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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ครั้งที่ 28/2554 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส จํากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่  

 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองกฤษณา/ราชาวดี  ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล 

เลอ คองคอรต เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
กอนเริ่มการประชุม  

นางธัญรัตน เทศนสาลี เลขานุการบริษัท ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และไดเชิญเจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยของโรงแรมสวิส โซเทล เลอ คอง คอรตเพื่อชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในกรณีท่ีอาจมีเหตุฉุกเฉิน

เกิดขึ้น จากน้ันไดกลาวถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะลงมติในแต

ละวาระดังน้ี 
 

ณ จุดลงทะเบียน ทานผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนน 1 ชุด ประกอบดวยกระดาษขนาด A4 จํานวน 3 

แผน ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุน ท่ีมุมขวาของบัตรแตละใบจะมีลําดับวาระท่ี

กํากับไวเพื่อใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนในวาระท่ีถูกตอง ผูถือหุนสามารถลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียง ในแตละวาระไดในบัตรลงคะแนน ท้ังน้ีในการออกเสียงลงคะแนนใหถือ 1 หุน เปน 1 เสียง ในการ

รวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย งดออกเสียง ในแตละวาระหักออกจากจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ 
 

สําหรับผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทฯไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของ

ทานผูถือหุนบันทึกรวมไวในคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามระเบียบวาระแลว ในแตละวาระหากทานผูถือหุนไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาท่ีเพื่อนํามานับคะแนน ท้ังน้ีบริษัทฯ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียงของทานผูถือหุนท่ีเห็นดวยในทุกระเบียบวาระเมื่อการประชุมเสร็จส้ิน เพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบคะแนนเสียงตอไป ผลการนับคะแนนจะข้ึนบนจอดานหนาของหองประชุม และในชวงทายของการ 

ประชุมจะมีการสรุปผลการนับคะแนนเสียงและแจงมติในท่ีประชุมแตละวาระใหทานผูถือหุนทราบ สําหรับการ

ประชุมคร้ังน้ีหากทานผูถือหุนมีความประสงคจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ทางบริษัทฯไดจัดเตรียม
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ไมโครโฟนวางไวแลวใน 2 จุด ทานสามารถใชเพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได อยางไรก็ตามเพื่อการ

บันทึกรายงานการประชุม ขอความกรุณาแจงตอท่ีประชุมดวยวา ทานเปนผูถือหุน หรือเปนผูรับมอบฉันทะ ชื่อใด

แลงจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

ตอจากน้ัน ไดเรียนเชิญทานประธานฯ คุณบัญชา องคโฆษิต และกรรมการ กรุณาใหเกียรติขึ้นบนเวที

เพื่อดําเนินการประชุม  

นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ไดเปดการประชุมและกลาว

ตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและแจงวาขณะน้ีมีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง 94 ทาน นับจํานวนหุนได 

152,199,313 หุน ทานผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน 129 ทาน นับจํานวนหุนได 101,766,736 หุน จึง

มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน รวม 223 ราย นับจํานวนหุนได 

253,631,781 หุน คิดเปน 54.80% ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ จึงครบ

องคประชุม โดย ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท มีหุนสามัญจํานวน 500 

ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เรียกชําระแลวเปนเงิน 471,779,269 บาท (บริษัทฯมีหุนท่ีออกจําหนายแลว 

471,779,269 หุน มีหุนซื้อคืนท่ียังไมจําหนายคืน 8,170,500 หุน จึงเปนหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียง 

463,608,769 หุน) 

กอนการประชุม ประธานฯไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผู

สังเกตการณในการนับคะแนน ท่ีเขารวมประชุมในครั้งน้ี 

 
กรรมการ / ผูบริหารของบริษัทฯ  

1.  นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการ  

2. นายแพทยทองดี ชัยพานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

4. พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ / 

                                                    กรรมการอิสระ  

5. นางอุบล จิระมงคล  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. พญ. จันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 

7. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

9. นายพิธาน องคโฆษิต  รองกรรมการผูจัดการ 

10. นางธัญรัตน เทศนสาลี เลขานุการบริษัทฯ / ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
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ผูสอบบัญชี  
 

1.นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ    บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

2.นางสาวณัฐธีรา พงษพินิจภิญโญ    บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
ที่ปรึกษากฎหมาย  
 

1. นายเดชา มะระพฤกษวรรณ บริษัท สํานักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย จํากัด 

2. นางสิรีธร สุวสิน  บริษัท สํานักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย จํากัด 

 
ผูสังเกตการณในการนับคะแนน  
1. ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ  อาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

                   เขารวมประชุมเพื่อเปนคนกลางในการทําหนาท่ีดูแล ต้ังแตกระบวนการตรวจเอกสารการลงทะเบียน

เขารวมประชุม ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงผลของการลงคะแนนเสียงและผลของมติท่ีประชุม 

เพื่อใหการประชุมสามัญผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส 
เริ่มการประชุม 

 ประธานฯ ขอเขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมแกผูถือหุนดังน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29  

 เมษายน 2553  
 

 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 2553 คร้ังท่ี 27 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2553 โดยไดจัดทํารายงานการประชุมแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับต้ังแตวันประชุม

สามัญผูถือหุนและไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยในระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนด พรอมท้ังเผยแพรในเว็บไซต (www.kcethai.co.th) ของบริษัทแลว สําเนารายงานการประชุมดังกลาวได

จัดสงใหทานผูถือหุนพรอมท้ังหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี หากทานผูถือหุนตองการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นใดก็

ขอเชิญได ปรากฏวาไมมีคําถาม 

 ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 คร้ังท่ี 27/2553 ซึ่งประชุม

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,473,781 0 20,000 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 - 100.00% 
 

เน่ืองดวยภายหลังจากท่ีประธานฯกลาวเปดประชุมแลว มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่เติมจากจาํนวนขางตน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบป 2553  

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปของบริษัท โดยขอใหผูอํานวยการฝายบัญช ีนางธญัรัตน เทศนสาลี  ไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 

2553 ใหท่ีประชุมทราบ 

 ผูอํานวยการฝายบัญชีไดสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมสําหรับป 2553 ซึ่งผูถือหุนสามารถอาน

รายละเอียดเพิ่มเติมไดจากรายงานประจําป 2553 (หนา 88 – 98) ในคําอธบิายและการวิเคราะหฐานะของฝาย

จัดการ ท่ีจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว โดยมีขอมูลสําคัญทางการเงิน ดังน้ี 

 

 

หนวย: ลานบาท ป 2553 ป 2552 ป 2551 

สินทรัพยรวม 8,753 8,808 9,385 

หน้ีสินรวม 6,108 6,329 7,075 

สวนของผูถือหุน 2,645 2,479 2,310 

รายไดรวม 7,506 5,939 7,897 

EBITDA 1,319 1,013 438 

กําไรสุทธิ 535 172 (399) 

กําไรตอหุน        (บาท)    1.15 0.38 (0.86) 
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อัตราสวนทางการเงิน 

 ป 2553 ป 2552 ป 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง(เทา) 0.66 0.60 0.48 

อัตราสวน EBITDA ตอรายไดรวม (%) 17.58 17.05 5.54 

อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 7.12 2.89 (5.06) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 6.11 1.95 (4.25) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 20.21 6.92 (17.28) 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.31 2.55 3.06 

 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็น ซึ่งปรากฏวามคํีาถาม 

(รายละเอียดคําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานน้ี) 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําป สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการ 

 ตรวจสอบจากผูสอบบัญชแีลว 
 

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด แลว โดยไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียบรอยแลว  ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 หนา 118-127 ซึ่งไดจดัสงใหทานผูถือหุน

พรอมหนังสือนัดประชุมในคร้ังน้ี  
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งบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

(หนวย: ลานบาท) 

    ป 2553     ป 2552 

งบกําไรขาดทุน  

 รายได 7,505,.89   5,938.80 

 กําไรสุทธิ        534.61                              171.55 

งบดุล 

 สินทรัพยรวม 8,752.91  8,807.77 

 หน้ีสินรวม 6,108.13  6,329.21 

 สวนของผูถือหุน 2,644.78  2,478.56 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน    876.05     696.16 
 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็น ซึ่งปรากฏวามคํีาถาม 

(รายละเอียดคําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานน้ี) 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 
 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,473,781 0 20,000 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 - 100.00% 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรกําไรสทุธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2553 
 
 ประธานฯกลาววา คณะกรรมการ เสนอขอใหท่ีประขุมพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2553 และการจายเงินปนผล  

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามผลการดําเนินงานของบริษัท ในอัตรา 20-60 % 

ของกําไรสุทธิ โดยมีเง่ือนไขวาข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต 

และจากผลการดําเนินงานในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,033 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลดังน้ี 

 ทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทตอง

จัดสรรเงินกําไรประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองจะ

มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายอยู
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จํานวน 50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงไมตองมีการจัดสรรกําไรเปน

ทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

 เงินปนผล บริษัทฯ เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2553 ใหแกผูถือ

หุนในอัตราหุนละ 45 สตางค รวมเปนเงินท้ังส้ิน 208.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.45 ของกําไรสุทธิ ท้ังน้ี

คณะกรรมการไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2553 ในอัตราหุนละ 15 

สตางค เปนเงิน 69.7 ลานบาท โดยจายเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2553 จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงิน

ปนผลสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2553 ในอัตราหุนละ 30 สตางค เปนเงิน 139.1 ลานบาท โดยกําหนดรายชื่อ

ผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 5 เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 แหง

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันท่ี 7 เมษายน 2554 และ

หากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีขอมูล

เปรียบเทียบการจายเงินปนผลปท่ีผานมา ในป 2552 จาย 15 สตางค คิดเปน 41.72% ของกําไรสุทธิ และป 2553 

จาย 45 สตางค คิดเปน 42.45%ของกําไรสุทธิ 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็น ซึ่งปรากฏวามีคําถาม 

(รายละเอียดคําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานน้ี) 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,458,781 0 35,000 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 - 100.00% 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ  

 ประธานฯ กลาววา ขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ให

กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท ซึ่งในการประชุม

สามัญประจําปคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 1. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 

 2. นางวรลักษณ องคโฆษิต          กรรมการ 

 3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ   กรรมการ 

 ในวาระน้ีกรรมการท่ีครบวาระท้ัง 3 ทาน  จะไมอยูในหองประชุมเพือ่ใหผูถอืหุนไดใชสิทธพิิจารณาอยาง

เต็มท่ี 



8 

 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีพนจาก

ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและตําแหนงอื่น ๆ ตามเดิมตอไปอีกวาระหน่ึง 

เน่ืองจากกรรมการท้ัง 3 ทาน เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ มีความรูความสามารถ ทักษะ มีความเชี่ยวชาญดานท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี

จรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศนและทัศนคติท่ีดีตอองคกร มีความเต็มใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ

กรรมการของบริษัท ไดสรางคุณประโยชนใหแกบริษัทเปนอยางมาก ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดสงประวัติโดยสังเขปของ

กรรมการที่ครบวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาเปนกรรมการตออีกวาระหน่ึงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัด

ประชุม เพื่อใหพิจารณาลวงหนาแลว 
  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก

วาระหน่ึงดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

  1. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต  

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,493,781 0 0 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 0 100.00% 

 

  2. นางวรลักษณ องคโฆษิต          

        เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,492,781 1,000 0 257,493,781 

% Vote 99.9996% 0.0004% 0 100.00% 

 

  3. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ    

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,493,781 0 0 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 0 100.00% 
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วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของกรรมการ และคาตอบแทนของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2554  
 

 ประธานฯ กลาววา โดยท่ีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนแกกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2554 ไดพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการ และเทียบเคียงกับกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาจากสภาวะทางธุรกิจการ

เติบโตของผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดเห็นสมควรปรับเพิ่มคาตอบแทนของกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหอยูในวงเงิน 8,910,000 บาท ตามรายละเอียดซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแลว โดยในป 2552 ผลงานของบริษัทไมดี คณะกรรมการจึงไดลดคาตอบแทนทั้งหมดลงคร่ึงหน่ึง และในป 

2553 บริษัทมีผลงานกลับมาดี จึงปรับคาตอบแทนมาเหมือนป 2551 และในป 2554 จึงขอปรับเพิ่มขึ้นจากป 

2553 ตามรายละเอียดดังน้ี  

          (หนวย: บาท) 

___________________________________________________________________________________________ 

คาตอบแทนและคาเบี้ยประชมุ ป พ.ศ.2554 ป พ.ศ.2553 ป พ.ศ.2552 ปพ.ศ.2551 

___________________________________________________________________________________________ 

1.คณะกรรมการ 

    คาตอบแทน (บาท/คน/ป) 

             - ประธานกรรมการ 1,250,000   1,000,000            500,000             1,000,000                               

- กรรมการ    600,000          500,000            250,000    500,000 

     คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 

            -ประธานกรรมการ     30,000      25,000               25,000    25,000 

            - กรรมการ     25,000             20,000               20,000     20,000 

___________________________________________________________________________________________  

 2.คณะกรรมการตรวจสอบ 

     คาตอบแทน (บาท/คน/ป) 

 -ประธานกรรมการ    400,000         350,000            125,000             250,000 

 -กรรมการ      300,000         250,000            125,000                250,000 

 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวามีคําถาม 

(รายละเอียดคําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานน้ี) 
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มติที่ประชุม  อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของกรรมการ และคาตอบแทนของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงเกินกวากวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

ดังน้ี 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 256,181,381 0 1,312,400 257,493,781 

% Vote 99.4903% 0 0.5097% 100% 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับ 
 ระยะเวลาบัญชีป 2554  
 

 ประธานฯ กลาววา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับ

ของบริษัท กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ประจําป 2554 ดังน้ี 

 1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ 

 2. นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 และ/หรือ 

 3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร          ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขท่ี 4604 
 

  ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอน้ันไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

หรือผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะท่ีอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเปนอิสระแตอยางใด  ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให บริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและ

แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได ท้ังน้ีโดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2554 สําหรับบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 3,150,000 บาท ตอป เฉพาะคาสอบบัญชีของ

บริษัทเปนจํานวน 1,000,000 บาท ตอป โดย บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

มาต้ังแต ป 2546 และมีคาสอบบัญชีในป 2553 เปนเงิน 3,520,000 บาท สําหรับป 2554  บริษัท สํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด  กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 3,150,000 บาท ซึ่งลดลงจากป 2553 จํานวน 

370,000 บาท เน่ืองจากบริษัทฯไดนําระบบคอมพิวเตอร SAP มาใช ทําใหการควบคุมภายในทําไดดีและมีการ

ตรวจสอบเร็วข้ึน 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไมปรากฏวามี

คําถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
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มติที่ประชุม    ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,492,781 0 1,000 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 0 100.00% 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิยกเลิก ESOP-W กรณีที่กรรมการ พนักงาน พนสภาพการเปนกรรมการ หรือ 

 พนักงาน ใหถอืวาไมมีสิทธิในการใชสทิธินับแตวันที่ลาออก จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 473,000 หนวย และพิจารณาอนุมัติยกเลิกการสํารองหุนสามัญเพื่อการใชสิทธิของ ESOP-W  

 จํานวน 473,000 หุน  
 

 ประธานฯ กลาววา ตามขอกําหนดคุณสมบัติของผูไดรับการจัดสรร และเง่ือนไขการไดใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิของโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ตอกรรมการ พนักงานของบริษัท 

และ / หรือบริษัทยอย ขอ 3.3 กรณีท่ีกรรมการหรือพนักงานพนสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงาน ใหถือวาไมมี

สิทธิในการใชสิทธิดังกลาวนับแตวันท่ีลาออก และใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทจัดสรรดังกลาวออกไป จึง

ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 473,000 หนวย ซึ่งผูถือขาดคุณสมบัติ จึงไม

สามารถใชสิทธิไดตอไป และพิจารณาอนุมัติยกเลิกการสํารองหุนสามัญเพื่อการใชสิทธิของ ESOP-W จํานวน 

473,000 หุน ใหสอดคลองกันดวย 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไมปรากฏวามี

คําถาม ประธานฯจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 

 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 257,493,781 0 0 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 0 100.00% 
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแก 
 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (ESOP-W4) จํานวนไมเกินรอยละ 5  
 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง  
 

 ประธานฯ กลาววา เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท เปนการตอบ

แทนแกผูท่ีมีความต้ังใจทุมเทการทํางานใหแกบริษัท อันเปนสวนหนึ่งของการรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

และมีประสิทธิภาพในการทํางานใหอยูกับบริษัท เพื่อเปนแรงจูงใจและกําลังใจในการทํางานใหแกบริษัทอยางเต็ม

ความรูความสามารถ อันจะสงผลใหบริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจได จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทยอย จํานวน 10 ลานหนวย ตามรายละเอียดโครงการ ESOP-W4 ท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญ

ประชุมในครั้งน้ี รายละเอียดมีดังน้ี 

 

 ชื่อหลักทรัพย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ 

   บริษัท อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (ESOP-W4)          

. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย          :  10,000,000 หนวย 

                ใบสําคัญแสดงสิทธิคิดเปนรอยละ                :   2.12 ของจํานวนหุนท่ีไดจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท 

                ราคาเสนอขายตอหนวย                              :  0 บาท 

               อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ                             :  ไมเกิน 5 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

             จํานวนหุนท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ        : 10,000,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) 

        โดยจะเสนอขายหุนที่รองรับการใชสิทธิใหแลวเสร็จ 

                                                                                             ภายในอายุของ ESOP-W4 

 ราคาการใชสิทธิ                                          :   ราคา  7.81 บาท ซึ่งเปนราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

    ของหุนของบริษัทท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

    แหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ กอน 

    วันประชุมสามญัผูถือหุน โดยไมมีสวนลด 

             อัตราการใชสิทธิ                                  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 

       วันกําหนดการใชสิทธ ิ                            :   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดทุกๆ ไตรมาส 

   คือ ในวันท่ี 1-10  ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 

   กันยายน และธนัวาคม โดยหากวันดังกลาวตรงกับวัน 

   หยุดทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหใชสิทธ ิ

   ในวันทําการถัดไป โดยคณะกรรมการของบริษัทจะ 

   เปนผูกําหนดวันท่ีสามารถใชสิทธิคร้ังแรกตามความ 

   เหมาะสม โดยการใชสิทธิคร้ังแรกภายหลังจาก 
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   จําหนายหุนท่ีซื้อคืนเสร็จส้ิน หรือมีการตัดหุนท่ีซื้อคืน 

   ตามความในหมวด 3 การจําหนายและการตัดหุนท่ีซื้อคืน 

   ของกฎกระทรวง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวย 

   การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนท่ีซื้อคืน และการตัดหุนท่ีซื้อคืน 

   ของบริษัท พ.ศ.2544                                                                           
                                                                                                                                                                                     

            การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในคร้ังน้ี จะ

กอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ 2.08 เมื่อ

มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมด 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวามีคําถาม 

(รายละเอียดคําถาม คําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงานน้ี) 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกสียงคัดคานการออก ESOP-W4 

 

 จํานวนเสียงของผูถือหุน มติใหออกESOP 

รอยละ 

การคัดคาน 

รอยละ 

ผูไมมีสิทธิออกเสียง 118,966,380   

เห็นดวย 138,524,901 99.9982 0 

ไมเห็นดวย 1,000 10.0007 0.0004 

งดออกเสียง 1,500 0.0011 0 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 24,975,731 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 

 ประธานฯ กลาววา บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ทุนชําระแลว 471,779,269 บาท และตอง

สํารองหุน จํานวน 3,245,000 หุน เพื่อการใชสิทธิของโครงการ ESOP-W3  จึงมีหุนท่ียังไมจําหนาย จํานวน 

24,975,731 หุน จึงเสนออนุมัติจัดสรรดังน้ี 

 1.หุนสามัญ จํานวน 10,000,000 หุน สํารองเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 

ตามท่ีไดมีมติอนุมัติ ในวาระท่ี 9  

 2.จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร 14,975,731 หุน ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาจัดสรร

ตามท่ีเห็นสมควรตอไป 
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 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็น ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมผูถอืหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

จํานวนหุน 256,184,881 0 1,308,900 257,493,781 

% Vote 100.00% 0 0 100.00% 

 
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามจนเปนท่ีพอใจ จึงกลาวปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

ลงชื่อ...........................................................................ประธานท่ีประชมุ 

                                                                               (นายบัญชา องคโฆษิต) 


