
 

 

 
 
 
 
 

มตทีิ�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครั!งที� 34/2560) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

วนัที� 27 เมษายน 2560 

เรื�อง แจ้งมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั (งที� 34/2560) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตามที�บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั (งที� 
34/2560 (“ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น”) เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ถึง 17.05 น. ณ ห้องบอลรูม ชั (น 3  โรงแรมเดอะ  
แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นั (น บดันี ( บริษัทขอแจ้งมติที�
สาํคญั ซึ�งสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ( 

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559  

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

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จํานวนเสยีง 410,761,006 - 936,100 411,697,106 

คิดเป็นร้อยละ 99.7726 - 0.2273 100 

2. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดงัรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจําปี 2559 (หน้า 93-99) หวัข้อ “คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจดัการ” 

3. มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ (นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�ง ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื�อนไขตอ่งบการเงินดงักลา่วแล้ว 

โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ( 
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 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จํานวนเสยีง 410,448,406 - 1,250,300 411,698,706 

คิดเป็นร้อยละ 99.6963 - 0.3036 100 

4. มีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ดงันี (  

1) เนื�องจากบริษัทได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรเพิ�มเติมอีก 

2) ให้จ่ายเงินปันผลสําหรับงวดครึ�งปีหลงัของปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ�งบาทสิบ
สตางค์) โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัที� 28 มีนาคม 2560 (Record Date) และ
รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที�ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที� 29 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที� 15 พฤษภาคม 2560 

ทั (งนี ( บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานครึ�งปีแรกของปี 2559 สิ (นสดุ ณ 
วนัที� 30 มิถนุายน 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท) โดยได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
เมื�อวนัที� 9 กนัยายน 2559  

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

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จํานวนเสยีง 410,953,706 - 748,200 411,701,906 

คิดเป็นร้อยละ 99.8182 - 0.1817 100 

5. มีมติอนมุตัิแตง่ตั (งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี 2560 ดงันี ( 

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

5.1) ดร.ปัญจะ เสนาดิสยั (กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 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 

5.2) พญ.จนัทิมา องค์โฆษิต (กรรมการที�ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระ
หนึ�ง 

 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 
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5.3) นายพิธาน  องค์โฆษิต (กรรมการที�เป็นผู้บริหาร) 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จํานวนเสยีง 403,539,906 7,413,500 748,500 411,701,906 

คิดเป็นร้อยละ 98.0174 1.8006 0.1818 100 

6. มีมติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี !ยประชุม ปี 2560 

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 2560 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ( 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จํานวนเสยีง 410,970,356 300 748,200 411,718,856 

คิดเป็นร้อยละ 99.8182 0.0000 0.1817 100 

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

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 4795  
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 5752 
3. นางสาวมญัชภุา สงิห์สขุสวสัดิW  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 6110 
4. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ*  เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 9728 

(*นายโชคชยั งามวฒิุกลุ เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับบริษัทยอ่ยเทา่นั (น) 
 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ/บริษัทยอ่ยประจําปี 2560 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้สอบบญัชี และ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ยได้ และมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 
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2560 รวมเป็นจํานวนเงินทั (งสิ (น 3,735,000 บาท (ค่าสอบบญัชี-เฉพาะของบริษัท เป็นจํานวนเงิน 1,120,000 
บาท) 

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

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จํานวนเสยีง 410,635,394 335,262 748,200 411,718,856 

คิดเป็นร้อยละ 99.7368 0.0814 0.1817 100 
 

8. มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,029,713 หุ้น โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ยและ
การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4  เรื�องทนุจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัท 

โดยที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั (งที� 34/2560 ได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสยีงทั (งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ( 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จํานวนเสยีง 404,817,349 6,153,307 748,200 411,718,856 

คิดเป็นร้อยละ 98.3237 1.4945 0.1817 100 
 
 

  จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

                                           ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

 

                                 (นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต) 
   รองประธานกรรมการบริหาร 


