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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 (ครั�งที� 35) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั �งที� 35/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ�งที�แนบมาด้วย 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั �งที� 34/2560 

  2.   รายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 

  3.   ประวตัิของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการบริษัท 

  4.   ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีที�ได้รับการเสนอชื�อ ประจําปี 2561 

5.   ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

6.   เอกสารและหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนาํมาแสดงในวนัประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ 

      ขั �นตอนการลงทะเบียน การลงคะแนนเสยีง และกตกิาการนบัคะแนนเสยีง      

  7.   ข้อมลูของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

      8.   นิยามกรรมการอิสระ และคณุสมบตัิและหน้าที�ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

             10.   แบบฟอร์มการลงทะเบียนที�มีบาร์โค้ด 

             11.   หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข.  

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

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั �งที� 3/2561 ซึ�งได้ประชุม
เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั �งที� 35/2561 (“ที�ประชุมผู้ถือหุ้น”) ใน

วนัพฤหสับดีที� 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เวลาลงทะเบียน 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั �น 3 โรงแรม

เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 

 สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั �งนี � บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เป็นการลว่งหน้า ในระหว่างวนัที� 11 กนัยายน 2560 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2560 โดยได้มีการ

ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ข้อมลู ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บดันี � บริษัทขอแจ้งให้ทราบวา่ ในการประชมุครั �งนี � ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระลว่งหน้าเพื�อให้พิจารณาแต่
อยา่งใด 
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วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั �งที� 35/2561 มีดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั �งที� 34/2560 ซึ�งได้ประชุม

เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และได้จัดส่งสําเนารายงานการ

ประชุมดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�
กฎหมายกําหนดเป็นที� เ รียบร้อยแล้ว พร้อมได้เผยแพร่มติของการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.kcethai.in.th) ทั �งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุม ตามที�ได้
จดัสง่มาพร้อมกนันี � (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทึกไว้

อยา่งถกูต้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม และออก
เสยีงลงคะแนน  

วาระที� 2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียด

ปรากฎในรายงานประจําปี 2560 หวัข้อ “คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ” ซึ�งบริษัทได้จดัทําเป็น CD-

ROM ตามที�ได้จดัสง่มาพร้อมกนันี � (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2560 เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

การลงมติ  วาระนี �เป็นวาระเพื�อทราบจึงไมม่ีการลงมต ิ

วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(ตามที�ได้มีการแก้ไข) (“พรบ.มหาชนฯ”) บริษัทได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับปี

สิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ดงัปรากฎในรายงานประจําปี 2560 หวัข้อ “รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และงบการเงินและหมาย

เหตปุระกอบงบการเงิน” (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 2) 
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ทั �งนี � งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 มีสาระสาํคญัโดยสรุปได้ดงันี � 

 งบการเงนิรวม 

(บาท) 

งบเฉพาะกิจการ 

(บาท) 

รวมสนิทรัพย์ 17,850,253,895 12,464,838,134 

รวมหนี �สนิ 6,575,946,535 4,704,655,579 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 11,274,307,360 7,760,182,555 

รายได้จากการขายและบริการ 14,195,406,519 7,791,433,653 

รวมรายได้รวม 14,496,828,661 9,124,486,255 

กําไรสทุธิสาํหรับปี* 2,544,502,011 2,159,750,189 

กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน 4.34 3.68 

                * หมายถึง กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไขตอ่งบการเงินดงักลา่วแล้ว 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งมาประชมุ และออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทโดยพิจารณาประกอบการ

กบัฐานะการเงิน แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต จากผลการดาํเนนิงานในปี 2560 บริษัท

มีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2,159,750,189 บาท ประกอบกบัมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมในสว่นที�
เป็นของบริษัท จํานวน 2,544,502,011 บาท จึงเห็นสมควรจา่ยเงินปันผลประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท (สอง

บาทยี�สบิสตางค์) ซึ�งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับผลการดําเนินงานงวดครึ�งปีแรกของปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

แล้วในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสบิสตางค์) ดงันั �น จงึยงัคงต้องจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานงวดครึ�งปี
หลงัของปี 2560 อกีในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสบิสตางค์)  

 

สถติิการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2560 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ – เฉพาะกิจการ        (ล้านบาท) 2,159.75 3,482.45 944.18 

    กําไรสทุธิตามงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม      (ล้านบาท) 2,544.50 3,038.75 2,240.11 

   กําไรตอ่หุ้น – ตามงบการเงินรวม                                         (บาท/หุ้น) 4.34 5.23 3.93 
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2. จํานวนหุ้น ณ วนัที� 30 ธ.ค. 2560                                        (ล้านหุ้น) 586.39  
 

3. รวมเงินปันผลจา่ยประจําปี                                                 (บาท/หุ้น) 2.20 2.10 1.50 

   - เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ 6 เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย.)       (บาท/หุ้น) 1.10 1.00 0.50 

   - เงินปันผลสําหรับงวด 6 เดือนหลงั (ก.ค. - ธ.ค.)                   (บาท/หุ้น) 1.10 1.10 1.00 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทั &งสิ &น                                                      (ล้านบาท) 1,290.05 1,231.00 861.32 

5. เงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ – ตามงบการเงินรวม                          (ร้อยละ) 50.70 40.51 38.45 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานงวดครึ�งปีหลงัของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสบิสตางค์) ซึ�งเมื�อรวมกบัการจ่ายปันผลระหวา่ง
กาลสาํหรับผลการดําเนินงานงวดครึ�งปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสบิสตางค์) แล้วจะเป็นเงินปัน

ผลจ่ายจากกําไรสทุธิประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี�สิบสตางค์) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 27 มีนาคม 2561 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัที� 9 พฤษภาคม 2561 ทั �งนี � สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากต้อง
ได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นก่อน 

 การลงมติ  วาระนี �ต้องผา่นอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กําหนดให้ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั �งหมดออกจากตําแหน่ง โดย

กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้ ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั �งนี � 
กรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ ได้แก่ 

(1) นายบญัชา  องค์โฆษิต  กรรมการที�เป็นผู้บริหาร  

(2) พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

(3) นายไพฑรูย์  ทวีผล  กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั �งนี � บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อ
รับการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการได้เป็นการลว่งหน้าระหวา่งวนัที� 11 กนัยายน 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีการ

ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) และระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ซึ�งไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทที�ไม่มีสว่นได้เสีย ได้ร่วมกนัพิจารณาและเห็นชอบกบัข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั �งสาม
ท่านที�ครบวาระ ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากกรรมการทกุท่านเป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิ
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ครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอนัหลากหลาย มีทกัษะ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสยัทศัน์และทศันคติที�ดีต่อองค์กร รวมถึงมีผลการ

ปฏิบตัิงานที�ดีในฐานะกรรมการบริษัท จึงเหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ทั �งนี � ประวตัิของกรรมการทั �ง
สามทา่นมีปรากฎตามเอกสารที�ได้จดัสง่มาพร้อมกนันี �แล้ว (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 3) 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม และออก
เสยีงลงคะแนน โดยพิจารณาแตง่ตั �งเป็นรายบคุคล 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้คณะกรรมการได้รับคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม ดงันั �น คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้นําเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที� 
บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฎิบตัิงานที�ผ่านมารวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการ
ของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื�นที�อยู่ใน
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัหรือมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัท 

รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการ และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2558 - 2560 

และคา่ตอบแทนที�นาํเสนอสาํหรับปี 2561 เป็นดงันี � 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2561  

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (บาท /คน /ปี) 

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

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

 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 460,000 460,000 460,000 600,000 

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

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

- ประธานกรรมการ 35,000 35,000 - - 

- กรรมการ 30,000 30,000 - - 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ที�ให้คงค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ไว้ในอตัราเท่ากบัปีก่อน และเห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร

อนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 ตามรายละเอียดที�
นําเสนอ 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผ่านอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญช ีประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์ กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้พิจารณาในเรื�องผลการปฎิบตัิงาน ความเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนการสอบบญัชี และปัจจยัอื�นๆ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั �ง 

         1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวเิวก   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4795 และ/หรือ 

          2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5752 และ/หรือ 

         3. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ                      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9728  

 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั คนใดคนหนึ�งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2561 โดย

ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั �น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที�อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ดงั

ปรากฎข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชีที�ได้จดัสง่มาพร้อมกนันี � (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 4) 

ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั จดัหาผู้สอบ

บญัชีของสาํนกังานตามที�เห็นสมควรทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วได้ 

ทั �งนี � กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็นจํานวน 3,950,000 บาท เพิ�มขึ �นจากปี 2560 จํานวน 215,000 บาท 

สอดคล้องกบัการขยายธุรกิจของบริษัท การรวมธุรกิจในบริษัทยอ่ย และการปรับเปลี�ยนมาตรฐานบญัชีที�มีผลบงัคบัใช้ใน
ระหวา่งปี 
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รายละเอียดของคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ในปี 2558 - 2561 (ปีที�เสนอ) เป็นดงันี � 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 (ปีที�เสนอ)    

คา่สอบบญัชี-เฉพาะบริษัทฯ                                  1,253,000 1,120,000 1,049,000 1,018,500 

คา่สอบบญัชี-บริษัทยอ่ย 2,697,000 2,615,000 2,453,000 2,266,000 

     รวมคา่สอบบญัชีประจําปี 3,950,000 3,735,000 3,502,000 3,284,500 

     เพิ�มขึ �นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 5.76 6.65 6.62 3.76 
 

ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื�องจากมีมาตรฐานการทํางานที�ดี มีความเชี�ยวชาญในการ
สอบบญัชี และมีคุณสมบัติตรงตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด และเห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 สําหรับบริษัทและบริษัทย่อย 

จํานวน 3,950,000 บาท  

นอกจากนั �น เห็นวา่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที�อาจจดัตั �งขึ �นใหมใ่นระหวา่งปี 2561 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผา่นอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� 8   พิจารณาอนุมัติการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ณ ปัจจบุนัมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ของบริษัท เทา่กบัหุ้นละ 1 บาท เพื�อเสริมสภาพคลอ่งให้กบัหุ้นของ
บริษัทฯ ที�ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เสนอที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ของ
บริษัทฯ เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทั �งนี � การเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้นี �จะไมท่าํให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี�ยนแปลงไป
แตอ่ยา่งใด ซึ�งมีรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ ดงันี � 

รายการ 
ก่อน การเปลี�ยนแปลง หลัง การเปลี�ยนแปลง 

มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ มลูคา่หุ้นที�ตราไว้ 

1. ทนุจดทะเบียน 586,396,798 บาท 586,396,798 บาท 

2. ทนุชําระแล้ว 586,396,798 บาท 586,396,798 บาท 

3. มลูคา่ที�ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท หุ้นละ 0.50 บาท 

4. จํานวนหุ้น 586,396,798 หุ้น 1,172,793,596 หุ้น 
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ทั �งนี � การเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ จะต้องมกีารแก้ไขเพิ�มเติมในหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในเรื�องทนุจด
ทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ โดยให้แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดงันี � 
 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน   จํานวน   586,396,798 บาท (ห้าร้อยแปดสบิหกล้านสามแสนเก้าหมื�นหกพนัเจ็ดร้อยเก้าสบิแปดบาท) 

แบง่ออกเป็น      1,172,793,596 หุ้น (หนึ�งพนัหนึ�งร้อยเจ็ดสบิสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื�นสามพนัห้าร้อยเก้าสบิหกหุ้น)  

มลูคา่หุ้นละ      0.50  บาท       (ห้าสบิสตางค์)                                                                                                          

โดยแยกออกเป็น                                                                                                                                                             

หุ้นสามญั              1,172,793,596 หุ้น  (หนึ�งพนัหนึ�งร้อยเจ็ดสบิสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื�นสามพนัห้าร้อยเก้าสบิหกหุ้น)                                                                                                        

หุ้นบริุมสทิธิ                                    -         (- หุ้น)” 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี�ยนแปลงมลูคา่
หุ้นที�ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�อง
ทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ดงักลา่ว 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 9   พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถาม  

หรือชี �แจงผู้ ถือหุ้น 

 

จึงเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 ครั �งที� 35/2561 ในวนัพฤหสับดีที� 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ  ห้องบอลรูม ชั �น 3 โรงแรมเดอะ  

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

ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตั �งแตเ่วลา 13.00 น. 

อนึ�ง ขอให้ทา่นเตรียมหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดเรื�องเอกสารและหลกัฐาน
ที�ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชุม วิธีการมอบฉนัทะ ขั �นตอนการลงทะเบียน (สิ�งที�แนบมาด้วย ลําดบัที� 6) 

และเพื�อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ �น โปรดนําแบบฟอร์มการ

ลงทะเบียนที�มีบาร์โค้ดมาด้วย (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 10) 

นอกจากนี � หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั �งบคุคลอื�นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ�งได้
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี � (สิ�งที�แนบมาด้วย ลําดับที� 11) หรือสามารถ Download หนังสือ        

มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th ในหมวด “ข้อมลูนกั

ลงทนุ (Investors Information)” ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับผู้ ถือหุ้น (Shareholders Information)” และ “การประชุมผู้

ถือหุ้น” (Shareholders Meeting) โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ�งตามที�ระบไุว้เทา่นั �น 
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หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื�อแต่งตั �งบุคคลหนึ�งบุคคลใด
ดงัต่อไปนี �เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�งข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืนดัประชมุฉบบันี �แล้ว (สิ�งที�แนบมาด้วย ลาํดบัที� 7) 

 กรรมการอิสระ  

1. นายไพฑรูย์ ทวีผล   ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท 

2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท 

3. นายครรชิต บนุะจินดา   ไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท  

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

อตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 ภายในวนัที� 23 เมษายน 

2561 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที�มาลงทะเบียน เพื�อเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนี �ด้วย 

หากทา่นมีข้อสงสยั หรือคําถามเกี�ยวกบัการมอบฉนัทะ ทา่นสามารถโทรสอบถามเพิ�มเติมได้ที� สํานกับริหารของ
บริษัท โทร. 02-326-0196-9 ในวนัและเวลาทําการ และหากผู้ ถือหุ้นมีคําถามที�ต้องการให้ชี �แจงในประเด็นของระเบียบ
วาระที�นําเสนอครั �งนี � สามารถสง่คําถามลว่งหน้ามาได้ที� เลขานกุารบริษัท ทาง E-mail: tanyarat@kce.co.th โดยขอให้ผู้

ถือหุ้น โปรดระบชืุ�อ ที�อยู ่เพื�อที�บริษัทจะได้รวบรวมชี �แจงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายบญัชา  องค์โฆษิต) 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 




