก่อน  

คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ไดแ้จง้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณางบ
การเงินดงักล่าวแลว้ จึงเห็นควรใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ตามท่ีไดน้ าเสนอไป 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถาม   

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณพิธาน องคโ์ฆษิต กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

คุณพิธานไดช้ี้แจงวา่กรณีการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายนั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 587,426,511 บาท และทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 58,742,651 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง
เพ่ิมเติมอีก 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 คุณพิธานไดช้ี้แจงวา่จากผลการด าเนินงานในปี 2558 บริษทัฯ มี
ก าไรสุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 944ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวมจ านวน 2,240 ลา้น
บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 
บาท (หน่ึงบาทสิบสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 860 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.38 ของก าไร
สุทธิ-ตามงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  

 ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2558 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรก (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2558) 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยไดจ่้ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 11 
กนัยายน 2558 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานงวดหกเดือนหลงั (เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึง
บาทต่อหุ้น) โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนั

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ ำนวนเสยีง  441,128,320 - 546,700 441,675,020 
ร้อยละ 99.8762 - 0.1237 100 



 

- หนา้ 10 - 

 

ก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ส าหรับการรับเงินปันผลในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อ
หุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559  และก าหนดการจ่ายเงินเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2559 

นอกจากนั้น คุณพิธานไดแ้จง้ว่าเงินปันผลท่ีจ่ายส าหรับผลการด าเนินงาน งวดหกเดือนหลงัของปี 2558 
ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาทนั้น เป็นเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายจากก าไรสุทธิของปี 2558 ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม BOI     จ านวน  0.23 บาท ต่อหุน้  
(ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย )  

- รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บยกเวน้     จ านวน  0.77 บาท ต่อหุน้ 
     ไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือเสียภาษี  
 ( หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย อตัรา 10%)   

กรณีดงักล่าว ส าหรับผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษีเน่ืองจากเงินปันผลนั้นจ่ายจาก
ก าไรหรือรายไดใ้นส่วนท่ีบริษทัไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคล  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนใด 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังดจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมายและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2559  

ประธานฯไดก้ล่าวว่า เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เชิญกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระในการประชุมคร้ังน้ี คือ คุณวรลกัษณ์ คุณศิริพรรณ และคุณอุบล ออกจากห้องประชุม 
ระหวา่งการพิจารณาในวาระน้ี 

ประธานฯได้แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 
ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้มีกรรมการจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ ำนวนเสยีง  441,675,020 - - 441,675,020 
ร้อยละ 100 - - 100 



 

- หนา้ 11 - 

 

ทั้งหมดออกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

    1.  นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต        กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
    2.  นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์    กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
    3.  นางอุบล จิระมงคล           กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

การครบวาระของคุณอุบล จิระมงคล ในคร้ังน้ี ถือเป็นวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการคร้ังสุดทา้ย ดว้ย
คุณอุบลไม่ประสงคจ์ะเขา้รับการเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง เพ่ือปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ เป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผ่านทาง website ของบริษทั ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้ง นางวรลกัษณ์  องคโ์ฆษิต กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
2)  แต่งตั้ง นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
3)  แต่งตั้ง นายครรชิต บุนะจินดา เป็น กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน 
นางอุบล จิระมงคล ซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีคร้ังน้ี 

ในการน้ี คุณครรชิต บุนะจินดา เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และมีพ้ืนฐานความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นว่าทุกท่านมีคุณสมบติั
ครบถว้น ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถในการปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะกรรมการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เหมาะสมท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสาร
แนบ ล าดบัท่ี 3 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งไปใหผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
ซกัถาม 
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  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง ประจ าปี 2559 เป็นรายบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดงัน้ี 

5.1  นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
5.2  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
5.3  นายครรชิต บุนะจินดา เป็น กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความไวว้างใจแต่งตั้ งกรรมการทั้ งสองท่านกลับมาเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้ พลโท นายแพทย ์สุปรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2559 เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 

ส าหรับการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 น้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดย
พิจารณาจากบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การ
ประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัรา

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ ำนวนเสยีง 436,289,241 2,494,079 2,891,700 441,675,020 
ร้อยละ 98.7806 0.5646 0.6547 100 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ ำนวนเสยีง 434,910,541 6,764,479 - 441,675,020 
ร้อยละ 98.4684 1.5315 - 100 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ ำนวนเสยีง 441,362,520 312,500 - 441,675,020 
ร้อยละ 99.9292 0.0707 - 100 
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ค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทัฯ โดยน าผล
ส ารวจค่าตอบแทนกรรมการท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยในปีท่ีผา่นมา มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็น
ควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

 ประธานกรรมการ 1,600,000           35,000  
 กรรมการ    800,000            30,000 

               คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ    460,000                           35,000 
 กรรมการ    380,000                           30,000 

 
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 มีอตัราเท่าเดิม เท่ากบัของปี 2558 

ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของปี 2559 กมี็อตัราเท่าเดิมเช่นกนั แต่ไดแ้ยกแสดง
ค่าตอบแทนตามประเภทของค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบ้ียประชุม 
(ซ่ึงก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 4 คร้ัง) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย:  ไม่มี 
สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ:  ไม่มี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ ำนวนเสยีง 441,670,820 - 4,200 441,675,020 
ร้อยละ 99.9990 - 0.0009 100 
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายไพฑูรย ์ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอียดของ
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุ้น 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

1)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงัมีรายนามต่อไปน้ี คนใดคนหน่ึง 
เป็นผูส้อบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559 

1) นาย วีระชยั รัตนจรัสกลุ                 เลขท่ีใบอนุญาต 4323  
2) นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก         เลขท่ีใบอนุญาต 4795 
3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ    เลขท่ีใบอนุญาต 5752  

โดยบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญใน
การสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผูท่ี้มีความรู้ และมีประสบการณ์ ในการสอบบญัชีเป็นอย่างดี ไม่
เป็นผูถื้อหุน้ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัของ
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ อยู่ในเอกสารแนบ ล าดบัท่ี 4 ท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
แลว้  

ในกรณีท่ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงาน  ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้   

2)  ก าหนดค่าสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 3,404,000 
บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 119,500 บาท หรือร้อยละ 3.64 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากการ
ปรับเปล่ียนมาตรฐานบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีจะใชใ้นปี 2559 

ค่าสอบบญัชี - เฉพาะของบริษทัฯ 1,049,000  บาท 
      ค่าสอบบญัชี -บริษทัยอ่ย            2,355,000  บาท 
                       รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี         3,404,000  บาท 

3) มอบอ านาจการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปี 
โดยเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนด 
ค่าสอบบญัชี ของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีอาจจดัตั้งข้ึนใหม่ในระหวา่งปี 2559 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
ซกัถาม 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ประจ าปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559 ส าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
ของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีอาจจดัตั้งข้ึนใหม่ในปี 2559 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2559 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

วาระที่ 8      พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามใน
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

1) คุณป่ิน รัตนฤทยั ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ถาม กรรมการใหม่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง คุณครรชิต ไม่ทราบวา่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่ 
ตอบ ไม่ไดม้า 

2) คุณสมพงษ ์ชิตวฒันานนท ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ถาม ขอสอบถามความคืบหนา้เก่ียวกบัการท า Flex circuit 
ตอบ บริษทัดู opportunity มาตลอด แต่ช่วงน้ี เนน้ organic growth การเติบโตภายในบริษทัมากกว่า ปัจจุบนั เรา

ยงัท า Semi-flex อยู ่ท่ีคุณบญัชาคน้คิด และวิจยัข้ึนมา ซ่ึงความตอ้งการของตลาดกเ็พ่ิมมากข้ึน ส าหรับ 
Flex หรือการลงทุนอ่ืนท่ีเป็นการร่วมทุน ช่วงน้ีมองวา่ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์โดยรวมยงัไม่เหมาะ ตอ้งรอ
ตลาดในช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนก่อน แลว้จึงค่อยมาพิจารณาเร่ืองน้ีกนัอีกคร้ัง 

ถาม ปัจจุบนั ใชอ้ตัราก าลงัการผลิตเท่าไหร่ของ capacity ทั้งหมด 
ตอบ ณ ขณะน้ี ใชอ้ตัราก าลงัการผลิต 96-97% ของ capacity ทั้งหมด ส าหรับโรงงานใหม่ เฟสใหม่ ในไตรมาส

หน่ึงปีน้ี ใชอ้ตัราก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 95% ในไตรมาสสองน่าจะเตม็แลว้ เพราะฉะนั้น เฟส 3 กจ็ะเร่ิม
ด าเนินการ Roll in ระหวา่งคร่ึงปีหลงั เคร่ืองจกัรอุปกรณ์กจ็ะเขา้มาในคร่ึงปีหลงั ในเฟส 3 ไม่ไดซ้ื้อเคร่ือง 
จกัรเขา้มาคร้ังเดียวทั้งหมด แต่จะค่อยๆ ทยอยสัง่ ตาม process ท่ีเป็นคอขวด ส่วนเงินลงทุน forecast ไวท่ี้ 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ ำนวนเสยีง 441,670,820 - 4,200 441,675,020 
ร้อยละ 99.9990 - 0.0009 100 



 

- หนา้ 16 - 

 

1,400 ลา้นบาท จะไดใ้ชค้ร่ึงหน่ึงในไตรมาสสาม และไตรมาสส่ี ปีน้ี หรือประมาณ 700-800 ลา้นบาท แลว้
จะใชท่ี้เหลือต่อไปจนถึงในกลางปีหนา้  

หมายเหตุ  

1)  เน่ืองจากระหวา่งการด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงท าใหจ้ านวนหุน้ของผู ้
ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระ มีจ านวนมากกวา่ตอนเปิดประชุม 

2)  บริษทัจะบนัทึกรายงานการประชุมเฉพาะค าถามหรือขอ้คิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีน าเสนอในการ
ประชุมเท่านั้น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามและเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดข้อบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีได้

เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดการประชุม  

 

ปิดประชุม   เม่ือเวลา 16.40 น. 

 

ลงช่ือ...........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                          ( นายบญัชา  องคโ์ฆษิต ) 
                          ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
 

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


