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(สิ�งที�แนบมาด้วย ลําดบัที� 1) 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 (ครั�งที� 33/2559) 

บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

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

วัน เวลา และสถานที� ประชุม 

 ประชมุเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น ชั 	น 3 

เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

ก่อนเริ�มการประชุม  

คณุธัญรัตน์ เทศน์สาล ีเลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�เลขานกุารที�ประชมุ ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และได้ชี 	แจง

ถึงสิทธิในการออกเสยีงลงคะแนน วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ�งจะลงต้องมติในแต่

ละวาระโดยยดึถือแนวทางในการกํากบัดแูลกิจการที�ดขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี 	 

• การลงคะแนนเสยีง จะใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระ 

• ใช้ระบบ Bar code ในการบนัทกึคะแนนเสียง 

• ใช้บริการระบบการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น E-Voting ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งครอบคลมุ 

1. การลงทะเบียน 

2. การนบัคะแนน และ 

3. การแสดงผลคะแนน และรายงานมติที�ประชมุ 

ทั 	งนี 	เพื�อให้การบนัทกึคะแนน ถกูต้องแม่นยาํ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

• ณ จดุลงทะเบยีน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีง 1 ชุด ในบตัรลงคะแนนจะมีชื�อผู้ ถือหุ้น ชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ และ
จํานวนหุ้นที�ถือ และ มีลาํดบัวาระกํากบัไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนนอยา่งถกูต้องตามวาระ  
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• ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที�ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง   ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ลงคะแนนเสยีงทั 	งหมดที�มอียู่ เพื�อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง อย่างใดอยา่งหนึ�งเท่านั 	น 
ในแตล่ะวาระ 

• ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้โดยการทาํเครื�องหมายบนบตัรลงคะแนนเสยีง พร้อมลงนามในบตัร ทั 	งนี 	 เพื�อ
ความรวดเร็วในการนบัคะแนน ให้สง่บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรที�ระบคุวามเหน็ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง เทา่นั 	น  

• ในการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที�ลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

เท่านั 	น แล้วนําคะแนนเสยีงดงักลา่ว หกัออกจากจํานวนเสียงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ ส่วนที�เหลอืจะถือ
เป็นคะแนนเสยีง เห็นด้วย ในวาระนั 	นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนหน้าจอด้านหน้าห้องประชมุ  

• ทั 	งนี 	 ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที�เกี�ยวข้อง
กบัวาระนั 	นๆ ตามความเหมาะสม 

• สําหรับผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะนับคะแนนเสียงตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นทกุประการ  

• สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�ไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุจนแล้วเสร็จ เพื�อเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงในวาระที�เหลอือยู่และสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที�เพื�อจะได้บนัทกึคะแนน
เสยีงแตล่ะวาระ 

• ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ มิได้คืนบตัรลงคะแนนที�ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง แก่เจ้าหน้าที� 
ก่อนที�ประธานฯ จะปิดวาระการประชมุในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีง เห็นด้วย 

• กรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที�เริ�มเข้าประชุมตั 	งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั 	งแต่วาระนั 	นเป็นต้นไป 
ดงันั 	น ในการสรุปคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระอาจมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและคะแนนเสยีงแตกตา่งกนัได้ 

• กรณีถือเป็นบตัรเสยี มดีงันี 	 
1. มีการลงคะแนนเสยีงเกินกว่า 1 ประเภทความเหน็ (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian ในประเทศไทย) 

2. มีการทําเครื�องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ขีดฆ่าความเห็น โดยมไิด้ลงนามกํากบั 

3. การขีดฆ่าบตัรทั 	งบตัร 

4. บตัรลงคะแนนที�ชํารุด และไม่อยู่ในสภาพที�สามารถอา่นผลได้ 

ทั 	งนี 	 บริษัทจะไม่นําคะแนนของบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

• มตทิี�ประชมุ ในกรณีทั�วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯในเรื�องคะแนน
เสยีง ให้ถือว่าที�ประชมุให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนมุตัิในวาระนั 	นๆ ในกรณีอื�น ซึ�งมีกฏหมายหรือข้อบงัคบักําหนด

ไว้แตกต่างจากกรณีปกต ิที�ต้องการคะแนนเสยีงต่างไป ประธานฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในแตล่ะวาระ 
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• การสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสยั 

หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือ เมื�อประธานอนญุาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วย

ตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ชื�อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เพื�อประโยชน์ในการบันทึก
รายงานการประชุม และในการสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื 	อหาอย่างกระชับและตรง
ประเด็นกับวาระการประชมุนั 	นๆ เพื�อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั 	งนี 	 หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นหรือคาํถามเรื�องอื�น ขอให้เสนอใหม่ในช่วงที�มีการพจิารณา วาระที� 8 ซึ�งเป็นวาระสดุท้าย 

• เมื�อการประชมุเสร็จสิ 	นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที�เห็นด้วยในทกุวาระเพื�อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสยีงในภายหลงั 

นอกจากนั 	น เลขานกุารที�ประชมุได้แจ้งว่า เพื�อสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ

ได้ประชาสมัพนัธ์ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯในระหว่างวนัที� 15 กันยายน 

2558 ถึง วนัที� 31ธันวาคม 2558 เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับ

การพจิารณาเลอืกตั 	งเป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้า แต่ไมม่ีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื�องเพื�อให้พิจารณาในการประชมุครั 	งนี 	  

จากนั 	น เลขานกุารที�ประชมุได้แจ้งระเบียบวาระการประชมุ ตามในหนงัสอืเชิญประชมุที�ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว  และได้

แจ้งว่าบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ทาง website ของบริษัท ตั 	งแต่วนัที� 23 มีนาคม 2559 และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น 

สง่คาํถามเกี�ยวกบัวาระที�จะนําเสนอ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่คาํถามเข้ามาก่อนวนัประชมุ  

 หลงัจากนั 	น เลขานกุารที�ประชมุได้เชิญประธานฯ เริ�มดําเนินการประชมุ 

เริ�มการประชุม 

นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้แจ้งต่อที�ประชมุว่า ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

เมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มทีนุจดทะเบียนจํานวน 587,426,511 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 587,426,511 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนที�ได้ชําระแล้ว จํานวน 576,260,028   บาท 

 ประธานฯได้รายงานว่า ณ เวลาเริ�มการประชุม มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง 35 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

154,745,225  หุ้น และมีผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ 859 ราย รวมจํานวนหุ้นได้  286,793,545 หุ้น จึงมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ

แทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุ รวมทั 	งสิ 	น 894 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั 	งสิ 	น 441,538,770 หุ้น ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 76.6214 ซึ�ง

เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 	งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกลา่ว

เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 

ก่อนเริ�มการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษา

ด้านกฎหมาย และผู้สงัเกตการณ์การประชมุและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ที�เข้าร่วมการประชมุ ดงันี 	 
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กรรมการที�เข้าร่วมประชุม  

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต   ประธานคณะกรรมการบริษัท  

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

       (ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น)  

3. นายไพฑรูย์ ทวีผล   กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

  (ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น) 

4. ดร.ปัญจะ  เสนาดิสยั   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5.  พญ.จนัทิมา  องค์โฆษิต    กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

6.  นายพธิาน  องค์โฆษิต   กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร / กรรมการผู้ จัดการ 

    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

7.  นาง ศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์   กรรมการ   

8.  นางอบุล  จิระมงคล   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/   

  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน    

9.  นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต   กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษัท  

1. นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี�ยน  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิตของ
 กลุม่บริษัทฯ 

2. นางธัญรัตน์  เทศน์สาล ี  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายงานการเงินและบริหาร 

 ของกลุม่บริษัทฯ /  เลขานกุารบริษัท 

ตวัแทนของผู้สอบบัญชี  

1. นายบญุญฤทธิ< ถนอมเจริญ  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ                 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

ที�ปรึกษาด้านกฎหมาย  

1.  คณุนติยา เกียรติเสรีกลุ  บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 

     ผู้สงัเกตกุารณ์การประชุมและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง    



 

15 

 

จากนั 	น ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุ เพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัที�แจ้งไว้ในหนงัสอื

เชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

 

วาระที� 1  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 29 เมษายน 2558 

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อ

วนัที� 29 เมษายน 2558 และได้นาํส่งรายงานการประชมุฯให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 

14 วนั นบัตั 	งแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทั 	งเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ (www.kcethai.in.th) ของ

บริษัทฯ ทั 	งนี 	 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการ

ประชมุดงักลา่วได้บนัทกึไว้อย่างถกูต้อง ตามมติที�ประชมุ 

รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุ (เอกสารแนบ ลาํดบัที� 1) ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม

แล้ว  

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือมข้ีอเสนอแก้ไขรายงานหรือไม่ ซึ�งปรากฏว่าไม่มผีู้ ถือหุ้น

รายใดสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงาน 

 ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  

มตทิี�ประชุม  ที�ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 (ครั 	งที� 32/2558) เมื�อวนัที� 29 เมษายน 

2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 	 

 

วาระที� 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และคุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้ ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 เพื�อให้ที�ประชมุรับทราบ ดงันี 	 

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ไว้ในรายงานประจําปี 2558 ซึ�งได้จัดสง่

ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว ดงัปรากฏอยู่ในหวัข้อต่างๆ ดงันี 	 

- สรุปข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั และอตัราสว่นทางการเงิน  (หน้า 3) 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง  441,654,170 - - 441,654,170 

ร้อยละ 100 - - 100 
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- รายงานคณะกรรมการ (หน้า 4 - 5) 

- คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ (หน้า 82 - 89) 

นอกจากนั 	น ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมลูเพิ�มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ใน 

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

• สรุปผลการดาํเนนิงาน 

โดยสรุป ผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ดีต่อเนื�องจากปี 2557 และนบัเป็นปีที�เคซีอีสามารถสร้างผลกําไรจาก

การดาํเนนิงานได้สงูเป็นประวตัิการณ์ ในภาพรวม ผลประกอบการของปี 2558 สะท้อนผลจากการขยายโรงงานที� KCE และที� 

TLM บริษัทย่อย บริษัทได้มีการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ที�นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง เพื�อขยายกําลงัการผลิต ซึ�งได้เริ�ม

ก่อสร้างโรงงานมาตั 	งแต่ปลายปี 2556 การดําเนินการในเฟส 1 ได้เริ�มตั 	งแต่วนัที� 2 มกราคม 2558 และเพิ�มการผลิตในระดบัที�

สงูขึ 	นมาเป็นลาํดบั และในไตรมาสสดุท้ายของปี ในเดือนพฤศจิกายนได้เปิดดาํเนนิการในสว่นขยายเฟส 2  ซึ�งเป็นการโอนย้าย

เครื�องจักรส่วนใหญ่จากโรงงานเดิมมาโรงงานใหม่ ทําให้อตัราการใช้กําลงัการผลิตของโรงงานใหม่เพิ�มสงูขึ 	นอย่างรวดเร็ว 

สง่ผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) มากขึ 	น และ ทําให้ผลการดาํเนนิงานของโรงงานใหม่ดยีิ�งขึ 	นตามไป

ด้วย  

จะเห็นว่า ผลประกอบการในครึ�งปีหลงั มกีารเติบโตเป็นอย่างมาก 

• ยอดขาย เพิ�ม 9.9%    

• อตัรากําไรขั 	นต้น สงูขึ 	นเป็น 32.9%  

• กําไรจากการดําเนินงานปกต ิเพิ�ม 28.5% จากครึ�งปีแรก 

ถ้าเปรียบเทียบ ปี 2558 กบัปี 2557 

• ยอดขาย เพิ�ม 10% เป็น 12,448 ล้านบาท    

• กําไรปกต ิเพิ�มขึ 	น 21.9% เป็น 2,192 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไร 17% ต่อยอดขาย 

• โดยไตรมาส 4 เป็นไตรมาสที�ดทีี�สดุของปี อตัรากําไรขั 	นต้นสงูสร้างสถิติใหมท่ี� 33.8% เพราะเริ�มดําเนินการ
ใน Phase 2  

การเพิ�มขึ 	นของอตัรากําไรโดยหลกัมาจาก การประหยดัต่อขนาดที�สงูขึ 	น (economies of scale) ตามการใช้กําลงั

การผลติที�เพิ�มมากขึ 	นในโรงงานใหม่ ทาํให้ต้นทนุตํ�าลง ประกอบกับการผลิตที�มีประสิทธิภาพดีขึ 	น รวมทั 	งเป็นผลจากการเพิ�ม
มาตรการในการควบคมุต้นทนุที�เข้มงวดยิ�งขึ 	น     

กําไรสทุธิตามงบการเงินรวม ในปี 2558 บริษัทมีกําไร 2,240 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 18.3% จากปี 2557 ที�มีกําไรก่อน

รายการพิเศษ จํานวน 1,893.8 ล้านบาท และมีอตัรากําไรสทุธิที�ประมาณ 18% ต่อยอดขาย 
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• อตัราสว่นทางการเงินที�สาํคญั 

ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (ROE)  อยู่ที� 27.6%  ซึ�งอยูใ่นเกณฑ์สงู 

ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม ROA  อยู่ที� 13.3% 

อตัราหนี 	สนิต่อทนุ ลดตํ�าลงไปอยู่ที� 0.78 เท่า  

  เพราะหนี 	สินน้อยลง และทนุสงูขึ 	นจากกําไรของปี 

• รางวลัแห่งความสาํเร็จ 

� KCE ได้รับรางวลั SET Award 2015 โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

คดัเลอืกให้ได้รับรางวลัดีเด่น 2 ประเภทรางวลั ได้แก่ 

1) รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเด่น และ 

2) รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเด่น  

� KCE ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2558 

� KCE ได้รับการจัดอนัดับ "ดีเลิศ Excellent CG scoring" จากการสาํรวจการกํากับดแูลกิจการบริษัทจด

ทะเบียน ในปี 2558   

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า มีผู้ใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็ใดๆหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น

สอบถามดงันี 	 

1)  คณุเลศิชยั ลลีายนกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ถาม  อตัราของเสยีในปีนี 	 จะเป็นศนูย์ Zero defect หรือไม ่หรือคาดวา่จะมีอตัราเทา่ใด 

ตอบ  อตัราของเสยีในปัจจบุนัอยู่ในระดบัที�ตํ�ามาก และก็มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา แต่จะให้ดีกว่านี 	คงจะยากมาก มีของ

เสยีเกิดขึ 	นใน 2 แห่ง คือของเสยีที�ทิ 	งภายในโรงงาน คิดเป็น % หรือ ของเสียที�พบที�ลกูค้า หน่วยเป็นจํานวนชิ 	นที�เสีย

ต่อล้านชิ 	น เนื�องจากบริษัทมรีายได้ที�โตเร็วมาก บริษัทจึงเน้นที�ของเสยีประเภทที�สอง ซึ�งปีที�แล้วมีอตัราตํ�าลงไปมาก 

อย่างไรก็ตาม เราก็ควบคมุและลดของเสยีในโรงงาน  แต่ในขณะเดียวกนัเราก็พยายามลดของเสียที�ไป affect ลกูค้า

ในช่วงนี 	ให้ได้มากกว่า เพราะฉะนั 	น ในปีนี 	ของเสยีโดยรวมอาจลดลงไปบ้างแต่คงไม่มาก อตัราของเสยีเป็นศนูย์ Zero 

defect เป็นเป้าหมายของเรา แต่ในทางปฏบิตัิอาจเป็นไปไมไ่ด้ แตส่ิ�งที�สาํคญัที�สดุคือจะต้องลด reject ที�ลกูค้าให้ตํ�า

ที�สดุเท่าที�จะทําได้ 

ถาม  Defect rate อยูท่ี�เทา่ไหร่ 

ตอบ Defect ในโรงงานอยู่ที� 3% ปลายๆ ถงึ 4% แต่ละเดือนไม่เท่ากนั 
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ถาม  เงินชดเชยจากบริษัทย่อย ห้าร้อยกว่าล้าน ที�ได้รับในปีก่อน จะมีอกีหรือไมใ่นปี 2559 นี 	 

ตอบ เงินชดเชยที�กลา่วถึงนั 	นเป็นเงินปันผลที�จ่ายจากบริษัทย่อย ซึ�งเราจะด ูDE หนี 	สนิต่อทนุ และแผนการลงทนุของแต่ละ

โรงงาน รวมทั 	งอตัรากําไร และความต้องการในการใช้เงิน แล้วเอางบประมาณที�ต้องการขยาย เข้าที�ประชุม แล้วดวู่า

มีเงินเหลอืเทา่ไหร่ เงินที�เหลือส่วนใหญ่จะต้องปันผลให้บริษัทแม่ เพราะในปีที�ผ่านมาบริษัทแม่มีการลงทนุมากที�สดุ 

ดงันั 	น ในปีนี 	บริษัทย่อยก็จะยงัต้องปันผลเข้าบริษัทแม่สงูขึ 	นไปอกี 

ถาม  ที�ขยาย Laminate กบัซื 	อบริษัทยอ่ย KCE Singapore ผลการดําเนินงานเป็นอยา่งไรบ้าง 

ตอบ  KCE Singapore เราซื 	อมาในราคาประเมินที�ประมาณ 9 ล้านเหรียญ กําไรจาก KCES ปีที�แล้ว ประมาณ 72 ล้าน

บาท เท่ากบัซื 	อมาที� PE ประมาณ 4 เท่ากว่า ส่วน Chemtronic ซื 	อมา 240 ล้านบาท กําไรปีที�แล้ว 64 ล้านบาท 

เท่ากบั PE 3 เท่ากว่า Growth ก็ยงัมอีีกในปีนี 	 มองว่า investment ทั 	งสองบริษัทนี 	 มีผลตอบแทนการลงทนุที�สงูมากๆ 

และถ้านบัทางด้าน cash flow ก็จะสงูกว่านี 	อีก 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปว่าผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ตามที�

รายงาน 

มตทิี�ประชุม  ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 ตามที�รายงาน 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ �นสุด 31 ธันวาคม 

2558  

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุธัญรัตน์ เทศน์สาล ีผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานการเงิน รายงานงบการเงิน

สาํหรับปีสิ 	นสดุ 31 ธันวาคม 2558 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั แล้วโดย

ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว เห็นว่า ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2558 (หน้า 95 - 185) ที�ได้

จดัสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

โดยสาระสาํคญัของงบการเงิน สรุปได้ดงันี 	 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 

สนิทรัพย์รวม   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 16,830 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 1,670 ล้านบาท หรือ 11% มีสาเหตจุาก 

• เงินสดเพิ�มขึ 	น 210 ล้านบาท 
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• ลกูหนี 	 และสนิค้าคงเหลอื เพิ�มขึ 	นตามธุรกิจที�ขยายตวั 

• รายการ ที�ดนิ อาคาร อปุกรณ์ เพิ�มขึ 	นจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ 

หนี 	สนิรวม    

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 8,729 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท เพราะผลประกอบการด ีมกํีาไร ม ีcash flow จาก 

operation เพิ�มขึ 	น ทําให้   

• หนี 	สนิระยะสั 	นลดลง 

• เจ้าหนี 	การค้าลดลง 

•  แต่เงินกู้ ระยะยาวเพิ�มขึ 	นเพราะใช้ไปในโครงการขยายโรงงานใหม่ 

สว่นของผู้ ถือหุ้น    

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 8,100 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 1,712 ล้านบาท หรือ 26.8% จากรายการหลกัคือ 

• กําไรของปี 2558 จํานวน 2,252  ล้านบาท 

•  จากการเพิ�มทนุ 110 ล้านบาท  จากการใช้สทิธิแปลง Warrant เป็นหุ้นสามญั 

•  และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 694 ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปี 2558 

รายได้จากการขาย  

มีจํานวน 12,448 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 1,164 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 	น 10% ตามรายละเอียดตามที�ได้นําเสนอไปแล้วในวาระที� 2 

เป็นผลจากปริมาณการผลติที�เพิ�มขึ 	น เพราะมีกําลงัการผลติเพิ�มจากโรงงานแหง่ใหม่ รวมทั 	ง โรงงาน PCB อีก 2 แห่ง ที�อยธุยา 
และบางป ูก็มกีารใช้กําลงัการผลติเตม็ด้วยเช่นกนั 

รายได้รวม    

มีจํานวน 12,531 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 876 ล้านบาท โดยปี 2557 ได้รวมรายได้พิเศษ เป็นเงินชดเชยคา่ประกนั และกําไรจากการ

รวมธุรกิจกบั KCE Singapore 

ต้นทนุรวม   

มีจํานวน 8,535 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 817 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 	นประมาณ 10% 

ค่าใช้จ่ายรวม 

มีจํานวน 1,673 ล้านบาท ลดลง 127 ล้านบาท หรือ ประมาณ 7% 
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เนื�องด้วยในปี 2557 มีคา่ใช้จ่าย ESOP และค่าเผื�อด้อยค่าเครื�องจกัรจํานวนหนึ�ง และมีค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงานระหว่าง
การก่อสร้างรวมอยู่ด้วย ซึ�งเป็นรายการที�ไมไ่ด้เกิดขึ 	นประจํา ทําให้ค่าใช้จ่ายในปี 2558 มีจํานวนลดลง 

 กําไรสทุธิ ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวมในปี 2558 มีจํานวน 2,240 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 130 ล้านบาท หรือ

ประมาณ 6% แต่ หากไม่รวมรายการพิเศษ กําไรสทุธิของปี 2557 จะเท่ากบั 1,893.8 ล้านบาท ดงันั 	น กําไรของปี 2558 จะ

เพิ�มขึ 	นถึง 18.3% 

กําไรต่อหุ้นขั 	นพื 	นฐาน  3.93 บาทต่อหุ้น เพิ�มขึ 	นจาก 3.89 บาทในปีก่อน  

คณุธัญรัตน์ เทศน์สาล ีได้แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดงักล่าว

แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปี สิ 	นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ตามที�ได้นาํเสนอไป 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฏว่าไม่มผีู้ ถือหุ้นสอบถาม   

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ 	นสดุ

วนัที� 31 ธันวาคม 2558  

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนมุติังบการเงินสําหรับปีสิ 	นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสยีงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 	 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุพธิาน องค์โฆษิต กรรมการผู้ จัดการ นําเสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ  

คณุพธิานได้ชี 	แจงว่ากรณีการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายนั 	น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี

ทนุจดทะเบยีนจํานวน 587,426,511 บาท และทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 58,742,651 บาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของทนุจด

ทะเบียน ซึ�งครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทจึงไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองเพิ�มเตมิอีก 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 คณุพิธานได้ชี 	แจงว่าจากผลการดําเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไร

สุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 944ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวมจํานวน 2,240 ล้านบาท 

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ�งบาทห้า

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง  441,128,320 - 546,700 441,675,020 

ร้อยละ 99.8762 - 0.1237 100 
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สบิสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั 	งสิ 	นประมาณ 860 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.38 ของกําไรสทุธิ-ตามงบการเงินรวม ซึ�ง

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 ทั 	งนี 	 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 	งที� 8/2558 ซึ�งได้ประชุมเมื�อวันที� 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมตัิการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรก (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2558) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทในอัตราหุ้ นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์ต่อหุ้ น) โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื�อวันที� 11 กันยายน 2558 ดังนั 	น 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนหลงั 

(เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาทต่อหุ้น) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) สําหรับการรับ

เงินปันผลในวนัที� 29 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มกีารแก้ไข) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 30 มีนาคม 2559  และกําหนดการ

จ่ายเงินเงินปันผลในวนัที� 16 พฤษภาคม 2559 

นอกจากนั 	น คณุพิธานได้แจ้งว่าเงินปันผลที�จ่ายสําหรับผลการดําเนินงาน งวดหกเดือนหลงัของปี 2558 ในอตัรา

หุ้นละ 1.00 บาทนั 	น เป็นเงินปันผลที�บริษัทจ่ายจากกําไรสทุธิของปี 2558 ซึ�งประกอบด้วย 

- กําไรจากกิจการที�ได้รับการสง่เสริม BOI     จํานวน  0.23 บาท ต่อหุ้น  

(ไม่หกัภาษี ณ ที�จ่าย )  

- รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยที�ได้รับยกเว้น     จํานวน  0.77 บาท ต่อหุ้น 

     ไม่ต้องนํามาคํานวณเป็นรายได้เพื�อเสยีภาษี  

 ( หกัภาษี ณ ที�จ่าย อตัรา 10%)   

กรณีดังกล่าว สําหรับผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื�องจากเงินปันผลนั 	นจ่ายจากกําไรหรือ

รายได้ในสว่นที�บริษัทได้รับยกเว้นภาษีนิติบคุคล  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใด

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื�นใด 

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 

ตามที�คณะกรรมการเสนอ 
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มตทิี�ประชุม  ที�ประชมุมมีติอนมุตัิงดจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฏหมายและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 

ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี 	 

 

วาระที� 5  พจิารณาแต่งตั �งกรรมการ แทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2559  

ประธานฯได้กล่าวว่า เพื�อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที�ดี เชิญกรรมการที�ครบกําหนดออก

ตามวาระในการประชมุครั 	งนี 	 คือ คณุวรลกัษณ์ คณุศิริพรรณ และคณุอบุล ออกจากห้องประชุม ระหว่างการพิจารณาในวาระ

นี 	 

ประธานฯได้แถลงว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั 	ง ให้มีกรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั 	งหมดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่านได้แก่ 

    1.  นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต        กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

    2.  นางศริิพรรณ  สนัธนะพนัธ์    กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

    3.  นางอบุล จิระมงคล           กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

การครบวาระของคณุอบุล จิระมงคล ในครั 	งนี 	 ถือเป็นวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการครั 	งสดุท้าย ด้วยคณุอบุลไม่
ประสงค์จะเข้ารับการเลอืกตั 	งกลบัเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง เพื�อปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

ทั 	งนี 	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�มีความเหมาะสมเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั 	งเป็นกรรมการ เป็น
การลว่งหน้า ตั 	งแตว่นัที� 15 กนัยายน ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทาง website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อ
บคุคลเพื�อเข้ารับการเลอืกตั 	งเป็นกรรมการ 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 	งกรรมการ ดงันี 	 

1)  แต่งตั 	ง นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง  441,675,020 - - 441,675,020 

ร้อยละ 100 - - 100 
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2)  แต่งตั 	ง นางศริิพรรณ สนัธนะพนัธ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

3)  แต่งตั 	ง นายครรชิต บนุะจินดา เป็น กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นางอบุล จิระ

มงคล ซึ�งครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามญัประจําปีครั 	ง
นี 	 

ในการนี 	 คณุครรชิต บนุะจินดา เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนนิธุรกิจของบริษัท และมีประวตัิการทํางานที�โปร่งใส ไมด่่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระ และมีพื 	นฐานความเชี�ยวชาญจากหลายอาชีพ 

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบติัของผู้ ได้รับการเสนอชื�อทั 	ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าทกุท่านมีคุณสมบตัิครบถ้วน 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่าน เป็นผู้ที�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะกรรมการ เพื�อประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย เหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท 

ทั 	งนี 	 ข้อมลูของผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั 	งเป็นกรรมการบริษัท ทั 	ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ ลาํดบัที� 3 

ในหนงัสอืเชิญประชุมที�ได้สง่ไปใหผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฏว่าไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 

  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตั 	งกรรมการแทนกรรมการที�ครบ

วาระการดํารงตําแหน่ง ประจําปี 2559 เป็นรายบคุคล ตามที�คณะกรรมการเสนอ  

มตทิี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนมุัติการแต่งตั 	งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสยีงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั 	งเป็นรายบคุคลดงันี 	 

5.1  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

5.2  นางศริิพรรณ สนัธนะพนัธ์  กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 436,289,241 2,494,079 2,891,700 441,675,020 

ร้อยละ 98.7806 0.5646 0.6547 100 
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5.3  นายครรชิต บนุะจินดา เป็น กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   

 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�ให้ความไว้วางใจแต่งตั 	งกรรมการทั 	งสองท่านกลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระ

หนึ�ง 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 

2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้ พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน เสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 เพื�อให้ที�

ประชมุพิจารณาอนมุติั 

สาํหรับการพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 นี 	 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการที�เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากบทบาท 

หน้าที� และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานที�ผ่านมา รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของ

ธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื�นที�อยู่ใน

อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือมขีนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยนําผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการที�จัดทําโดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปีที�ผ่านมา มาประกอบการพิจารณา

เปรียบเทยีบด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยเหน็ควรเสนอให้ผู้

ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559โดยมรีายละเอียดดงันี 	 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 434,910,541 6,764,479 - 441,675,020 

ร้อยละ 98.4684 1.5315 - 100 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 441,362,520 312,500 - 441,675,020 

ร้อยละ 99.9292 0.0707 - 100 
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   ค่าตอบแทนรายปี   ค่าเบี 	ยประชุม 

  คณะกรรมการบริษัท                                  (บาท/คน/ปี)  (บาท/คน/ครั 	ง) 

• ประธานกรรมการ 1,600,000           35,000  

• กรรมการ    800,000            30,000 

               คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการ    460,000                           35,000 

• กรรมการ    380,000                           30,000 

 

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 มีอตัราเท่าเดิม เทา่กบัของปี 2558 

สาํหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของปี 2559 ก็มอีตัราเท่าเดิมเช่นกนั แต่ได้แยกแสดง

ค่าตอบแทนตามประเภทของคา่ตอบแทน เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี 	ยประชมุ 

(ซึ�งกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 4 ครั 	ง) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย:  ไม่มี 

สทิธิประโยชน์อื�นๆ:  ไม่มี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฏว่าไม่มผีู้ ถือหุ้นซกัถาม  

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 ตามที�คณะกรรมการเสนอ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 

2559 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั 	งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 	 

 

วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดของการแต่งตั 	ง

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2559 ให้ที�ประชุมพจิารณาดงันี 	 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 441,670,820 - 4,200 441,675,020 

ร้อยละ 99.9990 - 0.0009 100 



 

26 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น แต่งตั 	งผู้สอบ

บญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ดงันี 	 

1)  แต่งตั 	งผู้สอบบญัชี แห่งบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ดงัมีรายนามต่อไปนี 	 คนใดคนหนึ�ง เป็นผู้สอบ

บญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2559 

1) นาย วีระชยั รัตนจรัสกลุ                 เลขที�ใบอนญุาต 4323  

2) นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก         เลขที�ใบอนญุาต 4795 

3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ    เลขที�ใบอนญุาต 5752  

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทที�มีมาตรฐานการทํางานที�ดี มีความเชี�ยวชาญในการสอบ

บญัชี และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั 	งมานั 	น เป็นผู้ที�มีความรู้ และมีประสบการณ์ ในการสอบบญัชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องในลกัษณะที�

อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระ ทั 	งนี 	 ข้อมลูประวติัของผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อ อยู่ใน

เอกสารแนบ ลาํดบัที� 4 ที�ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ในกรณีที� ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถปฏบิติัหน้าที�ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั จดัหาผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตอื�นของสํานกังาน ทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้    

2)  กําหนดคา่สอบบญัชี บริษัท เคพเีอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ประจําปี 2559 เป็นจํานวน 3,404,000 บาท ซึ�ง

เพิ�มขึ 	นจากปี 2558 จํานวน 119,500 บาท หรือร้อยละ 3.64 ซึ�งสว่นหนึ�งเป็นผลจากการปรับเปลี�ยนมาตรฐานบญัชี

ของบริษัทย่อย ที�จะใช้ในปี 2559 

ค่าสอบบญัชี - เฉพาะของบริษัทฯ 1,049,000  บาท 

      ค่าสอบบญัชี -บริษัทย่อย            2,355,000  บาท 

                       รวมค่าสอบบญัชีประจําปี         3,404,000  บาท 

3) มอบอํานาจการแตง่ตั 	งผู้สอบบญัชี ที�อาจเกิดขึ 	นในระหว่างปี 

โดยเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิการแต่งตั 	งผู้สอบบญัชี และกําหนด ค่าสอบ

บญัชี ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที�อาจจดัตั 	งขึ 	นใหมใ่นระหว่างปี 2559 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อคิดเหน็ต่างๆ ซึ�งปรากฏว่าไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 

 เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุอนมุตักิารแต่งตั 	งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ

ไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2559 และอนมุตัิ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2559 สําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที�คณะกรรมการเสนอ และมอบอํานาจให้

คณะกรรมการเป็นผู้อนมุตัิการแต่งตั 	งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที�

อาจจัดตั 	งขึ 	นใหม่ในปี 2559 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั 	งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2559 ตามที�

คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 	งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 	 

 

วาระที� 8      พจิารณาเรื�องอื�นๆ  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และเสนอข้อคดิเห็นอื�นๆ ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเดน็ต่างๆ ดงันี 	 

1) คณุปิ� น รัตนฤทยั ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ถาม กรรมการใหม่ที�ได้รับการแต่งตั 	ง คณุครรชิต ไม่ทราบว่าอยูใ่นที�ประชุมหรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้มา 

2) คณุสมพงษ์ ชิตวฒันานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ถาม ขอสอบถามความคืบหน้าเกี�ยวกบัการทาํ Flex circuit 

ตอบ บริษัทด ูopportunity มาตลอด แตช่่วงนี 	 เน้น organic growth การเติบโตภายในบริษัทมากกว่า ปัจจุบนั เรายงัทาํ 

Semi-flex อยู ่ที�คณุบญัชาค้นคิด และวิจัยขึ 	นมา ซึ�งความต้องการของตลาดก็เพิ�มมากขึ 	น สาํหรับ Flex หรือการ

ลงทนุอื�นที�เป็นการร่วมทนุ ช่วงนี 	มองว่าตลาดอเิลก็ทรอนกิส์โดยรวมยงัไม่เหมาะ ต้องรอตลาดในช่วงเศรษฐกิจขาขึ 	น

ก่อน แล้วจึงค่อยมาพจิารณาเรื�องนี 	กนัอีกครั 	ง 

ถาม ปัจจุบนั ใช้อตัรากําลงัการผลติเทา่ไหร่ของ capacity ทั 	งหมด 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 441,670,820 - 4,200 441,675,020 

ร้อยละ 99.9990 - 0.0009 100 
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ตอบ ณ ขณะนี 	 ใช้อตัรากําลงัการผลติ 96-97% ของ capacity ทั 	งหมด สาํหรับโรงงานใหม ่เฟสใหม่ ในไตรมาสหนึ�งปีนี 	 ใช้

อตัรากําลงัการผลติอยูท่ี� 95% ในไตรมาสสองน่าจะเตม็แล้ว เพราะฉะนั 	น เฟส 3 ก็จะเริ�มดาํเนินการ Roll in ระหว่าง

ครึ�งปีหลงั เครื�องจกัรอปุกรณ์ก็จะเข้ามาในครึ�งปีหลงั ในเฟส 3 ไมไ่ด้ซื 	อเครื�อง จกัรเข้ามาครั 	งเดียวทั 	งหมด แตจ่ะ

ค่อยๆ ทยอยสั�ง ตาม process ที�เป็นคอขวด สว่นเงินลงทนุ forecast ไว้ที� 1,400 ล้านบาท จะได้ใช้ครึ�งหนึ�งในไตร

มาสสาม และไตรมาสสี� ปีนี 	 หรือประมาณ 700-800 ล้านบาท แล้วจะใช้ที�เหลอืต่อไปจนถึงในกลางปีหน้า  

หมายเหต ุ 

1)  เนื�องจากระหว่างการดําเนินการประชมุ มผีู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ�มเติม จึงทําให้จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมประชมุในแต่ละวาระ มีจํานวนมากกว่าตอนเปิดประชมุ 

2)  บริษัทจะบนัทกึรายงานการประชมุเฉพาะคาํถามหรือข้อคดิเหน็ที�เกี�ยวข้องกบัวาระที�นาํเสนอในการประชมุเทา่นั 	น 

เมื�อไม่มผีู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามและเสนอข้อคิดเหน็เพิ�มเติม ประธานฯ ได้ขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุท่านที�ได้เข้าร่วมประชมุ

ในครั 	งนี 	 และกลา่วปิดการประชมุ  

 

ปิดประชุม   เมื�อเวลา 16.40 น. 

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

                                                                                          ( นายบญัชา  องค์โฆษิต ) 
                          ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

ลงชื�อ...........................................................................เลขานกุารที�ประชุม 

                                                                                         ( นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี) 
                                   เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 


