
 
 

 

วนัที� 26 เมษายน 2561 

เรื�อง แจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครั 'งที� 35/2561) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตามที�บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั 'งที� 
35/2561 (“ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น”) เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ถึง 16.40 น. ณ ห้องบอลรูม ชั 'น 3 โรงแรมเดอะ  แก
รนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที�
เริ�มประชมุ รวม 509 ราย จํานวนหุ้นทั 'งสิ 'น 380,481,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8847 ที�ประชมุได้มีมติในวาระตา่งๆ ดงันี ' 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560  

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 'งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ' 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 380,237,729 - 233,100 - 380,470,829 

คิดเป็นร้อยละ 99.9387 - 0.0613 - 100 

2. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดงัรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจําปี 2560 (หน้า 100-106) หวัข้อ “คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ” 

3. มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 'นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�ง ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื�อนไขตอ่งบการเงินดงักลา่วแล้ว 

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 'งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ' 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 380,068,147 - 569,900 - 380,638,047 

คิดเป็นร้อยละ 99.8503 - 0.1497 - 100 
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4. มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 ดงันี '  

การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในอตัรา 2.20 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล สาํหรับผลการดําเนินงานวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัรา 1.10 บาทต่อหุ้น โดยได้มีการจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื�อวนัที� 8 กนัยายน 2560 

สาํหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 จะจ่ายในอตัรา 1.10 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที�ปรากฎรายชื�อ ณ วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น  (Record Date) เพื�อสิทธิในการรับเงิน
ปันผลวนัที� 27 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายในวนัที� 9 พฤษภาคม 2561 

โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั 'งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ' 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 380,638,247 - - - 380,638,247 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 100 

5. มีมติอนมุตัิแตง่ตั 'งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี 2561 ดงันี ' 

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 'งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยพิจารณาแตง่ตั 'งเป็นรายบคุคล ดงันี ' 

5.1) นายบญัชา องค์โฆษิต กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 368,042,376 18,114,391 - - 386,156,767 

คิดเป็นร้อยละ 95.3091 4.6909 - - 100 

5.2) พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส  กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึ�ง 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 371,222,005 14,934,762 - - 386,156,767 

คิดเป็นร้อยละ 96.1325 3.8675 - - 100 

5.3) นายไพฑูรย์ ทวีผล  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบอีก
วาระหนึ�ง 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 377,699,113 8,457,654 - - 386,156,767 

คิดเป็นร้อยละ 97.8098 2.1902 - - 100 
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6. มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ' 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี �ยประชุม ปี 2561 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ (บาท/คน/ปี) 
- ประธานกรรมการ 1,600,000 
- กรรมการ 800,000 
คา่เบี 'ยประชมุกรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั 'ง)  
- ประธานกรรมการ 35,000 
- กรรมการ 30,000 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)  
- ประธานกรรมการ 460,000 
- กรรมการ 380,000 
คา่เบี 'ยประชมุกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั 'ง)  
- ประธานกรรมการ 35,000 
- กรรมการ 30,000 

โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ' 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 386,144,783 - 11,984 - 386,156,767 

คิดเป็นร้อยละ 99.9969 - 0.0031 - 100 

7. มีมติอนมุตัิแตง่ตั 'งผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี '  

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 4795  
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 5752 
3. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 9728 

 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ/บริษัทยอ่ยประจําปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้สอบบญัชี และ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยได้ และมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 
2561 รวมเป็นจํานวนเงินทั 'งสิ 'น 3,950,000 บาท (ค่าสอบบญัชี-เฉพาะของบริษัท เป็นจํานวนเงิน 1,253,000 
บาท) 

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 'งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ' 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 385,903,808 246,600 11,484 - 386,161,892 

คิดเป็นร้อยละ 99.9332 0.0639 0.0030 - 100 
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8. มีมติอนมุตัิการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุ
จดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้  

โดยที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 'งที� 35/2561 ได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั 'งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ' 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี รวม 
จํานวนเสยีง 386,171,642 - - - 386,171,642 

คิดเป็นร้อยละ 100 - - - 100 
 
 

  จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

                                           ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

 

                                 (นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต) 
   รองประธานกรรมการบริหาร 


