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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครั�งที� 34) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั 	งที� 34/2560 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิ�งที�แนบมาด้วย 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครั 	งที� 33/2559 

  2.   รายงานประจําปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู CD-ROM) 

  3.   ประวตัิของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั 	งเป็นกรรมการบริษัท 

  4.   ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อ ประจําปี 2560 

5.   ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

6.   เอกสารและหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ 

      ขั 	นตอนการลงทะเบียน การลงคะแนนเสยีง และกตกิาการนบัคะแนนเสยีง      

  7.   ข้อมลูของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

      8.   นิยามกรรมการอิสระ และคณุสมบตัิและหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

               9.   แผนที�ของสถานที�จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น 

             10.   แบบฟอร์มการลงทะเบยีนที�มีบาร์โค้ด 

             11.   หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข.  

        (สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ได้จาก www.kcethai.in.th) 

ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั 	งที� 3/2560 ซึ�งได้ประชมุเมื�อ
วันที� 14 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั 	งที� 34/2560 (“ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น”) ในวัน

พฤหสับดีที� 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. เวลาลงทะเบียน 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั 	น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ 

โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื�องต่างๆ 
ตามระเบยีบวาระการประชมุ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั 	งนี 	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้ นได้เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที� 12 กันยายน 2559 ถึงวันที� 31 ธันวาคม 2559 โดยได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บดันี 	 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชมุครั 	งนี 	 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระลว่งหน้าเพื�อให้พิจารณาแตอ่ย่าง
ใด 
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วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั 	งที� 34/2560 มีดงัตอ่ไปนี 	 

วาระที� 1   รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครั 	งที� 33/2559 ซึ�งได้ประชมุเมื�อ
วันที� 28 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุม

ดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมาย
กําหนดเป็นที�เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้เผยแพร่มติของการประชุมดงักลา่วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) ทั 	ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยรายละเอยีดปรากฎตามสาํเนารายงานการประชมุ ตามที�ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี 	 (สิ�งที�แนบมา
ด้วย ลําดบัที� 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทกึไว้อย่าง

ถกูต้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ วาระนี 	ต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั 	งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทได้จดัทํารายงานสรุปผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฎใน

รายงานประจําปี 2559 หวัข้อ “คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ” ซึ�งบริษัทได้จดัทําเป็น CD-ROM ตามที�ได้
จดัสง่มาพร้อมกนันี 	 (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบปี 2559 เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

การลงมต ิ วาระนี 	เป็นวาระเพื�อทราบจงึไมมี่การลงมติ 

วาระที� 3    พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้
มีการแก้ไข) (“พรบ.มหาชนฯ”) บริษัทได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ 	นสดุ วนัที� 31 

ธันวาคม 2559 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัปรากฎใน
รายงานประจําปี 2559 หวัข้อ “รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน” (สิ�งที�
แนบมาด้วย ลาํดบัที� 2) 

ทั 	งนี 	 งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีสาระสาํคญัโดยสรุปได้ดงันี 	 
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 งบการเงนิรวม 

(บาท) 

งบเฉพาะกจิการ 

(บาท) 

รวมสนิทรัพย์            17,327,685,553  11,753,963,447 

รวมหนี 	สนิ              7,300,182,240  4,874,394,834 

รวมสว่นของผู้ถือหุ้น            10,027,503,313  6,879,568,613 

รายได้จากการขายและบริการ 13,797,491,995 6,805,465,929 

รวมรายได้รวม 13,978,078,617 9,291,882,714 

กําไรสทุธิสาํหรับปี* 3,038,747,419  3,482,450,950 

กําไรต่อหุ้นขั 	นพื 	นฐาน 5.23 5.99 

              * หมายถึง กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ 	นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีได้แสดงความเหน็อย่างไมม่ีเงื�อนไขต่องบการเงินดงักลา่วแล้ว 

การลงมติ  วาระนี 	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ�งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 4   พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน 
                  ปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 38 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารอง
ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุสํารองนี 	
จะมจํีานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 587,426,511 บาท โดยเป็นทนุที�ออกและชําระแล้วจํานวน 586,104,798 

บาท และทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 58,742,651 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของทนุจดทะเบียน ซึ�งตรงตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจดัสรรเพิ�มเติมอีก 

ทั 	งนี 	 บริษัทมนีโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทโดยพิจารณาประกอบการกับฐานะการเงิน แผนการ
ลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต จากผลการดําเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จํานวน 3,482,450,950 บาท ประกอบกับมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมในส่วนที�เป็นของบริษัท จํานวน 

3,038,747,419 บาท จงึเหน็สมควรจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท (สองบาทสบิสตางค์) ซึ�งบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ�งปีแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 
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(หนึ�งบาท) ดงันั 	น จึงยงัคงต้องจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนนิงานงวดครึ�งปีหลงัของปี 2559 อีกในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท 

(หนึ�งบาทสบิสตางค์)  

สถติกิารจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2559 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2558 ปี 2557 

1. กําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ – เฉพาะกิจการ        (ล้านบาท) 3,482.45 944.18 924.46 

    กําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม      (ล้านบาท) 3,038.75 2,240.11 2,109.77 

   กําไรตอ่หุ้น – ตามงบการเงินรวม                                         (บาท/หุ้น) 5.23 3.93 3.89 

2. จํานวนหุ้น ณ วนัที� 30 ธ.ค. 2559                                        (ล้านหุ้น) 586.10 
  

3. รวมเงินปันผลจ่ายประจําปี                                                 (บาท/หุ้น) 2.10 1.50 1.10 

   - เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ 6 เดอืนแรก (ม.ค. - ม.ิย.)       (บาท/หุ้น) 1.00 0.50 0.40 

   - เงินปันผลสาํหรับงวด 6 เดอืนหลงั (ก.ค. - ธ.ค.)                   (บาท/หุ้น) 1.10 1.00 0.70 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น                                                      (ล้านบาท) 1,230.71 861.32 621.26 

5. เงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ – ตามงบการเงินรวม                          (ร้อยละ) 40.50 38.45 29.45 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัการไม่จัดสรรกําไรสทุธิ

เพื�อสาํรองตามกฎหมายอีก เนื�องจากทนุสํารองตามกฎหมายมีครบตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว และควรพิจารณาอนมุติัการ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานงวดครึ�งปีหลงัของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสบิสตางค์) ซึ�งเมื�อรวม
กบัการจ่ายปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดําเนินงานงวดครึ�งปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท) แล้วจะ

เป็นเงินปันผลจ่ายจากกําไรสทุธิประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท (สองบาทสบิสตางค์) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มี
สทิธิได้รับเงินปันผลตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักําหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 28 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม

รายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไข) โดยวิธี

ปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 29 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2560 ทั 	งนี 	 สิทธิในการได้รับเงิน

ปันผลดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอน เนื�องจากต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นก่อน 

การลงมติ  วาระนี 	ต้องผ่านอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที� 5    พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 กําหนดให้ในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั 	ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั 	งหมดออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที�
ออกตามวาระนั 	นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตาํแหนง่ใหม่ได้ ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั 	งนี 	 กรรมการที�ต้อง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ได้แก่ 

(1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  

(2) พญ. จันทิมา องค์โฆษิต กรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

(3) นาย พิธาน องค์โฆษิต กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั 	งนี 	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับ
การพิจารณาเลือกตั 	งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที� 12 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยมีการ

ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ซึ�งไม่มผีู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 	งเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทที�ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกกรรมการทั 	งสามท่านที�
ครบวาระ ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากกรรมการทกุท่านเป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย มีทกัษะ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสยัทัศน์และทัศนคติที�ดีต่อองค์กร รวมถึงมีผลการปฏิบติังานที�ดีในฐานะ
กรรมการบริษัท จึงเหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ทั 	งนี 	 ประวัติของกรรมการทั 	งสามท่านมีปรากฎตาม

เอกสารที�ได้จดัสง่มาพร้อมกนันี 	แล้ว (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 3) 

การลงมต ิ วาระนี 	ต้องผ่านมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 	งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และออกเสยีง
ลงคะแนน โดยพจิารณาแตง่ตั 	งเป็นรายบคุคล 

วาระที� 6    พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื�อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ดงันั 	น คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจึงได้นาํเสนอตอ่คณะกรรมการเพื�อพจิารณาการกําหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที� บทบาท 
และความรับผิดชอบ ผลการปฎิบตัิงานที�ผ่านมารวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และ

ปัจจัยแวดล้อมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนัหรือมขีนาดธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัท 
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รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เปรียบเทยีบระหว่างปี 2557 - 2559 และ

ค่าตอบแทนที�นําเสนอสาํหรับปี 2560 เป็นดงันี 	 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2560  

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท /คน /ปี) 

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

- กรรมการ 800,000 800,000 800,000 700,000 

 ค่าเบี �ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั�ง) 
- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 35,000 35,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี) 

- ประธานกรรมการ 460,000 460,000 600,000 500,000 

- กรรมการ 380,000 380,000 500,000 400,000 

 ค่าเบี �ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั�ง) 
- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 - - 

- กรรมการ 30,000 30,000 - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที�
ให้คงค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ไว้ในอัตราเท่ากับปีก่อน และเห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560  ตามรายละเอียดที�นาํเสนอ 

การลงมต ิ วาระนี 	ต้องผา่นอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม และออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� 7   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทที�เกี�ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั 	งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาแต่งตั 	งผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยได้พจิารณาในเรื�องผลการปฎิบตัิงาน ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี ค่าตอบแทนการสอบบญัชี และปัจจยัอื�นๆ 
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คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั 	ง 

         1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4795 และ/หรือ 

          2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5752 และ/หรือ 

         3. นางสาวมญัชุภา สงิห์สขุสวสัดิ<       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6112 และ/หรือ 

 4.  นายโชคชยั งามวฒุิกลุ *                     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9728 

  (*นายโชคชยั งามวฒุิกลุ เป็นผู้สอบบญัชสีาํหรับบริษัทย่อยเท่านั �น) 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั คนใดคนหนึ�งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2560 โดย

ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั 	น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสยีใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกับบคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที�อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ดังปรากฎ

ข้อมลูรายละเอยีดของผู้สอบบญัชีที�ได้จัดสง่มาพร้อมกนันี 	 (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 4) 

ในกรณีที�ผู้ สอบบัญชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด จัดหาผู้สอบ

บญัชีของสํานกังานตามที�เห็นสมควรทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วได้  

ทั 	งนี 	 กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวน 3,735,000 บาท เพิ�มขึ 	นจากปี 2559 จํานวน 233,000 บาท สอดคล้อง

กบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท และเป็นผลจากการปรับเปลี�ยนมาตรฐานบญัชีของบริษัทย่อย 

รายละเอียดของคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ในปี 2557 - 2560 (ปีที�เสนอ) เป็นดงันี 	 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 (ปีที�เสนอ)    

ค่าสอบบญัชี-เฉพาะบริษัทฯ                                  1,120,000 1,049,000 1,018,500 970,000 

ค่าสอบบญัชี-บริษัทย่อย 2,615,000 2,453,000 2,266,000 2,195,500 

     รวมคา่สอบบญัชีประจําปี 3,735,000 3,502,000 3,284,500 3,165,500 

     เพิ�มขึ 	นจากปีก่อนหน้าคดิเป็นร้อยละ 6.65 6.62 3.76 3.14 

 

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็น ชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั 	งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื�องจากมีมาตรฐานการทํางานที�ดี มีความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี 
และมีคณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 
และเห็นว่าที�ประชมุผู้ถือหุ้นสมควรอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 สาํหรับบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 3,735,000 บาท  
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นอกจากนั 	น เหน็ว่าที�ประชมุผู้ถือหุ้นสมควรมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย บริษัท

ร่วม และกิจการร่วมค้า ที�อาจจัดตั 	งขึ 	นใหมใ่นระหว่างปี 2560 

การลงมต ิ วาระนี 	ต้องผา่นอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 	งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุ และออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� 8   พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 1,029,713 หุ้น โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที�ยัง
ไม่ได้จาํหน่าย และการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนเพื�อให้สอดคล้อง
กบัการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เนื�องจากบริษัทมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ยงัไม่ได้จําหน่ายอยู่เป็นจํานวนทั 	งสิ 	น 1,029,713 หุ้น โดยเป็น

หุ้นที�ออกเพื�อรองรับ 1) การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 	อหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิครั 	งที� 2”) ที�ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท จํานวน 984,713 หุ้น และ 2) การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื 	อหุ้นสามญั
ของบริษัทตามโครงการ ESOP-W5 จํานวน 45,000 หุ้น ซึ�งโครงการทั 	งสองได้สิ 	นสดุการใช้สทิธิแล้ว และเพื�อเป็นการปฏิบตัิให้

สอดคล้องกับบทบญัญัติของพรบ.มหาชนฯ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนมุัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 

1,029,713  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 587,426,511 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 586,396,798 บาท โดย

การตดัหุ้นจดทะเบยีนที�ยงัไม่ได้จําหน่ายดงักลา่วจํานวนทั 	งสิ 	น 1,029,713 หุ้น ซึ�งมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นอกจากนี 	 เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนมุัติการแก้ไข
ข้อความในหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และใช้ข้อความดงัต่อไปนี 	แทน
ดงันี 	 

“ ข้อ 4 ทนุจดทะเบยีนจํานวน 586,396,798  บาท (ห้าร้อยแปดสบิหกล้านสามแสนเก้าหมื�น
หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 586,396,798  หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิหกล้านสามแสนเก้าหมื�น
หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 586,396,798  หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิหกล้านสามแสนเก้าหมื�น
หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - -      ” 



 

9 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,029,713 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 587,426,511  บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่

จํานวน 586,396,798 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที�ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 1,029,713 หุ้น ซึ�งมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท รวมทั 	งพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับ

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท เนื�องจากใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื 	อหุ้นสามญัของบริษัท ตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ครั 	งที� 2 และ ESOP-W5 ได้สิ 	นสดุการใช้สิทธิแล้ว 

การลงมต ิ วาระนี 	ต้องผ่านมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนเสยีงทั 	งหมดของผู้ถือหุ้นที�มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 9   พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ครั 	งที� 34/2560 ในวนัพฤหสับดทีี� 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ  ห้องบอลรูม ชั 	น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์

โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตั 	งแต่เวลา 13.00 น. 

อนึ�ง ขอให้ท่านเตรียมหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดงัรายละเอียดเรื�องเอกสารและหลกัฐานที�
ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ ขั 	นตอนการลงทะเบียน (สิ�งที�แนบมาด้วย ลําดบัที� 6) และ

เพื�อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ 	น โปรดนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนที�
มีบาร์โค้ดมาด้วย (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 10)  

นอกจากนี 	 หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแต่งตั 	งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 โปรดกรอกรายละเอยีด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมฉบบันี 	 (สิ�งที�แนบมาด้วย ลําดบัที� 11) หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ

แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั 	งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th ในหมวด “ข้อมลูนกัลงทนุ (Investors Information)” ภายใต้

หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับผู้ถือหุ้น (Shareholders Information)” และ “การประชุมผู้ถือหุ้น” (Shareholders Meeting) โดยให้

เลอืกใช้แบบในแบบหนึ�งตามที�ระบไุว้เทา่นั 	น 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนท่านในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โปรดลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื�อแต่งตั 	งบคุคลหนึ�งบคุคลใดดงัต่อไปนี 	เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ซึ�งข้อมลูของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืนดัประชุมฉบบันี 	
แล้ว (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 7) 
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 กรรมการอิสระ  

1. นายไพฑรูย์ ทวีผล   ไม่มีสว่นได้เสยีกบับริษัท 

2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส ไม่มีสว่นได้เสยีกบับริษัท 

3. นายครรชิต บนุะจินดา   ไม่มีสว่นได้เสยีกบับริษัท  

ทั 	งนี 	 บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน ได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ณ ที�อยู่เลขที� 72-72/1-3 นิคม

อตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 ภายในวนัที� 20 เมษายน 2560 

โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียน เพื�อเข้าร่วมประชมุผู้
ถือหุ้นครั 	งนี 	ด้วย 

หากท่านมีข้อสงสยั หรือคําถามเกี�ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถโทรสอบถามเพิ�มเติมได้ที� สํานกับริหารของ

บริษัท โทร. 02-326-0196-9 ในวนัและเวลาทาํการ และหากผู้ ถือหุ้นมคีําถามที�ต้องการให้ชี 	แจงในประเด็นของระเบียบวาระที�
นําเสนอครั 	งนี 	 สามารถสง่คาํถามลว่งหน้ามาได้ที� เลขานกุารบริษัท ทาง E-mail: tanyarat@kce.co.th โดยขอให้ผู้ ถือหุ้น โปรด

ระบชืุ�อ ที�อยู่ เพื�อที�บริษัทจะได้รวบรวมชี 	แจงในที�ประชมุต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายบญัชา  องค์โฆษิต) 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 


