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(สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 1) 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครั�งที� 34/2560) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

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

วัน เวลา และสถานที� ประชุม 

 ประชมุเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น ชั �น 3 

เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

ก่อนเริ�มการประชุม  

คณุธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�เลขานกุารที�ประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และได้

เปิดวีดีทศัน์เพื�อชี �แจงเกี�ยวกบัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีงของ

ผู้ ถือหุ้น ซึ�งจะลงต้องมติในแตล่ะวาระ โดยยดึถือแนวทางในการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ดงันี � 

• การลงคะแนนเสยีง จะใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระ 

• ใช้ระบบ Bar code ในการบนัทกึคะแนนเสยีง 

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

1. การลงทะเบียน 

2. การนบัคะแนน และ 

3. การแสดงผลคะแนน และรายงานมติที�ประชมุ 

ทั �งนี �เพื�อให้การบนัทกึคะแนน ถกูต้องแมน่ยํา โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

• ณ จดุลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสยีง 1 ชดุ ในบตัรลงคะแนนจะมีชื�อผู้ ถือหุ้น ชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ 
และจํานวนหุ้นที�ถือ และ มีลาํดบัวาระกํากบัไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนนอยา่งถกูต้องตามวาระ  

• ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที�ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง   ผู้ ถือหุ้ น

สามารถลงคะแนนเสียงทั �งหมดที�มีอยู่ เพื�อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใด

อยา่งหนึ�งเทา่นั �น ในแตล่ะวาระ 
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• ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้โดยการทําเครื�องหมายบนบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบตัร ทั �งนี � 
เพื�อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ให้สง่บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรที�ระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย และ งดออก

เสยีง เทา่นั �น  

• ในการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออก

เสียง เท่านั �น แล้วนําคะแนนเสียงดงักลา่ว หกัออกจากจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุม สว่นที�
เหลอืจะถือเป็นคะแนนเสยีง เห็นด้วย ในวาระนั �นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนหน้าจอด้านหน้าห้องประชมุ  

• ทั �งนี � ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที�
เกี�ยวข้องกบัวาระนั �นๆ ตามความเหมาะสม 

• สําหรับผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะนบัคะแนนเสียงตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นทกุประการ  

• สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�ไมส่ามารถอยูร่่วมประชมุจนแล้วเสร็จ เพื�อเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น ให้
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที�เหลืออยู่และส่งบตัรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที�เพื�อจะได้
บนัทกึคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ 

• ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที�ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่

เจ้าหน้าที� ก่อนที�ประธานฯ จะปิดวาระการประชมุในแตล่ะวาระ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีง เห็นด้วย 

• กรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�เริ�มเข้าประชุมตั �งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั �งแต่วาระนั �นเป็นต้น
ไป ดงันั �น ในการสรุปคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระอาจมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและคะแนนเสยีงแตกตา่งกนัได้ 

• กรณีถือเป็นบตัรเสยี มีดงันี � 
1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian ในประเทศ

ไทย) 

2. มีการทําเครื�องหมายไมช่ดัเจน มีการแก้ไข ขีดฆา่ความเห็น โดยมิได้ลงนามกํากบั 

3. การขีดฆา่บตัรทั �งบตัร 

4. บตัรลงคะแนนที�ชํารุด และไมอ่ยูใ่นสภาพที�สามารถอา่นผลได้ 

ทั �งนี � บริษัทจะไมน่ําคะแนนของบตัรเสยีมารวมเป็นคะแนนเสยีง 

• มติที�ประชุม ในกรณีทั�วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในเรื�อง
คะแนนเสียง ให้ถือว่าที�ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมตัิในวาระนั �นๆ ในกรณีอื�น ซึ�งมีกฏหมายหรือ
ข้อบงัคบักําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ที�ต้องการคะแนนเสยีงตา่งไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในแต่

ละวาระ 

• การสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ มีความประสงค์จะสอบถามข้อ

สงสยั หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือ เมื�อประธานอนญุาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้น

มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ชื�อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เพื�อประโยชน์ในการ
บนัทกึรายงานการประชมุ และในการสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื �อหาอย่างกระชบั
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และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั �นๆ เพื�อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั �งนี � หากผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคําถามเรื�องอื�น ขอให้เสนอใหม่ในช่วงที�มีการพิจารณา วาระที� 8 ซึ�งเป็นวาระ
สดุท้าย 

• เมื�อการประชมุเสร็จสิ �นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที�เห็นด้วยในทกุวาระเพื�อประโยชน์ใน
การตรวจสอบคะแนนเสยีงในภายหลงั 

นอกจากนั �น เลขานุการที�ประชุมได้แจ้งว่า เพื�อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที�ดีในการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการ เป็นการลว่งหน้า โดยได้ประชาสมัพนัธ์ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และทาง Website 

ของบริษัท 12 กนัยายน 2559 ถึง วนัที� 31ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเรื�องเพื�อให้พิจารณาในการประชุม

ครั �งนี �  

จากนั �น เลขานกุารที�ประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม ตามในหนงัสือเชิญประชุมที�ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

และได้แจ้งวา่บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุม ทาง Website ของบริษัท ตั �งแต่วนัที� 16 มีนาคม 2560 และเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้น สง่คําถามเกี�ยวกบัวาระที�จะนําเสนอ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสง่คําถามเข้ามาก่อนวนัประชมุ  

 หลงัจากนั �น เลขานกุารที�ประชมุได้เชิญประธานฯ เริ�มดําเนินการประชมุ 

เริ�มการประชุม 

นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 587,426,511 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 587,426,511 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท เป็นทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว จํานวน 586,396,798 บาท 

 ประธานฯ ได้รายงานวา่ ณ เวลาเริ�มการประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจํานวน 67 ราย รวมจํานวนหุ้น

ได้ 141,896,119 หุ้น และมีผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจํานวน 1,288 ราย รวมจํานวนหุ้นได้  269,155,290 หุ้น จึงมีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม รวมทั �งสิ �น 1,355 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 411,051,409 หุ้น ซึ�งคิด

เป็นร้อยละ 70.0978 ซึ�งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท จึงกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ก่อนเริ�มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนของผู้ สอบบัญชี ที�

ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้สงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนเสยีง ที�เข้าร่วมการประชมุ ดงันี � 

 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม  

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต   ประธานคณะกรรมการบริษัท  

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
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  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

       (ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น)  

3. นายไพฑรูย์ ทวีผล   กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน /  

                  ประธานคณะกรรมการนโยบายการ 

  บริหารความเสี�ยงองค์กร (ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น) 

4. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต   กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร /  

  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายครรชิต บนุะจินดา   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

  กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร 

   (ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น) 

6. นายพิธาน องค์โฆษิต   กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการ / 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการ /  

     กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

7. นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์   กรรมการ / กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

8. ดร. ปัญจะ  เสนาดิสยั   กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน /  

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

9. แพทย์หญิงจนัทมิา  องค์โฆษิต   กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ผู้บริหารของบริษัท  

1. นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี�ยน  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายงานปฏิบตัิการผลติ 

2. นางธญัรัตน์  เทศน์สาล ี  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สายงานการเงินและบริหาร      

 เลขานกุารบริษัท 

ตัวแทนของผู้สอบบัญชี  

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวเิวก  บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ                 บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ที�ปรึกษาด้านกฎหมาย  

1.  คณุนิตยา เกียรตเิสรีกลุ  บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 

     ผู้สงัเกตกุารณ์การประชมุและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง    

จากนั �น ประธานฯ ได้ดําเนินการประชุม เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัที�แจ้งไว้ใน

หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
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วาระที� 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ�งประชุม

เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 และได้นําสง่รายงานการประชมุฯ ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นับตั �งแต่วันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทั �งเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.kcethai.in.th) ทั �งนี � ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็น

ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทึกไว้อย่างถูกต้อง ตามมติที�ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการ

ประชมุ (เอกสารแนบ ลาํดบัที� 1) ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า มีท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในรายงานการประชุม

หรือไม ่ซึ�งปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงาน 

 ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (ครั �งที� 33/2559) เมื�อวันที� 28 

เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี � 

 

วาระที� 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และคุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 เพื�อให้ที�ประชุมรับทราบ 

ดงันี � 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจําปี 2559 ซึ�งได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ดงัปรากฏอยูใ่นหวัข้อตา่งๆ ดงันี � 

- สรุปข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั และอตัราสว่นทางการเงิน  (หน้า 2- 3) 

- รายงานคณะกรรมการ (หน้า 4 - 5) 

- คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ (หน้า 93 - 99) 

นอกจากนั �น ผู้ ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ใน 

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

• สรุปผลการดําเนินงาน 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง  410,761,006 - 936,100 411,697,106 

คิดเป็นร้อยละ 99.7726 - 0.2273 100 
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ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ดีต่อเนื�องจากปี 2558 และเป็นปีที�มีผลการดําเนินงานดีใน

ทกุๆ ด้าน ทั �งด้านรายได้ ผลกําไร และฐานะทางการเงินที�เข้มแข็ง นบัเป็นประวตัิศาสตร์หน้าใหม่ของ KCE ทั �งนี � จะเห็นว่า

มีการเติบโตเป็นอยา่งมาก ทั �งรายได้และผลกําไร ใน 2 ปีที�ผา่นมาหลงัการลงทนุขยายกําลงัการผลติ 

บริษัทได้ลงทนุสร้างโรงงานใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เพื�อขยายกําลงัการผลิต ซึ�งได้เริ�มก่อสร้าง

โรงงานใหม่ในปลายปี 2556 การดําเนินการในเฟส 1 เริ�มขึ �นตั �งแต่เดือนมกราคม 2558 และเพิ�มการผลิตมาเป็นลําดบั 

และในปี 2559 เป็นการผลติในเฟส 1 & 2 โดยมีการใช้กําลงัการผลติอยูท่ี� 83-90%  

เมื�อเปรียบเทียบผลประกอบการของปี 2557 - 2559 จะพบวา่ 

• รายได้จากการขายเพิ�มขึ �น 10% ในปี 2558 ซึ�งเป็นปีแรกของโรงงาน Phase 1 และรายได้เพิ�มขึ �นอีก
ประมาณ 11% ในปี 2559 หลงัเปิดดําเนินการ phase 1 & 2 เกือบเต็มกําลงัการผลิต ยอดขายเติบโต

ขึ �น จาก 11,284 ล้านบาท ในปี 2557 มาเป็น 13,797 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ�มขึ �น
ประมาณ 22%  

• กําไรจากการดําเนินงาน เพิ�มขึ �น 21.9% ในปี 2558 หลงัเปิด Phase 1 และเพิ�มขึ �นอีกเกือบ 33% ในปี 

2559 หลงั Phase 2 โดยกําไรจากการดําเนินงานที�เป็นตวัเงินเพิ�มขึ �นจาก 1,798 ล้านบาทในปี 2557 

เป็น 2,912 ล้านบาท ในปี 2559 เทา่กบัมีกําไรเพิ�มขึ �นถึง 62% ในสองปีหลงัสร้างโรงงานใหม ่

• ในปี 2559 กําไรจากการดําเนินงาน คิดเป็น 21.1% ของยอดขาย จาก 15.9% ในปี 2557  

• กําไรสทุธิ เพิ�มขึ �นจาก 1,893 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 3,038 ล้านบาท ในปี 2559 

• EBITDA กําไรที�เป็นเงินสดเพิ�มขึ �นจาก 2,640 ล้านบาทในปี 2557 เป็นเกือบ 4,200 ล้านบาท ในปี 

2559  

ทั �งนี � ความสามารถในการทํากําไรโดยหลกัมาจาก 

• การประหยดัตอ่ขนาด หรือ economies of scale  ที�สงูขึ �นตามการใช้กําลงัการผลติที�เพิ�มมากขึ �น 

ในโรงงานใหม ่ทําให้ต้นทนุตํ�าลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

• การเพิ�มประสทิธิภาพการผลติในระดบัสงู  

• รวมทั �งเป็นผลจากโครงการประหยดัต้นทนุที�ดําเนินการมาอยา่งตอ่เนื�อง 

• อตัราสว่นทางการเงินที�สาํคญั 

ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE)  อยูท่ี� 30.3% ซึ�งอยูใ่นเกณฑ์สงู 

ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม ROA  อยูท่ี� 17.5% หลงัการลงทนุในโรงงานใหม ่

สภาพคลอ่ง Current Ratio เพิ�มขึ �นเป็น 1.48 เทา่ 

อตัราหนี �สนิตอ่ทนุ DE ลดตํ�าลงไปอยูท่ี� 0.45 เทา่  

  เพราะหนี �สนิลดลง และสว่นของผู้ ถือหุ้นสงูขึ �นจากกําไรของปี 
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                  ลา่สดุ KCE ได้รับการจดัอนัดบัเครดิต โดย Fitch rating ให้ได้ rating เป็น A- ซึ�งก็เป็น rating ที�สงูที�สดุในกลุม่

บริษัททีมีขนาดใกล้เคียงกนั 

• รางวลัแหง่ความสาํเร็จ 

• SET Award 2016 โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

คดัเลอืกให้เคซีอีได้รับรางวลัใน 2 ประเภทรางวลั ได้แก่ 

1)  รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเดน่ ซึ�งได้รับรางวลันี �เป็นปีที�สองแล้ว แต่ในปีนี � ยงั
ชนะการคดัเลือกให้ได้รับรางวลัยอดเยี�ยมด้านผลการดําเนินงาน Best Company Performance 

Award ในกลุม่บริษัทที�มีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ระหวา่ง 30,000-100,000 ล้านบาทอีกด้วย 

2)  รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเดน่ Outstanding CEO Award ได้รับรางวลันี �เป็นปีที�สองเช่นกนั   
นอกจากนั �น ยงัได้รับรางวลัใหม่ของตลาดฯ คือ รางวลับริหารสงูสดุรุ่นใหม่ Young Rising Star CEO 

Award ประจําปี 2016 ซึ�งเป็นรางวลัที�มอบให้แก่ คณุพิธาน องค์โฆษิต CEO ของเคซีอี 

• ในปี 2559 เคซีอี ได้รับการประเมินการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ในระดบั "ดีเลศิ (5 ดาว)" ติดตอ่กนัเป็นปีที�
สอง จากการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

หลงัจบการรายงาน ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

หรือไม ่ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี � 

1) คุณอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม กําลงัการผลติในเฟส 1 และ 2 ใช้ไปเต็ม 100% หรือยงั? และเฟส 3 เราได้เริ�มไปได้หรือยงั Order มีหรือยงั 

ตอบ เฟส 1&2 ปัจจุบนัผลิตเต็ม 100% แล้ว ที� 1.3 ล้าน ตารางฟุตต่อเดือน สว่นเฟส 3 ที�สร้างเพิ�มบางสว่นตอน

ปลายปี ได้กําลงัการผลติเพิ�ม 2 แสน ตารางฟตุ และในปีนี �อยู่ในระหว่างการติดตั �งเครื�องจกัร คิดว่าจะได้อีก 

3 แสน ตารางฟตุ ในไตรมาส 2 นี � สว่น order ดีขึ �น 

คําถาม ลามิเนตกบัเคมีคอลตวัอื�นเราได้กําลงัการผลติเพิ�มตามมาด้วยหรือไม ่

ตอบ ใช่ครับ ปีที�แล้วไทยลามิเนตมีการลงทนุเพิ�ม และปีนี �ก็จะมกีารลงทนุเพิ�มขึ �นอีกด้วย 

คําถาม ค่าเงินบาท ปีที�ผ่านมามีความผนัผวนพอสมควร เรามีการป้องกนัความเสี�ยงอย่างไรบ้าง มีผลกบัเรามาก-

น้อยแคไ่หน ที� Forward ไว้มีผลอยา่งไร สามารถครอบคลมุหรือไม ่

ตอบ บริษัทมี natural hedge อยู่ที� 50% ของยอดขาย เรามีการขายเงินสกุล USD อยู่ที� 80% สกุลเงินยูโร

ประมาณ 13% สว่นอีก 7% มีทั �งเงินเยน เงินปอนด์ และเงินบาท ด้วย สว่น 80% ของเงิน USD มี Raw 

material อยูท่ี� 50% ดงันั �นทกุๆ 1% ที�เงินบาทแข็งค่า จะกระทบผลประกอบการ อยู่ที� 0.3% ถ้าเงินบาทแข็ง

กบัทั �งเงินยโูรและเงินดอลลาร์ด้วย จะกระทบผลประกอบการประมาณ 0.43% ในอดีตที�เราทํามาตลอด เรา

เพิ�ม natural hedge ซึ�งเป็น long term hedging โดยที�เงินกู้ ของโรงงานใหม่ เรากู้ เป็น USD สําหรับ
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เครื�องจกัรสว่นใหญ่ เวลาที�เงินบาทแข็งสว่นนี �จะเป็น gain เป็นตวัที�เราทํามาตลอดเหมือนใช้ financial tool 

หรือใช้ Forward แต่เทอมจะยาวกว่า เวลาที�มี fluctuation ของค่าเงินบาท เราก็จะไป gain ในฝั�งของที�เป็น

หนี � ตวันี �ถือวา่เราป้องกนัคา่เงินบาทเพียงพอแล้ว เป็นการเพิ�ม Natural Hedge ให้บริษัท 

คําถาม ราคาทองแดงในตลาดโลก 

ตอบ ในสว่นของ copper เราคอ่นข้าง conservative เราทํา hedging และ future บ้าง ในปี 2008 เราทํา copper 

hedging ประมาณ 70% ของ usage ทําให้มีผลขาดทุนจากการทํา hedging ประมาณ 300 ล้านบาท 

ปัญหาของการทํา hedging copper คือราคาทองแดงจะดีเมื�อเศรษฐกิจขึ �น เนื�องจาก Copper กบัเศรษฐกิจ

มีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างสงู เพราะวา่ copper ถกูนําไปใช้ในกิจการพวกก่อสร้าง infrastructure ทั �งหลาย 

ดงันั �น การทํา hedging จึงมีความเสี�ยงสงู เมื�อ copper ขึ �นหมายถึงเศรษฐกิจโลกค่อนข้างดี เราสามารถขึ �น

ราคาสนิค้าของเราตามได้ แต่ถ้าทํา Hedging ไว้มากแล้วเศรษฐกิจลง ราคาลดลง ธุรกิจเราก็จะไม่ดี แล้วก็

จะขาดทนุ hedging ด้วยเหมือนในปี 2008 ทําให้นโยบายในการทํา hedging ค่อนข้างระมดัระวงั เราจะไม ่

hedge เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 30% ของการใช้ ดงันั �น เราจึงทําบ้างแต่ไม่มาก เพราะฉะนั �น เวลาที�ราคา

ทองแดงขึ �นอาจจะมีผลกระทบกบับริษัทบ้าง 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอสรุปว่าผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 

ตามที�รายงาน 

มติที�ประชุม   ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที�รายงาน 

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559  

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานการเงิน รายงานงบ

การเงินสําหรับปีสิ �นสดุ 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จํากดั แล้วโดยได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเงื�อนไข และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว 

เห็นวา่ ถกูต้อง ครบถ้วน ตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2559 (หน้า 

106 - 215) ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

โดยสาระสาํคญัของงบการเงิน สรุปได้ดงันี � 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

สนิทรัพย์รวม   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 17,327 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 497 ล้านบาท หรือ 3% โดยมาจากรายการหลกัที�มีการ

เปลี�ยนแปลง ดงันี � 

• เงินสดเพิ�มขึ �น  
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• สนิค้าคงเหลอืเพิ�มขึ �นตามธุรกิจที�ขยายตวั 

• มีอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุเพิ�มขึ �น 

หนี �สนิรวม    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มหีนี �สนิรวมจํานวน 7,300 ล้านบาท ลดลง 1,429 ล้านบาท เพราะผลประกอบการดี มีกําไร มี 

cash flow จาก operation เพิ�มขึ �น ทําให้   

• หนี �สนิระยะสั �นลดลง 

• เงินกู้ ระยะยาวลดลง เพราะมีการชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดจํานวนหนึ�ง 

สว่นของผู้ ถือหุ้น    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจํานวน 10,027 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 1,927 ล้านบาท หรือ 23.8% จากรายการหลกัคือ 

• กําไรของปี 2559 จํานวน 3,056  ล้านบาท 

•  จากการเพิ�มทนุ 88 ล้านบาท  จากการใช้สทิธิแปลง Warrant เป็นหุ้นสามญั 

•  และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 1,171 ล้านบาท ในระหวา่งปี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปี 2559 

รายได้จากการขาย  

มีจํานวน 13,797 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 1,348 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นประมาณ 11% ตามรายละเอียดตามที�ได้นําเสนอไปแล้ว
ในวาระก่อน 

รายได้รวม    

มีจํานวน 13,978 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 1,446 ล้านบาท ซึ�งได้รวมรายได้อื�น รายการหลกัคือกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 

กําไรสทุธิ สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวมในปี 2559 มีจํานวน 3,038 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 798 ล้านบาท หรือ

ประมาณ 35.7%  

กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน  5.23 บาทตอ่หุ้น เพิ�มขึ �นจาก 3.93 บาทในปีก่อน 

คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ได้แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงิน

ดงักล่าวแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปี สิ �นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ตามที�ได้

นําเสนอไป 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี � 
  

1) คุณ อนุ ว่องสาระกิจ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม เงินชดเชยประกนัที�ต้องจ่ายคืนกรมสรรพากร 22 ล้านบาท ได้ชําระไปหรือยงั 
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ตอบ ได้ชําระไปเรียบร้อยแล้วในปีก่อน 

คําถาม โครงการ EJIP จะมีทกุปีหรือไม ่

ตอบ ปีที�แล้วเริ�มโครงการกลางปี ปีหน้าต้องจ่ายเพิ�มเต็มปี และมีตอ่เนื�องไป  

 เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สําหรับปี

สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

มติที�ประชุม  ที�ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี � 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการ 

ดาํเนินงาน ปี2559 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร นําเสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ  

คณุพิธานได้ชี �แจงว่า กรณีการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายนั �น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 587,426,511 บาท และทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 58,742,651 บาท คิดเป็นร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน ซึ�งครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทจึงไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองเพิ�มเติมอีก 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 คณุพิธานได้ชี �แจงว่าจากผลการดําเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มี

กําไรสทุธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 3,482 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ-ตามงบการเงินรวมจํานวน 3,038  ล้าน

บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท  

(สองบาทสบิสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั �งสิ �นประมาณ 1,230 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.50 ของกําไรสทุธิตามงบ

การเงินรวม ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 ทั �งนี � ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 8/2559 ซึ�งได้ประชมุเมื�อวนัที� 9 สงิหาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรก (เดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2559) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาทตอ่หุ้น) โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื�อวนัที� 9 กนัยายน 2559  

ดงันั �น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานงวด 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 410,448,406 - 1,250,300 411,698,706 

คิดเป็นร้อยละ 99.6963 - 0.3036 100 
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หกเดือนหลงั (เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2559) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสิบสตางค์ต่อหุ้น) โดย

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น 

(Record Date) สําหรับการรับเงินปันผลในวนัที� 28 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น

ในวนัที� 29 มีนาคม 2560  และกําหนดการจ่ายเงินเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2560 

นอกจากนั �น คณุพิธานได้แจ้งว่าเงินปันผลที�จ่ายสําหรับผลการดําเนินงาน งวดหกเดือนหลงัของปี 2559 ใน

อตัราหุ้นละ 1.10 บาทนั �น เป็นเงินปันผลที�บริษัทจ่ายจากกําไรสทุธิของปี 2559 ซึ�งประกอบด้วย 

- กําไรจากกิจการที�ได้รับการสง่เสริม BOI     จํานวน  0.95 บาท ตอ่หุ้น  

(ไมห่กัภาษี ณ ที�จ่าย )  

- รายได้เงินปันผลจากบริษัทยอ่ยที�ได้รับยกเว้น     จํานวน  0.15 บาท ตอ่หุ้น 

     ไมต้่องนํามาคํานวณเป็นรายได้เพื�อเสยีภาษี                 (หกัภาษี ณ ที�จ่าย อตัรา 10%)   

ทั �ง 2 กรณี สําหรับผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื�องจากเงินปันผลดงักลา่ว จ่ายจากกําไร

หรือรายได้ในสว่นที�บริษัทได้รับยกเว้นภาษีนิติบคุคล  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นราย

ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื�นใด 

 เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 

ตามที�คณะกรรมการเสนอ 

มติที�ประชุม  ที�ประชมุมีมติอนมุตัิงดจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฏหมาย และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2559 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี � 

 

 

 

 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 410,953,706 - 748,200 411,701,906 

คิดเป็นร้อยละ 99.8182 - 0.1817 100 
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วาระที� 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ประจาํปี 2560  

ประธานฯ ได้แถลงวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้มี

กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมดในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง ซึ�งในการ

ประชมุสามญัประจําปี 2560 ครั �งนี � มีกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

(1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  
(2) พญ. จนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

(3) นาย พิธาน องค์โฆษิต กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

ประธานฯ ได้กลา่วว่าเพื�อปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ขอเชิญกรรมการที�ครบกําหนดออก
ตามวาระในการประชมุครั �งนี �ทั �งสามทา่นออกจากที�ประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนี � 

ทั �งนี � บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มีความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการ เป็นการลว่งหน้า โดยได้เผยแพร่รายละเอียดผา่นทาง Website ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตั �งแต่วนัที� 12 กันยายน ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทโดยไมร่วมกรรมการที�มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งกรรมการทั �งสามท่านที�ออกตาม

วาระประจําปี 2560 ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้ได้รับการเสนอแตง่ตั �งทั �งสามท่านแล้ว เห็นว่าทกุท่านมีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบ 

การณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีผลการปฏิบตัิงานที�ดีในฐานะกรรมการ จึงเหมาะสมที�จะ

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 

ทั �งนี � ข้อมลูของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัททั �งสามท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 

ลาํดบัที� 3 ในหนงัสอืเชิญประชมุที�ได้สง่ไปใหผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ซึ�งปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบวาระการ

ดํารงตําแหนง่ ประจําปี 2560 เป็นรายบคุคล ตามที�คณะกรรมการเสนอ  

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยพิจารณาแตง่ตั �งเป็นรายบคุคลดงันี � 
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5.1  ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

5.2  พญ. จนัทิมา องค์โฆษิต  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 
 

 5.3  นายพิธาน  องค์โฆษิต กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ   

 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที�ให้ความไว้วางใจแต่งตั �งกรรมการทั �งสามท่านที�ออกจากตําแหน่งในปี 

2560 นี � ให้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้ พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน เสนอรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 เพื�อให้

ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

สําหรับการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 นี � คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการที�เหมาะสมและเป็นธรรม โดย

พิจารณาจากบทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานที�ผา่นมา รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณ

การผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจยัแวดล้อมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทน

ของบริษัทอื�นที�อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั หรือมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยนําผลสํารวจค่าตอบแทน

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 386,251,408 23,914,998 1,535,500 411,701,906 

คิดเป็นร้อยละ 93.8182 5.8088 0.3729 100 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 388,030,208 22,444,198 1,227,500 411,701,906 

คิดเป็นร้อยละ 94.2502 5.4515 0.2981 100 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 403,539,906 7,413,500 748,500 411,701,906 

คิดเป็นร้อยละ 98.0174 1.8006 0.1818 100 
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กรรมการที�จัดทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยในปีที�ผ่านมา      

มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยเห็นควรเสนอ

ให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

   คา่ตอบแทนรายปี   คา่เบี �ยประชมุ 

  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 

 

คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 มีอตัราเทา่เดิม เทา่กบัของปี 2558 - 2559 

สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของปี 2560 ก็มีอตัราเท่าเดิมเช่นกัน แต่ได้แยกแสดง

คา่ตอบแทนตามประเภทของคา่ตอบแทน เป็นคา่ตอบแทนรายปี และคา่เบี �ยประชมุ 

(ซึ�งกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 4 ครั �ง) 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย:  ไมม่ี 

สทิธิประโยชน์อื�นๆ:  ไมม่ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ซึ�งปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ดงันี � 

1) คุณอนุ ว่องสาระกิจ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม ที�ผา่นมาผลประกอบการของบริษัทคอ่นข้างดีเลศิ ทําไมไมเ่พิ�มคา่ตอบแทนกรรมการ 

ตอบ จะพิจารณาในปีหน้าครับ 

 เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และ

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 ตามที�คณะกรรมการเสนอ 

มติที�ประชุม   ที�ประชมุมีมติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 

2560 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 
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วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดของการ

แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2560 ให้ที�ประชมุพิจารณาดงันี � 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น แต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 ดงันี � 

1)  แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ดงัมีรายนามต่อไปนี � คนใดคนหนึ�ง เป็น

ผู้สอบบญัชี และแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2560 

  เลขที�ใบอนญุาต 

1) นางสาว วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก                   4795   

2) นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกลุ              5752            

                   3) นางสาว มญัชภุา สงิห์สขุสวสัดิA                           6112 

                                 4) นาย โชคชยั งามวฒุิกลุ*            9728  

                         (* เป็นผู้สอบบญัชีสาํหรับบริษัทยอ่ยเทา่นั �น)  

ทั �งนี � บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทที�มีมาตรฐานการทํางานที�ดี มีความเชี�ยวชาญใน

การสอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  

โดยผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั �งมานั �น เป็นผู้ที�มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีเป็นอย่างดี ไม่เป็น

ผู้ถือหุ้น ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องในลกัษณะที�

อาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระ ทั �งนี � ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อ อยู่ในเอกสาร

แนบ ลาํดบัที� 4 ที�ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ในกรณีที� ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังาน ทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้    

2)  กําหนดค่าสอบบญัชี โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ประจําปี 2560 สําหรับบริษัทและ

บริษัทยอ่ย รวมทั �งหมด 8 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 3,735,000 บาท ซึ�งเพิ�มขึ �นจากปี 2559 จํานวน 233,000 บาท หรือร้อย

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 410,970,356 300 748,200 411,718,856 

คิดเป็นร้อยละ 99.8182 0.0000 0.1817 100 



 

25 

 

ละ 6.65 ซึ�งสอดคล้องกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท และสว่นหนึ�งเป็นผลจากการเปลี�ยนมาตรฐานบญัชีของบริษัท

ยอ่ยมาเป็น PAE ที�เริ�มใช้ตั �งแตปี่ 2559            

                 ปี 2560 

คา่สอบบญัชี - เฉพาะของบริษัท  1,120,000  บาท 

      คา่สอบบญัชี - บริษัทยอ่ย            2,615,000  บาท 

                       รวมคา่สอบบญัชีประจําปี          3,735,000  บาท 

3)  การมอบอํานาจ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี 

และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และอื�นๆ ที�อาจจดัตั �งขึ �นใหม่หรือเปลี�ยนแปลง

ไปในระหวา่งปี 2560 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ซึ�งปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 

 เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุอนมุตัิการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2560 

และอนมุตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2560 สําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที�คณะกรรมการเสนอ และมอบ

อํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนมุตัิการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการร่วมค้า และบริษัทอื�น ที�อาจจดัตั �งขึ �นใหมห่รือเปลี�ยนแปลงไปในระหวา่งปี 2560 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2560 ตามที�

คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี � 

 

วาระที� 8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,029,713 บาท โดยการตัดหุ้นจด

ทะเบียนที�ยังไม่ได้จําหน่าย และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียน 

เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แถลงให้ที�ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้ นสามัญเพิ�มทุนที�ยังไม่ได้จําหน่ายอยู่เป็นจํานวนทั �งสิ �น 

1,029,713 หุ้ น โดยเป็นหุ้ นที�ออกเพื�อรองรับ 1) การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 410,635,394 335,262 748,200 411,718,856 

คิดเป็นร้อยละ 99.7368 0.0814 0.1817 100 
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(“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครั �งที� 2”) ที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจํานวน 984,713 หุ้น และ 2) การใช้สิทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP-W5 จํานวน 45,000 หุ้น ซึ�งโครงการทั �งสองได้

สิ �นสุดการใช้สิทธิแล้ว และเพื�อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 

1,029,713 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 587,426,511 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่586,396,798 บาท โดยการตดัหุ้นจด

ทะเบียนที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ยดงักลา่ว จํานวนทั �งสิ �น 1,029,713 หุ้น ซึ�งมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นอกจากนี � เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที�กลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื�องทุนจด

ทะเบียน โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี �แทน  

 “ ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน 586,396,798 บาท (ห้าร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื�น

หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 586,396,798 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื�น

หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 586,396,798 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื�น

หกพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - ” 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม 

ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 587,426,511 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 586,396,798 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,029,713 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 587,426,511 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 586,396,798 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่าย

จํานวน 1,029,713 หุ้น ซึ�งมีมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั �งการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เรื�องทนุจดทะเบียนตามที�ได้เสนอทกุประการ โดยมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวน

เสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี � 
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 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จํานวนเสยีง 404,817,349 6,153,307 748,200 411,718,856 

คิดเป็นร้อยละ 98.3237 1.4945 0.1817 100 

 

วาระที� 9    พิจารณาเรื�องอื�นๆ  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และเสนอข้อคิดเห็นอื�นๆ ปรากฎว่ามีผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็น

ตา่งๆ ดงันี � 

1) คุณอนุชา ธีรสกุลชล  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม นโยบายการค้าของประธานาธิบดี Trump จะเป็นปัญหาต่อ KCE บ้างหรือไม่ จากนโยบายสนบัสนุน

อตุสาหกรรมในประเทศอเมริกา 

ตอบ 

ประเทศไทยขาดดลุการค้ากบัอเมริกาน้อยกวา่ของประเทศจีน เนื�องจากคูแ่ขง่หลกัของ PCB อยูท่ี�เมืองจีน ประมาณ 70% 

ของ PCB production อยูท่ี�จีนและไต้หวนั ถ้ารัฐบาลอเมริกาขึ �นภาษีที�ไทยเทา่กบัที�จีนและไต้หวนั ก็จะไมม่ีผลกระทบอะไร 

เพราะวา่สว่นใหญ่อิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นของ PCB มาจาก จีน ไต้หวนั และ SE Asia 

อีกประการหนึ�ง PCB เป็นเพียง raw material วตัถดุิบที�สง่เข้าไปในอเมริกาเพื�อใช้ผลติตอ่เป็นอปุกรณ์ที�ใสใ่นรถยนต์ ไม่ใช่

เป็น finished product การขึ �นภาษีวัตถุดิบจะไม่เป็นผลดีเพราะจะทําให้ราคาสินค้าสูงขึ �น ส่งผลให้การแข่งขัน

ภายในประเทศแยล่ง การที�จะ boost อตุสาหกรรมภายในประเทศต้องขึ �นภาษีที� Finished product ไมใ่ช่ที�วตัถดุิบ   

ในสว่นของบริษัท เราผลิตเป็น Raw material ที�สง่เข้าอเมริกาเพื�อผลิตอปุกรณ์รถยนต์ จะไม่มีผลกระทบมากนกั หรือใน

กรณีที�แย่ที�สุด คือมีการขึ �นภาษีวัตถุดิบ แต่หากอัตราการขึ �นภาษีเท่ากับที�ขึ �นที�จีน ก็จะไม่มีผลกระทบอะไรกับเคซีอี 

เพราะวา่คูแ่ขง่สว่นใหญ่อยูเ่มืองจีน  

2) คุณอนุ ว่องสาระกิจ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม 1)  อยากจะทราบเป้าหมายของปีนี � กลยทุธ์ แผนงานการขยายการลงทนุ โดยแฉพาะเรื�อง EV car Connected 

car และ 2) นโยบายการขายฝากหรือการสง่สนิค้าทางเรือ วา่เป็นชั�วคราวหรือระยะยาว มีผลตอ่การดําเนินงานของบริษัท

อยา่งไร มีข้อดี-ข้อเสยีอยา่งไร 

ตอบ  

1) การสง่สนิค้าทางเรือ 

ในปี 2016 เป็นปัญหากับเคซีอีค่อนข้างมาก เดิมเมื�อลกูค้าส่ง Freight Forwarder มารับของจากบริษัท ก็จะบนัทึก

ยอดขายทนัที ในปี 2016 มีลกูค้าใหญ่ 2 ราย เปลี�ยนวิธีการทํางานเพื�อยืดระยะเวลาการชําระหนี � โดยแม้ว่าจะสง่ Freight 

Forwarder มารับของจากบริษัทแล้วก็ยงัไมน่บัวนั จนกวา่ของจะถึงโรงงานลกูค้า ซึ�งทําให้ด้านบญัชีมีการรับรู้รายได้ช้าลง 
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และเนื�องจากเป็นการปรับเปลี�ยนของลกูค้ารายใหญ่สองรายจึงมีผลกระทบมาก ผลกระทบนี �จะเกิดขึ �นใน Q3 และ Q4 ปีที�

แล้ว ทําให้ยอดขายหายไปและ Inventory มากขึ �น ทั �งที�ของขายไปแล้ว มีการรับรู้รายได้ช้าลงประมาณ 487 ล้านบาท ซึ�ง

จะคอ่ยๆหายไป ทั �งนี � ใน Q1 ปีนี � ยงัมีผลอีกเลก็น้อย แต ่Q2 จะไมม่ีแล้ว  

2) ทิศทางของบริษัท 

ใน 3-4 ปีที�ผ่านมา บริษัทเน้นเรื�อง Efficiency และ Cost saving ซึ�งเราถนดัและจะทําต่อไปเรื�อยๆ แต่ cost saving ใน

อนาคต จะยากขึ �นและทําได้น้อยลง ดงันั �น บริษัทจะไปในทิศทางที�เป็น Technology มากขึ �น เช่นการเพิ�ม R&D, การเพิ�ม 

production ที�มี Layer count สงู และการใช้เครื�อง Laser มาทํา PCB มากขึ �น ทั �งนี � บริษัทได้เริ�มดําเนินการดงักลา่ว

มาแล้วประมาณปีกวา่ ซึ�งจะเห็นผลในปีหน้าและปีถดัๆ ไป ผลคือจะเป็น product ที�มี margin สงูขึ �น มี Technology มาก

ขึ �น เช่นเรดาห์ในรถยนต์ หรือตวัที�เป็น ADAS  

สว่นเรื�อง Business EV เรามองวา่เป็นโอกาสของบริษัท เป็นการเพิ�ม Electronic ในรถยนต์ KCE ก็ได้ร่วมพฒันากบัลกูค้า

คอ่นข้างมาก เช่น On Board Charger (OBC) แตอ่ยา่งไรก็ตาม EV Car ยงัต้องใช้เวลาอีกมาก เป็นการเติบโตในอตัราที�

ค่อนข้างดี แต่อาจไม่ได้มาเร็วอย่างที�ทุกคนคิด รถยนต์จะทําให้เคซีอี มี growth ไปอีก 10 ปีข้างหน้าแน่นอน ส่วน

อตุสาหกรรมอื�นอาจเติบโตได้ยากกว่า เราอยู่ในอตุสาหกรรม automotive ประมาณ 70% ซึ�ง Electronic ในรถยนต์จะโต

ขึ �นเรื�อยๆ   

อยา่งไรก็ตาม เราก็พยายามพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื�อสามารถไปในตลาดที�เป็น Hi-tech มากขึ �น ในตลาด internet จะมี 

IoT และ Wearable ที�จะมีการเติบโตมหาศาล ซึ�งเป็น PCB ที�มี Layer count สงูๆ ที�เรากําลงัพฒันากันอยู่ เป็น 

alternative ที�เราพยายามเข้าไปเพื�อเสริม growth ใน automotive ซึ�งเป็นตวัหลกัของเรา   

3) คุณวิจอม ตันชีวะวงศ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม ในหน้า 152 หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 สินค้าคงเหลือ 376 ล้านบาท ดแูนวโน้มเพิ�มขึ �น เพิ�มขึ �นจาก

ตลาด หรือจากลกูค้า Mercedes Benz 

ตอบ 

เรื�องนี �เป็นเรื�องเดียวกนักบัที�ได้อธิบายไปแล้ว เกี�ยวกบัการสง่สนิค้าทางเรือที�เป็น Consignment 

เป็นของที�ขายไปแล้ว และส่งไปให้ลกูค้า แต่ยงัไม่ได้ Book เป็นยอดขาย ดงันั �นทําให้มีสินค้าคงเหลือเพิ�มขึ �น ลกูค้ามี 

agreement ต้องใช้ของทั �งหมดภายใน 1 เดือน ตวัเลขนี �จะโตในช่วงแรกๆ ที� business กําลงัเพิ�มขึ �น แล้วต่อไปก็จะหยดุ

เติบโต    

4) คุณสินธ์ุพงษ์ ยาจารย์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม ถ้าสมมตุิวา่เราต้องสร้างโรงงานในประเทศอเมริกา เราจะมี Cost advantage อะไรได้บ้าง ได้ยินมาว่าเดลต้า อี

เลค็โทรนิค มีแผนที�จะสร้างโรงงานในอเมริกา 
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ตอบ  

เดลต้านั �นแตกตา่งจากเคซีอี เพราะสนิค้าของเค้าเป็นสนิค้าสาํเร็จรูป สว่นสนิค้าของเราขายเป็นวตัถดุิบ 

ในเรื�องของการสร้างโรงงานที�อเมริกา ต้นทุนของเราไม่มี Advantage ในส่วนของค่าแรง แต่มี advantage ในส่วนของ 

process, cost saving, efficiency, ระบบ และเทคโนโลยีที�เราใช้อยู่ หรือ Raw material ที�ทําที� TLM ก็สามารถไปผลิตที�

อเมริกาได้ ดงันั �น ถ้าเราต้องไปเปิดโรงงานที�อเมริกาเราก็สามารถแข่งขนักบัเค้าได้ เพราะเราสามารถโอน process และ

เทคโนโลยีที�เรามีอยูท่กุอยา่งไปได้เช่นกนั 

5) คุณศิริพร ชินสุวรรณ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   

คําถาม จากรายงานประจําปีหน้า 17 รายได้จากการขายในธุรกิจพรีเพกและลามิเนตทําไมลดลง รวมถึงธุรกิจเคมีด้วย 

ทั �งๆที�ธุรกิจเติบโตขึ �น 

ตอบ โดยสรุป รายได้จากทั �ง 2 ธุรกิจโดยรวมไมไ่ด้ลดลง แตย่อดขายที�แสดงในรายงานประจําปี หน้า 17 เป็นยอดขาย

ที�ขายให้กบัคนอื�นที�ไมไ่ด้อยูใ่นกลุม่เคซีอีเทา่นั �น ซึ�งน้อยลง  

คณุไพฑรูย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายเพิ�มเติมเพื�อความเข้าใจในเรื�องหลกัการในการจดัทํางบ

การเงินรวม ซึ�งรายการซื �อ-ขายระหวา่ง TLM และ KCE จะถกูตดัออก และไมป่รากฏในงบการเงินรวม  

เมื�อเคซีอีขยายโรงงาน กําลงัการผลติของ TLM ก็ต้องมา support เคซีอีมากขึ �น เลยไมเ่หลือไปขายข้างนอก TLM ไม่ได้โต

ขึ �นในสดัสว่นเท่าเคซีอี ดงันั �นจึงทําไม่ทนั จึงต้องกนัจากข้างนอกมาขายกนัเองใน capacity ที�เคซีอีต้องการใช้ แต่ไม่ได้

หมายความวา่ TLM ผลติน้อยลง เพราะยอดขายของ TLM โตขึ �นทกุปี โดยดขู้อมลูได้จากในรายงานประจําปีหน้า 192 อีก

ทั �งการขายให้เคซีอีได้ประโยชน์มากกว่า เพราะทําให้มี waste น้อยลง และการขายให้เคซีอีก็ไม่ได้ทําให้ TLM มีกําไร

น้อยลงด้วย เห็นได้จากที�บริษัทไทยลามิเนตมีกําไรที�เติบโตขึ �นถึงแม้วา่จะขายข้างนอกให้กบัคนอื�นน้อยลงก็ตาม  

6) คุณเอกวิทย์ สุขสมบูรณ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม บริษัทคิดวา่ ภยัคกุคามกบับริษัทจะมีอะไรบ้างในอนาคตที�มีผลกระทบกบัการดําเนินงาน 

ตอบ เนื�องจากบริษัทเป็นบริษัทสง่ออก สิ�งที�เป็นความเสี�ยงหลกัที�มีผลต่อการดําเนินงาน ได้แก่ ค่าเงิน ยโูร ดอลลาร์ 

ทองแดง ราคา Copper Foil และวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยรวม เนื�องจาก 70% ของบริษัทเป็นการขายรถยนต์ ซึ�งเป็น

รายการใหญ่ เมื�อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็อาจจะมีการซื �อรถยนต์น้อยลง 

7) คุณไกรพิชญ์ จิระวงศ์ประภา  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม แนวคิดเรื�อง IoT วา่อีกนานแคไ่หนถึงจะถึงยคุนั �น 

ตอบ IoT หรือ Internet of Things จะมีแค่ "ของ" ที�ทําให้คนทํางานได้เยอะขึ �น มี "ของ" ที�สามารถ control บ้าน หรือ

โทรศพัท์ได้ ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ �น อเมริกาเริ�มทํา แตว่า่ connectivity พวกนี �ยงัไม่มี standard เพราะผู้ผลิตแต่ละค่าย เช่น 

Samsung ก็ต้องการให้ใช้ตวัที�คยุกบัสินค้าของตวัเองได้ ผู้ผลิตรายอื�นก็อาจจะไม่เอา ทําให้ของเหลา่นี �ก็ยงั migrate เข้า
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กนัไม่ได้ คิดว่า IoT สดุท้ายก็จะมา แต่ยงัไม่ถึงช่วงที� boom ของเค้า ยงัต้องใช้เวลาในการพฒันามาตรฐานต่างๆ เพื�อ 

improve ระบบตา่งๆ ให้เป็นอิเลก็ทรอนิกส์มากขึ �นในบ้าน 

คําถาม ไมแ่นใ่จวา่แผน่ PCB ที�ใช้ในรถยนต์กบัที�ใช้กบั IoT จําเป็นต้องใช้ research เยอะแคไ่หน 

ตอบ PCB ในรถยนต์เป็นของที�ยากกว่า IoT ทําง่ายกว่า แต่จะต้องการ layer count ที�สงูกว่าที�เราใช้ ทําให้เราต้อง 

research ในด้านของเทคนิค การลดของเสีย แต่ไม่ได้หมายความว่าคณุภาพจะสงูกว่า Internet of Things จริงๆ เหมือน

คอมพิวเตอร์ เสยีก็ทิ �งไป ทําให้ความต้องการของคณุภาพตา่งกนั รถยนต์สงูที�สดุ แต ่IoT ก็มี requirement อยา่งอื�น 

8) คุณธนวิทย์ เลาหะนันท์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม ตอนนี �กําลงัทําเฟส 3 ถ้าเต็มแล้ว มีแผนขยายโรงงานเพิ�มไหม และที�ไหน 

ตอบ สาํหรับเฟส 3 เราประมาณไว้วา่ในปี 2018-19 จะเริ�มเต็มแล้ว เราก็จะสร้างโรงงานใหมอ่ีกโรงงานหนึ�ง ด้วยกําลงั

การผลิตที� 2 ล้านตารางฟุต ขณะนี � ยงัไม่มี location ที�แน่นอน เนื�องจากว่า PCB เป็นธุรกิจสง่เสริม เราคงต้องดนูโยบาย

การสง่เสริมของ BOI ก่อน เมื�อใกล้ๆ เวลาแล้ว เราจึงจะพิจารณาในสว่นของ location ของโรงงานใหม่ เพื�อให้บริษัทได้รับ

การสนบัสนนุจาก BOI ได้มากที�สดุ 

9) คุณสินธ์ุพงษ์ ยาจารย์       ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม แนวโน้มของการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทนจะมีผลกระทบกบับริษัทมากน้อยแคไ่หน 

ตอบ ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องใช้ Print Board มากขึ �นกวา่เดิมหลายเทา่ ถ้ามาจริงก็จะมีความต้องการมากขึ �นและ

คงจะผลติไมท่นั แตก็่เป็นผลดีตอ่เคซีอีแนน่อน 

10) คุณสินชัย เจนช่างกล  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม บริษัท KCE เป็นบริษัทใน SET50 แล้ว นา่จะไปออก opportunity day ของตลาดหลกัทรัพย์ เหมือนที�เคยไปปีก่อน 

ตอบ จะขอรับไว้พิจารณา ที�ผ่านมาไม่ได้ออกงานหรือไป Road show เพราะต้องการมุ่งเน้นการทํางานที�โรงงานซึ�ง

นา่จะได้ประโยชน์มากกว่า แต่หากผู้ ถือหุ้นต้องการ ก็อาจพิจารณาออก opportunity day ร่วมกบัทางตลาดฯ ได้บ้าง แต่

ไมใ่ช่ทกุไตรมาส 

11) คุณอนุ ว่องสาระกิจ    ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม การขยายตวัของลกูค้าใหมก่บัลกูค้าเก่า วา่มี Order เพิ�ม 

ตอบ ลกูค้าเก่ายงัมีปริมาณการสั�งซื �อที�มากอยู ่และยงัมีโอกาสในการรับออเดอร์เพิ�มมากขึ �นอีก  

หมายเหต ุ 

1)  เนื�องจากระหวา่งการดําเนินการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติม จึงทําให้จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ มีจํานวนมากกวา่ตอนเปิดประชมุ 
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2)  บริษัทจะบนัทกึรายงานการประชุมเฉพาะคําถามหรือข้อคิดเห็นที�เกี�ยวข้องกบัวาระที�นําเสนอในการประชุม

เทา่นั �น 

เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ ได้ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที�

ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุในครั �งนี � และกลา่วปิดการประชมุ และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่คืนบตัรลงคะแนนเสียงทั �งหมดให้กบั

เจ้าหน้าที� ณ ประตทูางออกจากห้องประชมุ  

 

ปิดประชุม   เมื�อเวลา 17.05 น. 

ลงชื�อ...........................................................................ประธานที�ประชมุ 

                                                                                          ( นายบญัชา  องค์โฆษิต ) 
                          ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

ลงชื�อ...........................................................................เลขานกุารที�ประชมุ 

                                                                                         ( นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี) 
                                   เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




