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ท าสถิติก าไรสงูสดุเป็นประวติัการณ์  
 ก าไรสทุธิ 3Q56 ใกล้เคียงคาด 
KCE รายงานก าไรสุทธ ิ3Q56 ที่ 327 ล้านบาท สูงสุดนับตัง้แต่จดัตัง้บรษิัท โดยเพิม่ขึ้น 35% 
YoY และ 66% QoQ ใกลเ้คยีงกบัทีเ่ราคาด หากไม่รวมก าไรอตัราแลกเปลีย่น 10 ลา้นบาท และ
การตัง้คา่ใชจ้า่ยดอ้ยคา่สนิคา้ราว 28 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานจากธุรกจิปกตใินไตรมาสน้ีสงูถงึ 
345 ล้านบาท ฟ้ืนตวัชดัเจนจากปีก่อน ตามยอดขายที่เพิม่ขึน้ 56% YoY เป็น 81 ล้านดอลลาร์
สหรฐั นอกจากน้ี การผลติของ KCE Tech มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และผลบวกคา่เงนิบาทอ่อนหนุน 
ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ดขีึน้กวา่คาดเป็น 28.5%  
 แนวโน้ม 4Q56 ชะลอตามฤดกูาล 
ผลประกอบการจากธุรกจิปกต ิ9M56 มกี าไรคดิเป็น 75% ของทัง้ปี เราคงประมาณการก าไรปกติ
ที่ 945 ล้านบาท ฟ้ืนตวัชดัเจนจากปี 2555 ส่วนแนวโน้ม 4Q56 ตามปจัจยัฤดูกาลธุรกิจ KCE 
ลูกคา้บางกลุ่มมแีนวโน้มชะลอค าสัง่ซือ้ในไตรมาสสุดทา้ย ซึ่งผูบ้รหิาร KCE ให้มุมมองกบัเราว่า
ยอดขาย 4Q56 จะลดลงราว 4% จาก 3Q56 เบื้องต้นเราคาดว่า KCE จะมีก าไรปกติ 4Q56 ที ่
239 ล้านบาท (องิยอดขาย 78 ล้านดอลลาร์สหรฐั และ Gross margin ลดลงเหลือ 25% ตาม
ยอดขาย) 
 ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อน 
ปจัจุบนัเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ อ่อนคา่แตะ 31.65 บาท ท าใหใ้น 4Q56 คาดวา่เงนิบาทเฉลีย่
จะออ่นคา่ราว 1% จาก 31.35 บาทใน 3Q56 เรามองเป็นบวกตอ่ยอดขายสกุลเงนิบาทและ Gross 
margin ใน 4Q56 เราประเมนิ 1% ของเงนิบาททีอ่่อนค่าจากสมมตฐิานค่าเงนิบาท 4Q56 ที ่31.5 
บาท จะท าให ้KCE มกี าไรเพิม่ขึน้ราว 6%   
 ราคาหุ้นซ้ือขาย PE ปี 2557 เพียง 8.5 เท่า 
เรามมีุมมองบวกต่อการเตบิโตของ KCE จากยอดขายเพิม่ขึน้ตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้เดมิและใหม ่
ประกอบกับบรษิทัเดนิหน้าขยายโรงงานใหม่ใน 1Q57 เฟสแรกจะมีก าลงัผลติประมาณ 7 แสน
ตารางฟุต และเหน็ผลบวกตอ่ยอดขายเตม็ปี 2558 สว่นประมาณการปี 2557 ของเราองิก าลงัการ
ผลติเดมิที ่2 ลา้นตารางฟุต คาดก าไรสุทธ ิ1,137 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 20% YoY เราประเมนิมูลค่า
เหมาะสม KCE ใหม่ปี 2557 เท่ากบั 25.30 บาท (PE@13 เท่า) ม ีupside 34% และซื้อขาย PE 
ปี 2557 เพยีง 8.5 เทา่ แนะน า “ซือ้”  
ผลประกอบการ (ล้านบาท)  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556F ปี 2557F 
รายไดร้วม  7,201 6,478 9,336 11,147 
ก าไรขัน้ตน้  1,244 1,246 2,342 2,898 
ก าไรก่อนภาษดีอกเบีย้ค่าเสือ่ม  824 717 1,685 2,024 
อตัราการเตบิโต (%)  -33 -13 78 9 
ก าไรสุทธ ิ 132 712 945 1,137 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)  0.26 1.54 1.84 2.22 
อตัราการเตบิโต (%) -75 481 20 20 
เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.10 0.55 0.60 0.70 
อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 1.3 3.7 3.3 3.8 
ราคาหุน้ / ก าไรต่อหุน้ (เท่า) 29.2 3.1 10.3 8.5 
ราคาหุน้ / มลูค่าทางบญัช ี(เท่า) 1.4 0.7 2.2 1.7 
ทีม่า : บรษิทั / kktrade Research     

ค าแนะน า ซ้ือ 
มลูค่าเหมาะสม (เพ่ิมขึน้) 25.30 บาท 

วธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้ P/E Multiple 
ราคาปิด 12 พ.ย. 56 18.90 บาท 

ส่วนต่างจากราคาตลาด + 34% 
ผลตอบแทนเงนิปนัผล 3.3% 

CG Rating  

 

มุมมองทางเทคนิค (เฉพาะวนัทีอ่อกบทวเิคราะห)์    

แนวรบั 18.40 แนวต้าน 19.40 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ธรุกิจของบริษทั   
เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ PCB 
ซึ่ ง เป็นแผ่น  Epoxy Glass ที่มีสื่ อน าไฟ ฟ้ าเช่น  ตะกัว่ 
ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชัน้ ซึ่งเป็น
ชิ้นส่วนพื้นฐานส าคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ สื่ อสารโทรคมนาคม ยานยนต์และอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสเ์กอืบทกุชนิด  
ข้อมูลของบริษทั   
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้  (ลา้นบาท) 469.27 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท) 1.00 
นโยบายปนัผล (%) ขึน้กบัก าไร 
Free Float (%)  55.57 
มลูคา่ทางบญัช ี(บาท)  7.37  
ราคาสูงสุด/ต ่าสุด 12 เดอืน (บาท)  20.00 / 8.60  
ข้อมูลกลุ่มอตุสาหกรรม  
กลุ่มอตุสาหกรรม  อเิลก็ทรอนิกส ์
น ้าหนกัการลงทนุ  เทา่ตลาด 
ค่าเฉลีย่ PE ของกลุ่มฯ (เทา่)  11.15 
ค่าเฉลีย่ PBV ของกลุ่มฯ (เทา่) 1.60 
  

นกัวเิคราะห ์ มนิทรา รตัยาภาส 
 Mintrar@kks.co.th 
  02 680 2941 
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ตารางแสดงผลประกอบการรายไตรมาส  
หน่วย (ล้านบาท)  3Q56 3Q55 YoY 2Q56 QoQ 9M56 9M55 YoY 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,540 1,757 45% 2,262 12% 6,801 4,610 48% 
ตน้ทุนขายและบรกิาร  1,816 1,441 26% 1,698 7% 5,069 3,747 35% 
ก าไรขัน้ตน้  724 316 129% 563 28% 1,732 863 101% 
ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร 361 248 45% 302 19% 930 838 11% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 385 78 392% 276 40% 857 57 nm 
ค่าเสือ่มฯค่าตดัจ าหน่าย 138 118 17% 136 2% 398 343 16% 
EBITDA 523 196 167% 412 27% 1,255 400 214% 
ดอกเบีย้จ่าย 45 38 18% 44 4% 128 118 9% 
รายไดอ้ื่นๆ 22 11 110% 15 47% 56 32 76% 
ก าไรก่อนหกัภาษ ี 340 40 752% 233 46% 729 -60 nm 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  21 6 262% -6 -436% 17 11 52% 
ก าไรหลงัหกัภาษ ี 317 33 nm 237 34% 708 -75 nm 
รายการพเิศษ 0 116 nm 0 nm 0 448 nm 
ก าไรสทุธิ 327 243 35% 197 66% 797 501 59% 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.70 0.52 33% 0.42 66% 1.70 1.08 57% 
                 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 28.5 18.0   24.9   25.5 18.7   
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 15.2 4.5   12.2   12.6 1.2   
อตัราก าไรจาก EBITDA (%) 20.6 11.2   18.2   18.5 8.7   
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 12.9 13.8   8.7   11.7 10.9   
ทีม่า : บรษิทั / kktrade ประมาณการ         
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ตารางแสดงผลประกอบการบริษทั  
งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)      อตัราส่วนทางการเงิน     

งวดบญัชี – ธ.ค. 2554 2555 2556F 2557F  งวดบญัชี – ธ.ค. 2554 2555 2556F 2557F 

รายได ้ 7,201 6,478 9,336 11,147  ความสามารถท าก าไร (%)     

ตน้ทนุขาย 5,957 5,232 6,995 8,249  อตัราก าไรขัน้ตน้ 17.3% 19.2% 25.1% 26.0% 

ก าไรขัน้ตน้ 1,244 1,246 2,342 2,898  อตัราก าไรจาก EBITDA 11.4% 11.1% 18.0% 18.2% 

ค่าใชจ้า่ยขายบรหิาร 1,074 1,075 1,253 1,572  อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 3.8% 3.7% 12.3% 12.4% 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 276 240 1,150 1,387  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 5.3% 23.1% 24.5% 22.7% 

ค่าเสื่อมราคา 548 477 535 638  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 1.4% 6.9% 8.9% 8.5% 

EBITDA 824 717 1,685 2,024       

ดอกเบีย้จา่ย 153 159 178 215       

รายไดอ้ื่น 106 69 61 60  อตัราส่วนสภาพคล่อง (วนั)      

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษ ี 122 81 972 1,172  ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ 77 84 84 84 

ภาษนีิตบิุคคล 2 20 21 27  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 54 71 71 71 

ก าไร (ขาดทนุ) หลงัภาษ ี 120 61 951 1,145  ระยะเวลาช าระหนี้ 89 68 68 68 

รายการพเิศษ 87 497 0 0  ระยะเวลาหมนุเงนิสดสุทธ ิ 43 87 87 87 

ส่วนผูถ้อืหุน้สว่นน้อย -3 4 6 8       

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 132 712 945 1,137  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)     

ก าไร (ขาดทนุ) จากธรุกจิปกต ิ 123 57 945 1,137  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.9 0.8 1.0 1.5 

      อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 0.3 0.4 0.5 0.6 

งบดลุ (ล้านบาท)               

งวดบญัชี – ธ.ค. 2554 2555 2556F 2557F  ความสามารถทางการเงิน (เท่า)     

เงนิสดและเงนิลงทนุระยะสัน้ 538 400 632 851  อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 2.7 2.3 1.8 1.7 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,872 4,695 4,174 6,239  หนี้ทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ 1.9 2.1 1.8 1.4 

สนิทรพัยค์งที ่ 4,407 5,560 5,545 7,064  อตัราส่วนสามารถจ่ายดอกเบี้ย 1.8 1.5 6.5 6.4 

สนิทรพัยร์วม  9,278 10,256 9,720 13,303  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 6.4 7.7 4.1 3.2 

เงนิกูร้ะยะสัน้ 3,551 2,812 2,138 1,785       

หนี้ถงึก าหนดช าระ 404 1,393 898 990  อตัราการเติบโต (%)      

หนี้สนิหมนุเวยีน 5,424 5,784 4,165 4,422  การเตบิโตของรายได ้ -1% -10% 44% 19% 

เงนิกูร้ะยะยาว 1,284 1,327 1,727 3,910  การเตบิโตของ EBITDA  -33% -13% 135% 20% 

หนี้สนิรวม  6,770 7,178 5,954 8,400  การเตบิโตของก าไรจากธรุกจิปกต ิ -72% -54% 1571% 20% 

ทนุช าระแลว้ 472 473 473 473  การเตบิโตของก าไรสุทธ ิ -75% 440% 33% 20% 

ก าไรสะสม 942 1,482 2,141 3,277  การเตบิโตของก าไรต่อหุน้ -75% 481% 20% 20% 

ส่วนผูถ้อืหุน้  2,508 3,077 3,766 4,903       

      อตัราต่อหุ้น (บาท)     

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)          ก าไรต่อหุน้ 0.26 1.54 1.84 2.22 

งวดบญัชี – ธ.ค. 2554 2555 2556F 2557F  เงนิปนัผลต่อหุน้  0.10 0.55 0.60 0.70 

ก าไรจากการด าเนินงาน 276 240 1,150 1,387  มลูคา่บญัชตี่อหุน้  5.31 6.51 8.23 10.65 

ค่าเสื่อม คา่ตดัจ าหน่าย 548 477 535 638  มลูคา่กจิการต่อหุน้  14.82 20.87 24.43 28.06 

เปลีย่นแปลงเงนิทนุหมนุเวยีน -33 931 -1,172 -592       

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดอื่นๆ 0 0 0 0  อตัราเทียบ (x)     

เงินสดจากการด าเนินงาน 791 1,648 513 1,432  อตัราส่วนก าไรต่อราคาหุน้ 29.16 3.11 10.26 8.53 

งบลงทนุ -285 -1,121 -300 -800  อตัราส่วนมลูค่าบญัชตี่อราคาหุน้ 1.45 0.73 2.24 1.73 

เงินสดอิสระ 506 527 213 632  อตัราส่วน EV/EBITDA 8.49 13.75 9.81 7.11 

หุน้เพิม่ทนุ 0 0 0 0  อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 1.3% 3.7% 3.3% 3.8% 

เงนิสดสุทธจิากการหาเงนิ -105 -634 23 -414       

กระแสเงินสดสทุธิ 
 

536 397 632 851       

             

ทีม่า : ขอ้มลูบรษิทั / kktrade ประมาณการ       
 

 



 

รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้โดย ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด จ ากดั (kktrade) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัลงทุนใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในหลกัทรพัย ์ซึง่ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีเ่ปิดเผย
ต่อสาธารณชน และเป็นการคาดการณ์ของผูจ้ดัท าจากขอ้มลูทีม่อียูท่ ัง้หมด โดยการวเิคราะหห์ลกัทรพัยน์ี้อาจจะมผีลไปในทศิทางเดยีวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท์ีท่ าการวเิคราะหก์ไ็ด ้ดงันัน้ นกัลงทนุควรใช้
วจิารณญาณในการลงทนุ การน าขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้ไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่นไปท าซ ้า หรอืดดัแปลง แกไ้ข หรอืน าเอกสารเผยแพร่สาธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัก่อน                                                                                                                                                                  

KCE 
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ส านักงานใหญ่ 
500  อาคารอมัรนิทรท์าวเวอร ์ ชัน้  7  ถนนเพลนิจติ  
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 
โทรศพัท ์ 0-2680-2222    โทรสาร  0-2680-2233 
Email:  customerservices@ kktrade.co.th 

สาขาระยอง 
125/1  ถนนจนัทอุดม (ระยอง - บา้นคา่ย) 
ต าบลเชงิเนิน  อ าเภอเมอืง  ระยอง  21000 
โทรศพัท ์(038) 617-477-85 โทรสาร (038) 617-490 
Email : rayong@kktrade.co.th 

สาขาพิษณุโลก 
169/ 2-3-4  ถนนบรมไตรโลกนารถ 
ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง   พษิณุโลก  65000 
โทรศพัท ์(055) 243-060 โทรสาร (055) 259-455 
Email : pitsanulok@kktrade.co.th  

สาขาอโศก 
209 อาคารเค ทาวเวอร ์ ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา  จงัหวดักรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2680-2900  โทรสาร  0-2680-2995 
Email : asoke@ kktrade.co.th 

สาขาชลบรีุ 
7/18  หมูท่ี ่4  ถนนสขุุมวทิ 
ต าบลหว้ยกะปิ  อ าเภอเมอืง ชลบุร ี 20130 
โทรศพัท ์(038) 384-931-43 โทรสาร (038) 384-794 
Email : chonburi@ kktrade.co.th 

สาขาสมทุรสาคร 
1400 / 98-101  ถนนเอกชยั 
ต าบลมหาชยั  อ าเภอเมอืง  สมุทรสาคร  74000 
โทรศพัท ์ (034) 837-246-64, (034) 427-123-5 
โทรสาร (034) 423-565, (034) 837-255 
Email : smutsakorn@ kktrade.co.th 

สาขานนทบรีุ   
ชัน้ 4  อาคารเลขที ่ 68/30 - 32  หมูท่ี ่ 8  ต าบลบางกระ
สอ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันนทบุร ี 11000 
โทรศพัท ์ 0-2527-8744  โทรสาร  0-2965-4634 
Email :  ngamwongwan@kktrade.co.th 
 

สาขาขอนแก่น 
9/2 ถนนประชาสโมสร 
ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง ขอนแก่น  40000 
โทรศพัท ์(043) 337-700-10 โทรสาร (043) 337-721 
Email : khonkaen@ kktrade.co.th 

สาขาหาดใหญ่ 
200  อาคารจุลดศิหาดใหญ่พลาซา่ 
ชัน้ 4 หอ้ง 414-424 ถนนนพิทัธอุ์ทศิ 3  ต าบลหาดใหญ่  
อ าเภอหาดใหญ่   สงขลา 90110 
โทรศพัท ์(074) 354-747-51 โทรสาร (074) 239-515 
Email : haadyai@ kktrade.co.th 

สาขาบางนา 
1093/56  ชัน้ 11 อาคารเซน็ทรลัซติีบ้างนา บางนา-ตราด  
กม.3 แขวงบางนา  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260 
โทรศพัท ์ 0-2745-6458-66  โทรสาร  0-2745-6467 
Email: bangna@ kktrade.co.th 

สาขาเชียงใหม่ 
33  อาคารเกยีรตนิาคนิ แยกขว่งสงิห ์ถนนเชยีงใหม-่
ล าปาง ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง เชยีงใหม ่50300 
โทรศพัท ์(053) 220-751-54, (053) 220-760 
โทรสาร (053) 220-763, (053) 220-765 
Email : chiangmai@ kktrade.co.th 

สาขานครศรีธรรมราช  
ชัน้ 2 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ เลขที ่111, 111/1-4  
ถนนพฒันาการคขูวาง ต าบลคลงั อ าเภอเมอืง  
นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท ์(075) 432-111 โทรสาร (075) 432-359 
Email : nakhonsithammarat@kktrade.co.th 

 
ค าแนะน าการลงทุนบทวิเคราะหท์างปัจจยัพ้ืนฐาน    การเปิดเผยส่วนได้เสียของบล.เคเคเทรด กบั หลกัทรพัยใ์นบทวิเคราะห์ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั ก าหนดค าแนะน าการลงทุนทางปจัจยัพืน้ฐาน 4 ระดบั คอื ซือ้ / ซือ้
เกง็ก าไร / ถอื / ขาย โดยการใหค้ าแนะน าการลงทุนจะพจิารณาหลายปจัจยัประกอบกนั ไดแ้ก่ 1) ส่วน
ต่างราคาหุน้ในตลาดกบัมลูค่าเหมาะสม 2) ผลตอบแทนเงนิปนัผลต่อปี  และ 3) ปจัจยับวก/ลบ ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ทีน่กัวเิคราะหป์ระเมนิวา่จะมผีลกระทบต่อราคาหุน้   

 รายละเอียด มี ไม่มี 
 1) การเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์   
 2) การท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ   
 3) การรบัค่าตอบแทนอื่นๆ   

ค าช้ีแจง : ค าแนะน าการลงทุนของบทวเิคราะหท์างปจัจยัพืน้ฐาน พจิารณาจากส่วนต่าง (Upside) ของราคาหุน้ในตลาดและมลูค่าทีเ่หมาะสมทีน่กัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ฯประเมนิไดเ้ป็นหลกั ทัง้นี้ 
ค าแนะน าการลงทุนของบทวเิคราะหท์างปจัจยัพืน้ฐานอาจจะ “เหมอืน” หรอื “แตกต่าง” กบัค าแนะน าการลงทุนในบทวเิคราะหท์างเทคนิครายวนั นกัลงทุนตอ้งพจิารณาค าแนะน าการลงทุนของ
บทวเิคราะหฯ์อย่างรอบคอบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการลงทุนของท่าน ก่อนการตดัสนิใจลงทุน  
Disclaimer  
รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้โดย ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด จ ากดั บนพืน้ฐานขอ้มลูซึง่พจิารณาแล้ววา่มคีวามน่าเชือ่ถอืและ/หรอืถกูตอ้ง อย่างไรกต็าม ฝา่ยวเิคราะห์
หลกัทรพัย์และทีป่รกึษาการลงทุนมอิาจยนืยนัและรบัรองความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวได้ แม้วา่ขอ้มลูดงักล่าวจะปรากฏข้อความทีอ่าจเป็นหรอือาจตคีวามว่าเป็นเชน่นัน้ได ้
บรษิทัฯจงึไม่รบัรองต่อการน าเอาขอ้มลู บทความ ความเหน็ และ/หรอื บทสรุปทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ไปใชไ้ม่วา่กรณีใดๆซึง่บทความดงักล่าวเป็นเพยีงแนวคดิของผูจ้ดัท าเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน ดงันัน้ นกัลงทุนควรใชดุ้ลพนิิจอย่างรอบคอบในการพจิารณาลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการน าขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารน้ีไม่วา่จะทัง้หมด หรอื
บางส่วน ไปท าซ ้า หรอื ดดัแปลง แก้ไข หรอืน าเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัฯก่อน 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) (บล. ภทัร) ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื เป็น หรอื จะเป็น ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธท์ีม่หีลกัทรพัยอ์า้งองิเป็นหลกัทรพัย์ ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด 
จ ากดั มกีารจดัท าหรอือา้งถงึในรายงานวจิยัฉบบันี้ ในกรณีที่ บล. ภทัร เป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ บล. ภทัร อาจจะท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลสภาพคล่องส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว
ดงันัน้นกัลงทุนควรใชค้วามระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูเนื่องจากอาจมสี่วนหนึ่งส่วนใดทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นซึง่อาจมผีลกระทบต่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท ารายงายวจิยัฉบบันี้ 

นักวิเคราะหด้์านพ้ืนฐาน   นักวิเคราะหด้์านกลยุทธแ์ละเทคนิค  
ธรศิา  ชยัสุนทรโยธนิ tarisa.cha@kks.co.th  อภสิทิธิ ์ ลมิป์ธ ารงกุล apisit_l@kks.co.th 
มนิทรา  รตัยาภาส mintrar@kks.co.th  ณาศสิ  ประเสรฐิสกลุ nasis.p@kks.co.th 
เบญจพล  สุทธิว์นิช benjaphol_s@kks.co.th  ส่วนสนับสนุนข้อมลู  
ดษิฐนพ  วธันเวคนิ dithanop_v@kks.co.th  สมจติ  วริฬุหธ์าน ี research@kks.co.th 
วชิชดุา  ปลัง่มณ ี wichuda_p@kks.co.th  องัศมุาลนิ  คุม้วงค ์ angsumalin_k@kks.co.th 
เจตอาทร สองเมอืง chetathorns@kks.co.th  พมิสุดา กุลศริ ิ pimsudak@kks.co.th 
   กมล นุตกุล kamoln@kks.co.th 
   รวภิา โรจน์อศัวชยั ravipar@kks.co.th 
  

 

Corporate Governance 

ตราสญัลกัษณ์ ช่วงคะแนน ความหมาย การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย IOD ในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการ 
(Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจและประเมนิจากขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์ เอม็เอไอ ทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มลูทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถ
เขา้ถงึได ้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักล่าวจงึเป็นการน าเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ไดเ้ป็นการประเมนิการ
ปฏบิตั ิและมไิดม้กีารใชข้อ้มลูภายใน ในการประเมนิ ทัง้นี้ IOD ท าการเผยแพร่รายชือ่เฉพาะบรษิทัที่ไดค้ะแนนอยู่ใน
ระดบั “ด”ี ขึน้ไป ซึง่ม ี 3 กลุ่มคอื “ด”ี “ดมีาก” และ “ดเีลศิ”อนึ่ง ผลการส ารวจดงักล่าวเป็นผลการส ารวจ ณ วนัที่
ปรากฏในรายงานการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทัจดทะเบยีนไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ผลการส ารวจจงึอาจเปลีย่นแปลงได้
ภายหลงัวนัดงักล่าวทัง้นี้บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความถูกตอ้งของผลการส ารวจ 

 90 – 100 ดเีลศิ 
 80 – 89 ดมีาก 
 70 – 79 ด ี
 60 – 69 ดพีอใช ้
 50 – 59 ผา่น 

ไม่มตีราสญัลกัษณ์ ต ่ากวา่ 50 N/A 
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