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ส่วนที่ 1 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
 

 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  :  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“ บริษัทฯ” หรือ “KCE” ) 

ประเภทธุรกิจ   :  ผู้ผลติและจําหน่ายแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (PRINTED 

       CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 

ประเภทของหุ้น  :  เป็นหุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน                     :  491,829,500 บาท ได้ออกหุ้นสามญัจํานวน 474,995,769 หุ้น ( ณ 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2556) มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  :  เลขท่ี 125-125/1,1 หมู่ท่ี 4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั แขวง     

                                                         ลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

เลขทะเบียนบริษัท      :  0107535000354  (เดมิ เลขท่ีบมจ.68) 

Website    :   http://www.kcethai.in.th     

โทรศพัท์ :      (662)326-0199 อตัโนมตั ิ10 เลขหมาย 

โทรสาร :      (662)326-0300 

 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแผ่น PCB ประเภทDouble Sided และ 

MULTILAYER บริษัทฯเข้าถือหุ้นในบริษัทตา่งๆ ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป มีดงันี ้

  1. บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 

ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE – SIDED โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบียนเรียกชําระแล้ว ซึง่เป็นหุ้นสามญั  มีโรงงานตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ 

  2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,400 ล้านบาท ดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชัน้เป็นหลกั บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุ

จดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  ซึง่เป็นหุ้นสามญั มีโรงงานตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมไฮ-เทค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้าน

บาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED 

FIBERGLASS (PREPREG)  ซึง่เป็นวตัถดุบิสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษัทฯและบริษัท

ย่อยทัง้ 2 บริษัท บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมเป็น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ซึ่งเป็นหุ้น

สามญั มีโรงงานตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

1.ข้อมูลทั่วไป 
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4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2550 ปัจจบุนั

มีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ

ถือหุ้นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ซึง่เป็นหุ้นสามญั 

  5. บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากัด :  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50,000 ดอลล่าร์

สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯและบริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 50 

 6. บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลล่าร์

สิงคโปร์ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในภมิูภาคเอเซีย บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 49 

ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ซึง่เป็นหุ้นสามญั 

   7. บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลชูัน่ จํากัด ซึ่งได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี  26 พฤษภาคม 2551 

ปัจจุบนั มีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนําและให้บริการใน

โครงการตดิตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 19 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

ซึง่เป็นหุ้นสามญั 

  8. เดือน มกราคม 2555 บริษัท เข้าร่วมลงทนุใน บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว NTD 3,000,000 ซึง่ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัหาวตัถดุิบและเคร่ืองจกัรในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท 

โดยบริษัทผู้ ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

  9. 2 ตลุาคม 2555 บริษัทเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (“เคม

โทรนิคส์”) ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 4,800,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า 

และนํา้ยาเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า โดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 97.25 ของทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแล้ว ประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุนในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากดั จะทําให้บริษัท KCE ลดภาระในการกําจดัของเสียจากการผลิต และสามารถทํากําไรจากการ Recycle นํา้ยา

เคมีท่ีใช้แล้ว  และบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

(บริษัทยอ่ย)  ในสดัสว่นร้อยละ 100 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียน 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 02-229-2800,02-564-5599 

โทรสาร: 02-654-5427 

 

 

ผู้สอบบัญชี 

นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  เลขทะเบียนผู้สอบบญัขี 4323  และ/หรือ 

นายวิเชียร ธรรมตระกลู เลขทะเบียนผู้สอบบญัขี 3183 และ/หรือ 

นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม เลขทะเบียนผู้สอบบญัขี 3684 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  

195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : 02-677-2000 

โทรสาร  : 02-677-2222 

 

 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

บริษัท  สํานกังานทนายความชยัวธั-บณัฑรูย์  จํากดั 

99/22 ชัน้ 10  อาคารสาธรธานี 2  

ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม 

เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์: 02-238-3689-92, 02-233-5399, 02-233-6869 

โทรสาร : 02-236-4980 
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ในการประเมินความเส่ียงของบริษัท มีปัจจยัเส่ียงหลายประการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการดําเนินงานทาง

ธุรกิจของบริษัท หรืออาจเป็นความเส่ียงท่ีมีในอตุสาหกรรมอีเลก็ทรอนิกส์ เศรษฐกิจโลก หรือสภาวะตลาดและการ

แข่งขนั รวมถึงความเส่ียงจากพฒันาการทางเทคโนโลยี และความเส่ียงทางด้านการเงิน ในการจดัการกับความ

เส่ียงดงักลา่ว บริษัทมีนโยบายเพ่ือบริหารความเส่ียงในแตล่ะปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 ปัจจัยความเส่ียงภายนอกบริษัท 

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิโลก 

 การเติบโตของอตุสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอตุสาหกรรมอ่ืน

ท่ีมีชิน้ส่วนอีเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ทีใช้ในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ รวมถึงผลิตภณัฑ์

เทคโนโลยีระดบัสงู ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามวฎัจกัรของอุตสาหกรรมอาจนําไปสู่ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ และอาจ

สง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ยอดขายหรือราคาสนิค้าของของกลุม่บริษัทฯได้ 

กลุม่บริษัทฯได้มีนโยบายมุ่งเน้นการผลติสนิค้าอีเลก็ทรอนิกส์สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากเป็น

อตุสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ําเสมอและเป็นตลาดท่ีมีคู่แข่งน้อยราย ผู้ ซือ้มกัจะให้ความสําคญัด้าน

คณุภาพของสนิค้าเป็นอนัดบัแรก ทําให้ผู้ผลิตสินค้าราคาถกูแตมี่คณุภาพต่ํา ไม่สามารถจะเข้ามาแข่งขนัในตลาด

นีไ้ด้  อย่างไรก็ตาม เพ่ือกระจายความเส่ียงกลุ่มบริษัทฯได้กระจายการผลิตไปยงักลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนๆด้วย เช่น 

ในกลุม่อตุสาหกรรมของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม กลุม่เคร่ืองมือทางการแพทย์ กลุม่อปุกรณ์โทรคมนาคม 

หรือกลุม่ชิน้สว่นคอมพิวเตอร์ กลุม่สนิค้าอปุโภค เป็นต้น    

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

เน่ืองจาก PCB เป็นสว่นประกอบพืน้ฐานของผลิตภณัฑ์อีเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท ซึง่ในปัจจบุนัยงัไม่มี

เทคโนโลยีหรือสินค้าชนิดใดมาแทนท่ีการใช้ PCB ได้ อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเป็นความ

เส่ียงของอุตสาหกรรม PCB อาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกับรูปแบบของผลิตภณัฑ์ การเปล่ียนแปลงใน

เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต และการเปล่ียนแปลงในคณุสมบตัิหรือประเภทของวตัถดุิบท่ีช้ในการผลิต PCB 

ซึง่อาจทําให้บริษัทต้องลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

แนวโน้มของอปุกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง แตมี่ประสิทธิภาพในการทํางานสงูและมี

ความละเอียดซบัซ้อนมากขึน้ INTERGRATED DESIGN ทําให้เกิดความต้องการ PCB ท่ีมีขนาดเล็กลง มีลาย

วงจรท่ีละเอียดซบัซ้อน และมีจํานวนชัน้ (Layer) ของแผ่นวงจรมากขึน้ ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคนิค

การผลิตท่ีต้องการทกัษะในการผลิตสงู เพ่ือให้ได้ PCB คณุสมบตัิพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตาม

ต้องการ นอกจากนัน้ยงัอาจมีการเปล่ียนแปลงประเภทของวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต เช่นการใช้Laminate ท่ีเป็น 

2.ปัจจัยความเส่ียง 
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Halogen-Free หรือ ใช้ Lead-Free ซึง่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม วตัถดุบิท่ีมีความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมของการ

ใช้งานท่ีมีการแปรเปล่ียนอณุหภมิูท่ีสงูและอยา่งรวดเร็ว (HIGH PERFORMANCE MATERIAL)  

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดงักลา่วในเบือ้งต้นอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการผลิต รายได้

และผลกําไรจากการดําเนินงานอยู่บ้าง แต่กลุ่มบริษัทฯก็ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีดงักล่าวอยู่ตลอดเวลา ด้วยการลงทนุเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต รวมทัง้ขยายกําลงั

การผลติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้ามาโดยตลอด ในขณะเดียวกนักลุม่บริษัทฯก็มุ่งเน้นการผลิตสินค้า

คณุภาพในระดบัปานกลางถึงคณุภาพสงู ซึง่เทคโนโลยีการผลิตระดบันีไ้ม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก

นกั รวมถึงการให้ความสําคญัต่อกระบวนการตรวจสอบคณุภาพสินค้า การส่งสินค้าตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการผลิตภัณฑ์ 0ใหม่ 0เพ่ือรักษาสมัพันธภาพอันดีกับลูกค้าท่ีเป็นผู้ผลิต

อปุกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ ทําให้กลุม่บริษัทฯสามารถรักษาฐานลกูค้ากลุม่เดิมไว้ได้และมีการปรับตวัตามเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ 

• ความเส่ียงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกจิ 

ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดได้จากปัจจยัภายในประเทศของตลาดผู้ ซือ้เอง 

เช่น จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย เป็น

ต้น  และรวมถึงปัจจยัในระดบัองค์กรของลกูค้า เช่น มีการควบรวมกิจการ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจดัซือ้ 

เป็นต้น กลุม่บริษัทฯจงึมีนโยบายกระจายสดัสว่นการตลาดในกลุม่อตุสาหกรรมหลายประเภท แม้ว่าจะคงสดัสว่น

การตลาดสว่นใหญ่ไว้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัได้กระจายการขายสินค้าไปทัว่ทกุภมิูภาค

ของโลก เช่น ในยโุรป อเมริกา และเอเซีย  

ส่วนความเส่ียงทางด้านการแข่งขนัทางธุรกิจนัน้ ในด้านหนึ่งจะเป็นการแข่งขนัด้านราคา ซึ่งคู่แข่งของ

กลุ่มบริษัทฯจะเป็นผู้ผลิตในประเทศจีนและไต้หวนั 0 ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอีเล็กทรอนิกส์ทัว่โลก 

รวมถึงกลุ่มบริษัทฯด้วยแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับผู้ ผลิตในประเทศจีนเพราะมีตลาด

เป้าหมายคนละกลุม่ สว่นอีกด้านหนึง่เป็นการแขง่ขนักบัผู้ผลิตPCB ในยโุรปท่ีถกูมองว่ามีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยักว่า

และมีคณุภาพสงูกว่าPCB ท่ีผลิตในประเทศไทย อีกทัง้ยงัมีแหล่งผลิตในยโุรปเองซึ่งการขนส่งทําได้สะดวกกว่า 

อย่างไรก็ดี จากการท่ีผู้ผลิตสินค้า 0อีเล็กทรอนิกส์ 0ถกูกดดนัเร่ืองต้นทนุทําให้ต้องหนัมาหาซือ้ของถกูในตลาดเอเซีย

มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตPCB จากยุโรปและอเมริกามาทางเอเซียในหลายปีท่ีผ่านมาอย่าง

ตอ่เน่ือง และผู้ผลิตท่ีเป็นคู่แข่งของ0กลุม่บริษัทฯในยโุรปก็คอ่ยๆลดขนาดของธุรกิจลงหรืออาจต้องปิดกิจการไปใน

ท่ีสดุ 

 
 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงภายในบริษัท 
 

• ความเส่ียงทางด้านการผลติ 
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เน่ืองจากสินค้าอีเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีมีขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซับซ้อน ประกอบกับ

เทคโนโลยีด้านการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การท่ีกลุ่มบริษัทฯมีการขยายกําลงัการผลิตอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือรองรับปริมาณการสัง่ซือ้สินค้าท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลกูค้าตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้ อาจเป็นความเส่ียงของกลุม่บริษัทฯอยา่งหนึง่ 

0นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีความเส่ียงด้านการจดัหาแรงงานท่ีมีทกัษะ บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสําคญัของ

บคุลากรเน่ืองจากการขาดแคลนบคุลากรหรือปัญหาอ่ืนด้านแรงงานอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ประสิทธิภาพใน

การผลิตและคณุภาพสินค้าได้ 0 ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงส่งเสริมการฝึกอบรมทางเทคนิคและให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแก่บคุลากร รวมถึงการให้คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่

บคุลากรเพ่ือจงูใจและรักษาบคุลากรให้ทํางานกบักลุม่บริษัทฯให้ยาวนาน 

ความเส่ียงจากอคัคีภยัและภยัธรรมชาตอิาจสง่ผลเสียหายตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯได้เป็นอยา่งมาก 

อาจทําให้บริษัทฯต้องเสียลกูค้าไปให้กบัคู่แข่งอ่ืน และบริษัทฯอาจต้องหยดุการผลิตซึง่จะทําให้สญูเสียรายได้ อีก

ทัง้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการกลบัมาเปิดสายการผลิตอีกครัง้ ดงันัน้บริษัทฯและบริษัทย่อยทกุแห่ง จึงทํา

ประกนัการเส่ียงภยัทกุชนิดและประกนัธุรกิจหยกุชะงกัไว้กบับริษัทประกนัภยัท่ีมีฐานะทางการเงินแข็งแรง และให้

มีการทบทวนกรมธรรม์ประกนัภยัทกุปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการคุ้มครองความเสียหายอยา่งเพียงพอในทกุกรณี 
 

• ความเส่ียงจากวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 

ความเส่ียงทางด้านวตัถดุิบเกิดขึน้ได้จากการขาดวตัถดุิบท่ีต้องใช้ในการผลิตซึ่งอาจจะนําไปสู่การหยดุ

การผลิต หรือการใช้วตัถุดิบท่ีด้อยคณุภ 0าพ หรือการปรับราคาของวตัถุดิบ ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเส่ียง

ดงักลา่ว จึงได้สร้างโรงงานเพ่ือผลิตวตัถดุิบสําหรับการใช้ในกลุม่บริษัทฯเอง (แผ่นลามิเนตและพรีเพก) โดยจดัตัง้

บริษัทไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จก. (TLM) ขึน้เพ่ือดําเนินการผลิต ทัง้นี ้การซือ้ลามิเนตจาก TLM ช่วยให้

กลุม่บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่วตัถดุบิหลกัจะมีอยา่งเพียงพอ และมีคณุภาพและคณุสมบตัติามท่ีต้องการ   

  ปัจจุบัน บริษัทเข้าซือ้หุ้ นของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (“เคมโทรนิคส์”)  

ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ ผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า และนํา้ยาเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทนุในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั จะทํา

ให้บริษัท KCE ลดภาระในการกําจดัของเสียจากการผลติ และยงัสามารถทํากําไรเได้จากการ Recycleนํา้ยาเคมีท่ี

ใช้แล้ว  และการท่ีบริษัทได้เข้าร่วมลงทุน บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากัด  ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัหาแหล่ง

วตัถดุบิและเคร่ืองจกัรในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท ซึง่ช่วยให้กลุม่บริษัทมีวตัถดุบิใช้ได้อยา่งเพียงพอ  

0สําหรับวตัถุดิบประเภทท่ีมีทองแดงหรือทองเป็นส่วนประกอบหลกั เช่น แผ่นลามิเนต(Laminate) แผ่น

ทองแดง (Copper Foil) ก้อนทองแดง (Copper anode) และ Gold Salt เกลือทอง นัน้ยงัมีความเส่ียงทางด้าน

ราคาหากราคาตลาดของทองแดงหรือทองเกิดความผนัผวน ดงันัน้บริษัทจึงมีนโยบายใช้เคร่ืองมือทางการเงินใน

การทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงราคาทองแดงและทองไว้ในปริมาณท่ีเหมาะสมและตามสถานการณ์ 

0สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นในการผลิตอ่ืนๆกลุ่มบริษัทได้ทําการคดัเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัด 

จําหน่ายไว้ 2-3 รายต่อรายการ อีกทัง้ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ผลิตหรือผู้ จัดจําหน่ายมาเป็น
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ระยะเวลายาวนาน นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัได้มีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตลาดอย่างใกล้ชิดและมี

การสํารองวตัถดุิบหลกัไว้อย่างเพียงพอท่ีจะทําให้การผลิตสามารถดําเนินไปได้อย่างเรียบร้อยตามแผนการผลิตท่ี

วางไว้ 

• ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษัทไม่มี

การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ เพ่ือการเก็งกําไรหรือการค้า 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุให้มี

ความสมดลุของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทนุ

ของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารได้มีการควบคมุกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความสมดลุระหว่างความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียง ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายในการ

บริหารความเส่ียงดงันี ้

ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบริหารควบคมุ

ความเส่ียงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯและบริษัทย่อย

จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือดงักล่าว นอกจากนี ้ การให้สินเช่ือของ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกระจายตัวตามฐานของลูกค้าซึ่งมีจํานวนมากราย และลูกหนีส้่วนใหญ่ล้วนมี

ความสามารถในการชําระหนีท่ี้ดี จํานวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือ

มลูคา่ตามบญัชีของลกูหนีท่ี้แสดงอยู ่ในงบดลุ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้อนัเก่ียวกับเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วน

ใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจงึอยูใ่นระดบัต่ํา 

ท่ีผ่านมายังมิได้มีการใช้เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงใน

อตัราดอกเบีย้ อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตกลุม่บริษัทฯอาจใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทางการเงินในการบริหารจดัการความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของหนีส้นิระยะยาว หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมีความผนัผวนและมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเก่ียวเน่ืองกบัการขาย

สินค้า การซือ้วตัถดุิบ เงินกู้ ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์และ
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หนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศโดยจะจดัให้สนิทรัพย์และหนีส้นิดงักลา่วมีสดัสว่นและเง่ือนไขท่ีสมดลุกนั (Natural 

Hedging) และเน้นการสร้างกระแสเงินสดรับและจ่ายให้สอดคล้องกนั นอกจากนี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มี

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยเน้นการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรมการค้า 

(Transaction risk) ตามสถานการณ์และคาดการณ์อตัราแลกเปล่ียน เป็นผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงทํา

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัธนาคารพาณิชย์ไว้จํานวนหนึง่ ซึง่สว่นใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหนึ่ง

ปี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

การป้องกนัความเส่ียง   
 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
 

ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถกูแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ 

วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูก

บันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดขึน้จากการทําสญัญาจะถูกตดัจําหน่ายด้วยวิธี

เส้นตรงตามอายขุองสญัญา  
 

สญัญาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 

สญัญาใช้สิทธิเลือกซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศเป็นการตกลงระหว่างคูส่ญัญา โดยผู้ขายจะให้สิทธิแก่ผู้ ซือ้

ในการซือ้ (สิทธิเลือกซือ้) หรือขาย (สิทธิเลือกขาย)  เงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไว้ใน

อนาคต กลุม่บริษัทตกลงทําสญัญาดงักลา่วเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนใน

ตลาด 

จํานวนเงินท่ีกลุม่บริษัททําสญัญาใช้สิทธิเลือกซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในตลาด ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ิน ณ วันทําสัญญา อย่างไรก็ตาม

ค่าธรรมเนียมท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายจากการทําสญัญาดงักล่าวจะทยอยตดัจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุอง

สญัญานัน้ 
 

สญัญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 
 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ เป็นการตกลงระหว่างกลุม่บริษัทและคูส่ญัญาท่ี

จะแลกเปล่ียนเงินต้นในสกลุเงินท่ีแตกต่างกนัเม่ือวนัเร่ิมแรกของสญัญา และจะทําการแลกเปล่ียนสกลุเงินท่ีตรง

ข้ามกันในจํานวนเดียวกัน โดยอาจทยอยแลกเปล่ียนในระหว่างระยะเวลาของสญัญาหรือเม่ือครบกําหนดอายุ

สญัญาแล้วแต่การตกลงกนัของคู่สญัญา นอกจากนัน้ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับดอกเบีย้ท่ีคํานวณจาก

เงินต้นและอตัราดอกเบีย้ท่ีตกลงกนัไว้ลว่งหน้าตลอดอายสุญัญา  
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รายการลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ซึ่งมีไว้เพ่ือป้องกนัความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบีย้ในตลาด ในส่วนของลกูหนีแ้ละเจ้าหนีท่ี้เกิด

จากการแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

กําไรขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถกูบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุ 

ในขณะท่ีผลต่างท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับหรือต้องจ่ายชําระตามส่วนของการตกลงแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้จะถูก

บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ตลอดอายุของสัญญา กําไรและขาดทุนจากการยกเลิก

สญัญาหรือการชําระคืนเงินกู้ ยืมก่อนกําหนดรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ ลกูหนีแ้ละ

เจ้าหนีต้ามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้แสดงสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

• ความเส่ียงจากการไม่ได้รับชาํระค่าสินค้าจากตัวแทนจาํหน่าย 

 บริษัทฯ ขายสินค้าผ่านตวัแทนขายของบริษัทฯในสดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขาย

ทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือเป็นการขายไปยงัลกูค้าโดยตรง โดยให้บริษัทตวัแทนเป็นผู้ติดตามการชําระเงินค่าสินค้าจาก

ลกูค้าแล้วนําส่งให้แก่บริษัทตามตารางเวลาท่ีได้ตกลงกัน ทําให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับชําระเงินทัง้จาก

บริษัทตวัแทนและจากลกูค้า ซึง่จะกระทบกบัสภาพคลอ่งและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากลุม่บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาในการติดตามการชําระหนีจ้าก

บริษัทตวัแทน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการชําระหนีค้่าสินค้าท่ีบริษัทจดัส่งให้บริษัทตวัแทน หรือการรับเงินโอนค่า

สินค้าท่ีบริษัทตวัแทนติดตามการชําระเงินจากลกูค้าให้แทนบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทตวัแทนหลายแห่งมีฐานะเป็น

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนบริษัทตวัแทนรายอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯนัน้ก็มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี นอกจากนีล้กูค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯเป็นบริษัท

ชัน้นําของโลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงแข็งแรง ทําให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับชําระหนีค้อ่นข้างต่ํา กรณี

ท่ีเกิดการจ่ายเงินลา่ช้าเกินกว่ากําหนดชําระนัน้ โดยมากจะเกิดจากปัญหาอ่ืนๆ ซึง่ไม่เก่ียวกบัหนีเ้สียหรือมีการผิด

เง่ือนไขในการชําระเงินแตอ่ยา่งใด  
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 

2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึง่เป็นแผ่น  Epoxy Glass ท่ีมีส่ือนําไฟฟ้า เช่น ตะกัว่ ทองแดง 

เคลือบอยู่ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “KCE” โดยช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯสามารถผลิตได้เฉพาะ PCB 

ชนิด 2 หน้า (Double-sided PCB) ตอ่มาบริษัทฯได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองจนสามารถผลิตแผ่น PCB 

ชนิดหลายชัน้ (Multilayer PCB) ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ได้ ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นชิน้สว่นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการ

ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เกือบทกุประเภท 

บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเดือนสงิหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 491,829,500

บาท และมีทนุชําระแล้ว 474,995,769 บาท  

            บริษัทฯผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double-sided 

PTH) และชนิดหลายชัน้ (Multilayer PCB) ตัง้แต ่4 - 20 ชัน้ โดยเกือบทัง้หมดเป็นการผลิตเพ่ือการสง่ออก เน่ืองจาก

ในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคณุภาพท่ีเป็นท่ียอมรับของ

อุตสาหกรรม บริษัทฯจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทักษะของพนักงานผลิตอยู่ตลอดเวลา 

บริษัทฯได้ขยายโรงงานเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตอย่างต่อเน่ือง และได้แต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศหลายแห่ง 

เพ่ือตอบสนองความต้องการ (Demand) ในผลิตภณัฑ์ PCB ท่ีเติบโตชึน้อย่างรวดเร็วในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ของโลก 

ในปี  2555 บริษัทฯเข้าร่วมลงทนุจดัตัง้ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากัด ซึ่งอยู่ในประเทศไต้หวนั ดําเนินธุรกิจ

เป็นตวัแทนจดัหาวตัถดุบิ และเคร่ืองจกัรในตา่งประเทศ ให้แก่บริษัทฯและบริษัทในเครือ 

บริษัทฯได้เข้าควบรวมกิจการโดยเข้าไปซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 97.25 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว และบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากัด (บริษัทย่อย)  ในสดัส่วนร้อยละ 100 ซึ่งลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจเป็นโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า นํา้ยาเคมีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ประโยชน์ท่ี

ได้รับจากการลงทนุในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จะทําให้บริษัท 

KCE ลดภาระในการกําจดัของเสียจากการผลติ และยงัสามารถทํากําไรได้จากการ Recycle นํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้ว 

 

 

3.ลักษณะการประกอบธุรกจิ
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โครงสร้าง 

การถือหุ้นของบริษัทเคซีอีฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
                         

 

 

 บจ. เค ซี อ ีอนิเตอร์ 
เนช่ันแนล 

 

บจ. เคซีอ ี
(ประเทศไทย) 

บจ. เคมโทรนิคส์ 
เทคโนโลย ี 

(ประเทศไทย) 

บจ. เคซีอ ี
เทคโนโลย ี

บจ. เคซีอ ี
ไต้หวนั 

บจ. เคซีอ ี
อเมริกา องิค์ 

บจ. ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร์ 

บจ. เคซีอ ี
สิงคโปร์ พทีอี ี

บจ. เคมโทรนิคส์ 
เคมีคอล 

บมจ. เคซีอ ี

อเีลคโทรนิคส์ 
 

99.99% 100% 97.25% 60% 49% 

24.50% 

25% 24.50% 25.20% 74.80% 96.03% 25% 
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บริษัทย่อย 

1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็น

ผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน

เรียกชําระแล้ว  

2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต

และจําหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชัน้เป็นหลกั บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนเรียก

ชําระแล้ว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท ดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG)  ซึง่เป็นวตัถดุิบสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษัทฯและบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย บริษัทฯถือหุ้นร้อย

ละ 60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

5. บริษัทฯได้เข้าควบรวมกิจการโดยเข้าไปซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

ในสดัส่วนร้อยละ 97.25 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว มีทนุจดทะเบียน 4,800,000 บาท  และบริษัท เคมโทรนิคส์ 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (บริษัทย่อย)  ในสดัส่วนร้อยละ 100 

ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า นํา้ยาเคมีใช้ในกระบวนการผลิต

แผงวงจรไฟฟ้า ประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทนุในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากดั จะทําให้บริษัท KCE ลดภาระในการกําจดัของเสียจากการผลิต และยงัสามารถทํากําไรได้จากการ Recycle 

นํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้ว 
 

บริษัทร่วม 

1. เคซีอี อเมริกา อิงค์  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทน

จําหน่าย PCB บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันเป็นร้อยละ 50 โดยมี Mr.Frederick Rhodes ซึ่งเป็นชาว

อเมริกนั ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 45 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุ้นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ทัง้นี ้กรรมการของ

บริษัทฯ คือนายบญัชา องค์โฆษิต และนางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต เป็นกรรมการ เคซีอี อเมริกา อิงค์ ซึง่คิดเป็นสดัสว่น 

2 ทา่น จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 4 ทา่น  

2. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทน

จําหน่าย PCB บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 49 โดยมี Mr. Elgie Goh ซึง่เป็นชาวสิงคโปร์ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถือหุ้นร้อยละ 40 และนายรพีพฒัน์ ธรรมพานิช ถือหุ้นร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียน

ชําระแล้ว บคุคลทัง้สองไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทฯคือ  
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นายบญัชา องค์โฆษิต และนางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  เป็นกรรมการในเคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี  คิดเป็นสดัสว่น 2 ท่าน

จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 4 ทา่น 

3. บริษัท เคซีอี ไตห้วนั จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,000,000 NTD ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทน

จดัหาวตัถดุิบและเคร่ืองจกัรในต่างประเทศให้กบักลุ่มบริษัท ร้อยละ 49 โดยมี Mr.Larry Lin ซึ่งเป็นชาวไต้หวนั 

ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการถือหุ้นร้อยละ 25 และนายพาศนนัท์ ตู้ จินดา ถือหุ้นร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว บคุคลทัง้สองไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการบริษัทฯ คือ

นายบญัชา องค์โฆษิต , นายพิธาน องค์โฆษิต , นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี , นายพาศนนัท์ ตู้ จินดา เป็นกรรมการซึง่อยู่

ในประเทศไทย   และ Mr.Larry Lin ,Mrs. Jenny Hsio เป็นกรรมการท่ีอยู่ในประเทศไต้หวนั รวมกรรมการทัง้หมด 6 

ทา่น  

4.  บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลูชัน่ จํากดั  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้

ให้บริการในการวางระบบ ERP และให้การสนบัสนนุด้านคอมพิวเตอร์และเป็นตวัแทนจําหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอปุกรณ์เก่ียวเน่ือง โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 19 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  

 

3.3   โครงสร้างรายได้ 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในสว่นธรุกิจหลกัคือการผลติสนิค้าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า  

 

  รายได้ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

    ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  
รายได้จากการขาย (1)               

 - ธุรกิจแผน่พิมพ์วงจร 
          

      - อเมริกา 948.71 13.17 1,115.59 15.09 1,252.51 16.72 

  - ยโุรป 3,778.63 52.44 4,274.78 57.81 4,213.48 56.25 

  - เอเชีย 1,577.51 21.89 1,668.07 22.56 1,686.90 22.52 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2) 59.67 0.83    108.27  1.46      99.54  1.33 

  -ธุรกิจบริการ 57.29 0.79      34.36  0.47       8.75  0.11 

 -ธุรกิจเคมี 56.08 0.78     

  รวมรายได้จากการขาย 6,477.89 89.90 7,201.07 97.39 7,261.18 96.93 

  รายได้อ่ืน (3) 71.98 1.00    106.10   1.43    144.11   1.92 

 กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน(3) 156.84 2.18      -   -     11.54   0.15 

 กําไรจากการป้องกนัความเส่ียง(3) 2.17 0.03     -   -     25.14   0.34 

 เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหาย(3) 496.76 6.89      87.00   1.18     49.15   0.66 

 รวมรายได้ 7,205.64 100.00 7,394.17 100.00 7,491.12 100.00 
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หมายเหต ุ– 1. เป็นรายได้ท่ีขายให้กบับคุคลภายนอกเท่านัน้ ไม่รวมสว่นท่ีขายให้กบักลุม่บริษัท 

                   2. เป็นรายได้จากการขายให้กบับคุคลภายนอกเท่านัน้ การจําหน่ายให้กบักลุม่บริษัทในปี 2553-55 คิดเป็น ร้อยละ 93  ร้อยละ 94 

และร้อยละ 96 ของรายได้จากธรุกิจพรีเพก  และลามิเนต ตามลําดบั  

      3. รายได้อ่ืนประกอบด้วยคา่ขายเศษวสัด ุรายได้จากงานรับจ้างผลิต เงินคา่ชดเชยจากท่ีวตัถดิุบไม่มีคณุภาพ  

      เงินชดเชยจากประกนัภยั คา่ปรับจากการยกเลิกคําสัง่ซือ้ กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้รับ และอ่ืนๆ 

 

ทัง้นีห้ากพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2553-2555  ตามลกัษณะผลติภณัฑ์จะสามารถจําแนกได้

ดงันี ้

 

  รายได้ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

    ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  
รายได้จากการขาย               

 - แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า 
          

  DOUBLE SIDED 1,367.44 18.98 1,076.23 14.25 952.16 12.71 

 MULTI-LAYER 4,937.41 68.52 5,982.21 79.22 6,200.73 82.78 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต 59.67 0.83    108.27  1.43      99.54  1.33 

 -ธุรกิจบริการ 57.29 0.79      34.36  0.46       8.75  0.11 

 -ธุรกิจเคมี 56.08 0.78 - - - - 

  รวมรายได้จากการขาย 6,477.89 89.90 7,201.07 95.36 7,261.18 96.93 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสายการผลิตเดยีวกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในสว่นงานธุรกิจหลกั คือ การผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์แผน่พิมพ์วงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสว่นงานทางภมิูศาสตร์ท่ีดําเนินการ

ผลติในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ข้อมลูทางการเงินเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจําแนกตามสว่นงานทางธุรกิจสําหรับ

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัตอ่ไปนี ้        (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

 ธุรกิจพรีเพกและลามิ                                                             ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร            รายการตดับญัชี   

                  เนต             อเมริกา                ยโูรป                 เอเชีย                  รวม            ธุรกิจบริการ              ธุรกิจเคมี             ระหวา่งกนั                   รวม  

    2555      2554     2555      2554     2555      2554     2555      2554     2555      2554     2555      2554     2555      2554     2555      2554     2555      2554  

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากภายนอก 59,669 108,271 948,708 1,115,587 3,778,628 4,274,778 1.577,515 1,668,070 6,304,851 7,058,435 57,286 34,359 56,084 - - - 6,477,890 7,201,065 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  1,380,668 1,600,535   -  -  -  -  891,883  1,162,442  891,883  1,162,442  -  7,860  12,925 - (2,285,476) (2,770,837)  - - 

รายไดท้ั้งส้ิน  1,440,337  1,708,806  948,708  1,115,587  3,778,628  4,274,778  2,469,398 2,830,512  7,196,734   8,220,877  57,286  42,219  69,009 - (2,285,476) (2,770,837)  6,477,890  7,201,065 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 196,601 158,380       1,007,025 1,073,329 11,982 10,166 34,702 - (4,739) 2,188 1,245,571 1,244,063 

   ตามส่วนงาน                   

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย                   

   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน                   

เงินชดเชยค่าประกนั                   

   ความเสียหาย                 496,765 87,003 

รายไดอ่ื้น                 230,989 106,103 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                 (432,746) (466,937) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร                 (642,370) (685,126) 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (159,280) (153,493) 

ส่วนแบ่งขาดทุน                   

   จากเงินลงทุนใน                   

   บริษทัร่วม                 (2,622) (359) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (19,802) (2,303) 

กาํไรสาํหรับปี                  716,505  128,951 
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ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานทางธุรกิจสําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร ธุรกิจบริการ 

 

ธุรกิจเคมี 

การตดัรายการบญัชี           

ระหวา่งกนั รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 347,099 405,024 4,802,994 3,829,399 - 1,578 90,417 - (3,472) (866) 5,237,038 4,235,135 

สินทรัพยอ่ื์น 818,663 911,834 7,658,014 7,462,051 - 29,956 111,734 - (3,569,882) (3,360,852) 5,018,529 5,042,989 

สินทรัพยร์วม 1,165,762 1,316,858 12,461,008 11,291,450 - 31,534 202,151 - (3,573,354) (3,361,718) 10,255,567 9,278,124 
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4.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 
 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย คือ แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PRINTED CIRCUIT 

BOARD หรือ PCB ) เป็นแผ่น EPOXY FIBER GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟ้า เช่น ตะกัว่ ทองแดงเคลือบอยู่ เพ่ือให้

กระแสไฟฟ้า ผา่นไปยงั  INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพ่ือให้ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ทํางานได้ 

 ทัง้นี ้PCB ท่ีบริษัทฯเป็นผู้ผลติมี 2 แบบ คือ 

1. การผลติแบบ 2 หน้าเคลือบรู (DOUBLE SIDED PLATED THROUGH HOLES PCB) และ 

2. การผลติแบบหลายชัน้ (MULTILAYER PCB) ซึง่มีความซบัซ้อนกวา่และใช้เทคโนโลยีสงูกว่าแผ่นพิมพ์

วงจรชนิด 2 หน้าเคลือบรู ซึง่สามารถผลติได้ตัง้แต ่4 ชัน้ ถึง 21 ชัน้ 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้สองแบบนีถู้กนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือและเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 

1. เน่ืองจากอตุสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผู้ผลิตน้อยราย บริษัทฯจําเป็นต้องพึง่พาผู้ อ่ืนใน

การรับจ้างผลิตเหมาช่วง (Subcontract) ในบางขัน้ตอนของกระบวนการผลิตท่ีกลุม่บริษัทมีกําลงัการ

ผลิตของเคร่ืองจกัรใหม่ไม่เพียงพอท่ีจะผลิตให้ทนัและต่อเน่ืองกบัขัน้ตอนการผลิตอ่ืนท่ีต่อเน่ืองกนั จึง

สง่ผลให้บริษัทฯมีข้อจํากดัในแงข่องกําลงัการผลติ 

2. การผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีสงู บริษัทฯจึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลาซึง่ต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก 

3. ความกดดนัทางด้านราคาซึง่เกิดจากผู้ผลิต PCB ในจีน ทําให้มีการผลิตสินค้าราคาถกูเข้าสูต่ลาดเพิ่ม

มากขึน้ แม้ว่าผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผลิตในประเทศจีนจะไม่ได้แข่งขนัโดยตรงกบั

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เน่ืองจากผู้ผลติในประเทศจีนจะเน้นกลุม่ตลาดสนิค้าระดบัลา่งเพราะมีคณุภาพ

และเทคโนโลยีในการผลติท่ีต่ํากวา่ แตก็่ยงัสง่ผลให้เกิดการเปรียบเทียบทางด้านราคาในทางอ้อม 

4. เน่ืองจากลกูค้ามีความต้องการผลติภณัฑ์ท่ีมีประสทิธิภาพและคณุภาพสงูขึน้ ทําให้บริษัทฯต้องพฒันา

เทคโนโลยีของกระบวนการผลติและผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพสอดคล้องตามมาตรฐานท่ีลกูค้าต้องการ 

 

 

 

 

4.การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของ

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้รับสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
รายละเอียด บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เค ซี อี  

อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทั เคมโทรนิคส์ 

เทคโนโลย ี(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1292/2539 1062/2541 1065/2543 1278(2)/2548 1099/2544 1249(1)/2545 1664(2)/2547 1176(2)/2550 1160(2)/2551 1378/2543 1598(2)/2547 2432(2)/2555 1987(2)/2550 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพก 

ผลิตผลิตภณัฑ ์

ลามิเนต 

ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพก 

ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพกและ                

ลามิเนต 

ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพกและ         

ลามิเนต 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

สกดัทองแดงและ

ดีบุกออกจาก

นํ้ายาสกดั

ทองแดงและดีบุก 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัท่ีไดรั้บ              

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปัน

ผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

3 ปี  

(ส้ินสุดแลว้) 

 

3 ปี  

(ส้ินสุดแลว้) 

 

3 ปี  

(ส้ินสุดแลว้) 

 

3 ปี 

(ส้ินสุดแลว้) 

 

3 ปี  

(ส้ินสุดแลว้) 

 

3 ปี  

(ส้ินสุดแลว้) 

 

3 ปี  

(ส้ินสุดแลว้) 

 

5 ปี 

(ส้ินสุดแลว้) 

5 ปี 

 

7 ปี           

(ส้ินสุดแลว้)  

7 ปี 

(ส้ินสุดแลว้)  

8 ปี 8 ปี 

3.2 ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละหา้

ของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ทั้งน้ี รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่รายไดจ้าก

การส่งออกเฉล่ียสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไดรั้บ 

(ส้ินสุดแลว้) 

 

ไดรั้บ(ส้ินสุด

แลว้) 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ (ส้ินสุด

แลว้) 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ  ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ  ไดรั้บ (ส้ินสุด

แลว้) 

ไดรั้บ (ส้ินสุด

แลว้) 

ไดรั้บ (ส้ินสุด

แลว้) 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้

จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไดรั้บ 

(ส้ินสุดแลว้) 

ไดรั้บ 

(ส้ินสุดแลว้) 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 

(ส้ินสุดแลว้) 

ไดรั้บ 

(ส้ินสุดแลว้) 

ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 6 มกราคม 2539 8 สิงหาคม 

2541 

4 มิถุนายน 

2543 

1 กนัยายน 

2549 

3 พฤศจิกายน 

2543 

1 กนัยายน 

2546 

7 กรกฎาคม 

2547 

2 พฤษภาคม 

2550 

22 ธนัวาคม 

2552 

25 มิถุนายน 

2544 

1 พฤศจิกายน 

2547 

21 สิงหาคม 

2555 

19 เมษายน  

2550 
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 4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

 4.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัท 
 

 เพ่ือให้กลุ่มบริษัทคงศกัยภาพในการแข่งขนักับผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาดได้ต่อไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ

รักษาคณุภาพสินค้า  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าผ่านการตลาดของกลุ่มบริษัท และตวัแทนจําหน่าย และ

คงสดัส่วนการตลาดส่วนใหญ่ไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มี

แนวโน้มการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นตลาดท่ีมีคู2่แขง่น้อยราย เพราะมีความยากลําบากในการเข้ามาของผู้ผลิต

รายใหม่ๆ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา จงึทําให้กลุม่บริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ซึง่เป็นสิ่งสําคญัในการ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทมีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

1. ดา้นราคาขายผลิตภณัฑ์ บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน เช่นด้านต้นทนุการผลิตซึง่คํานวณ

ได้จากราคาวตัถุดิบ ระดบัเทคโนโลยีและความซบัซ้อนของการผลิต ปริมาณสินค้าท่ีสัง่ผลิต ทัง้นี ้

ราคาท่ีเสนอขายจะต้องสอดคล้องกบัราคาตลาดและสามารถแข่งขนักบัราคาของคูแ่ข่งในตลาดโลก

ได้ด้วย สําหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีในระดบัสงูเช่นเดียวกนั 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในตัวสินค้าของลูกค้า รวมถึง

พฒันาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิต PCB อยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มความซบัซ้อนมากขึน้ในอนาคต 

3. ด้านต้นทนุผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย (บ.ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั) เป็น

ผู้ ผลิตแผ่นลามิเนตและพรีเพก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เองจึงทําให้

ได้เปรียบเร่ืองต้นทนุผลติ  

4. ด้านการบริการ บริษัทฯให้ความสําคญัต่อการบริการและการส่งมอบสินค้าให้ตรงกําหนดของลกูค้า

และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลกูค้า รวมถึงการดแูลและให้บริการด้านการขายทัง้ก่อนและหลงัการ

ขายอยา่งใกล้ชิด 
 

4.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 จดุเดน่และจดุด้อยทางการตลาดสามารถสรุปได้ดงันี ้

             จุดเด่น 

1. ต้นทนุคา่แรงงานในการผลิตในประเทศยงัอยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่าเม่ือเทียบกบัคา่แรงในประเทศอ่ืนๆ ใน

ภาคพืน้ยโุรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยู่ในเขตส่งออกซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าทัง้เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ และบริษัทย่อย

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก  (BOI)  รวมทัง้ได้รับสทิธิประโยชน์รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
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จุดด้อย 

1. วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ 

จํากดั เช่น แผ่นใยแก้ว , EPOXY RESIN และแผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) ยงัต้องนําเข้ามา

จากตา่งประเทศ เน่ืองจากยงัไม่มีผู้ผลติในประเทศไทย 

2. กลุม่อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยงัไม่ได้รับการสง่เสริม

ให้ทนัสมยัเท่าเทียมกบัในตา่งประเทศและยงัต้องอาศยัเทคโนโลยีบางอย่างจากตา่งประเทศเข้ามา

ใช้ในการผลติ 
 

4.2.3 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับราคาตลาดและอยู่ในระดับราคาท่ี

สามารถแข่งขันได้ โดยคํานึงถึงคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต ทัง้นี ้บริษัทฯมีการทํา Benchmark เพ่ือ

เปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอ่ืนๆ ทกุ 6 เดือน เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดราคา  
 

4.2.4 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจาํหน่าย    

บริษัทฯมีนโยบายในด้านการขายโดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในทกุๆกลุม่อตุสาหกรรมตา่งกนัไป ทัง้นี ้เพ่ือ

ลดความเส่ียงในกรณีท่ีกลุม่อตุสาหกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึง่ประสบภาวะถดถอย 

 

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทฯมีลกูค้าซึง่เป็นผู้ผลติในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1. กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Electronics) 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์อปุกรณ์เครือขา่ยโทรคมนาคม (Telecommunication) 

3. กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในภาคอตุสาหกรรม (Industrial Electronics) 

4. กลุม่เคร่ืองมือทางการแพทย์ (Medical Equipments) 

5. กลุม่อปุกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer & Network) 

6. กลุม่สนิค้าอปุโภค (Consumer Products) 
 

ปัจจบุนับริษัทฯมีฐานลกูค้าทัง้หมดกว่า 300 ราย ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบายจํากดัยอดขายให้แก่ลกูค้าราย

ใดรายหนึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพ่ือลดความเส่ียงในลกูค้าแต่ละราย โดยในปี 2555 ลกูค้าราย

ใหญ่ 10 รายแรกได้สัง่ซือ้สนิค้ารวมกนัคดิเป็นร้อยละ 70.6 ของยอดขายรวม 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต 

สําหรับลกูค้ากลุม่เป้าหมายในอนาคต บริษัทฯจะยงัคงเน้นลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั

เพราะบริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขนัสงูและได้รับการเช่ือถือเป็นอย่างดีจากลกูค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ ทัง้นีอ้าจมีการเพิ่มสดัสว่นของลกูค้าใน กลุม่ Industrial Electronics และกลุม่ Consumer Products ท่ีเป็น 

High-end มากขึน้  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 

บริษัทฯผลติสินค้าตามคําสัง่ของลกูค้า โดยคําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะผ่านมาจากบริษัทตวัแทน แล้วรวบรวมสง่

มายงับริษัทฯเพ่ือทําการผลิตสินค้าตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าต่อไป เม่ือสินค้าผลิตเรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะทําการ

จําหน่ายและจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้
 

1.1 จดัส่งสินค้าไปยงับริษัทตวัแทน จําหน่าย  บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ ชําระเงินมายงับริษัทตามเง่ือนไข

การชําระเงินท่ีกําหนด รายได้ประมาณร้อยละ 60 ของบริษัทฯมาจากการจัดส่งสินค้าตามวิธี

ดงักลา่ว 

1.2 จัดส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านบริษัทตวัแทน บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ รับชําระเงินจาก

ลกูค้าแต่ละรายแทนบริษัทฯ แล้วรวบรวมนําส่งมายงับริษัทฯต่อไป เม่ือบริษัทฯได้รับชําระเงินจาก

บริษัทตวัแทนแล้ว บริษัทฯจะจ่ายคา่นายหน้าเป็นการตอบแทนให้แก่บริษัทตวัแทน รายได้ประมาณ

ร้อยละ 40 ของบริษัทฯมาจากการจําหน่ายจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง 
 

ในปี 2553-2555 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย แยกตามวิธีการจดัสง่ ดงันี ้

 

วิธีการจัดส่งสนิค้า ปี 2555 ปี 2554 ปี2553 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.จดัสง่สินค้าให้แก่บริษัทตวัแทน 3,783.24 58.4 4,387.10 60.92 4,040.82 55.65 

2.จดัสง่สินค้าให้ลกูค้าโดยตรง    2,694.65 41.6    2,813.97 39.08    3,220.36 44.35 

รวมรายได้จากการขาย 6,477.89 100 7,201.07 100 7,261.18 100 

 

กลุม่บริษัทมีตวัแทนจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ จํานวน 5 ราย ดงันี ้
 

1. ตัวแทนจาํหน่ายทมีีฐานะเป็นบริษัทย่อย 
 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั  จดทะเบียนบริษัทเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2550 เร่ิมดําเนินธุรกิจใน

เดือนพฤษภาคม 2550 เพ่ือเป็นตวัแทนในการรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้าในประเทศไทยในลกัษณะ

เดียวกับตวัแทนในต่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้านีก้ารจําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศไทยบริษัทฯจะ

เป็นผู้ ทําการติดตอ่เอง ลกูค้าสว่นใหญ่จะ RE-EXPORT สินค้าท่ีผลิตออกไปตา่งประเทศ โดยในปี 

2555 บริษัทฯได้จําหน่ายสนิค้าผา่นตวัแทนในประเทศ คดิเป็นร้อยละ 3.50 ของยอดขายรวม  

 

2. ตัวแทนจาํหน่ายที่มีฐานะเป็นบริษัทร่วม 

1)  KCE AMERICA INC. ตัง้อยู่ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งรับผิดชอบลกูค้าในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แมกซิโก บราซิล  และแคนาดา โดยในปี 2555  บริษัทฯได้ส่งสินค้าออกไปขายใน

พืน้ท่ีดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 15.60 ของยอดขายรวม  
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2)  KCE SINGAPORE PTE LTD. ตัง้อยู่ท่ีประเทศสิงค์โปร ซึ่งรับผิดชอบลกูค้าในทวีปเอเชียและ

ออสเตรเลียทัง้หมด ยกเว้นประเทศไทยโดยในปี 2555 บริษัทฯได้ส่งสินค้าออกไปขายในพืน้ท่ี

ดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 26.13 ของยอดขายรวม  
 

3. ตัวแทนจาํหน่ายบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใช้ช่ือทางธุรกิจว่า KCE EUROPE) ตัง้อยู่ในประเทศ

อังกฤษ ประกอบกิจการจัดจําหน่าย PCB บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบลูกค้าในทวีปยุโรปทัง้หมด 

ยกเว้นเยอรมนัและออสเตรีย โดยในปี 2555 บริษัทฯจดัส่งสินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 24.52 

ของยอดขายรวม ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ตัง้อยู่เมืองมิวนิค ในประเทศเยอรมนั ซึ่งรับผิดชอบลกูค้าใน

ประเทศเยอรมนัและออสเตรีย โดยในปี 2555 บริษัทจดัสง่สินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 30.25 

ของยอดขายรวม ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท  

 

  4.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 

4.2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

 

o อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

การเติบโตของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของ

อตุสาหกรรมตา่งๆ ท่ีใช้สว่นประกอบอปุกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ทกุประเภท เช่น อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์

เก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชัน้สูง ในหลายปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรม

อีเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ ปี 2551 ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกซึง่ส่งผลต่อการเติบโตของ

อตุสาหกรรมทกุประเภทและเกิดภาวะตลาดชะลอตวั โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์และอตุสาหกรรม

ยานยนต์ จนทําให้เกิดผลกระทบตอ่เน่ืองไปถึงอตุสาหกรรมการผลติ PCB ทัว่โลก 

 

o อุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจร (Printed circuit board) 

แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ PCB เป็นสว่นประกอบสําคญัท่ีใช้ในเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ทกุประเภท 

โดยอาจแบง่เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามคณุสมบตัขิองแผน่ PCB คือ Flexible PCB ซึง่เป็นแผ่น PCB ชนิดอ่อน และ 

Rigid PCB ซึง่เป็นแผน่ PCB ชนิดแข็ง และอาจแบง่ PCB ออกตามระดบั technology ได้อีกดงันี ้
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• Single-Sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าเพียงด้านเดียว มีขัน้ตอนการผลิตท่ีไม่ซบัซ้อน

และเน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเคร่ืองจกัร PCB เหลา่นีจ้ะใช้เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ทัว่ๆไป 

• Double-sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน ซึง่มีการนํามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์บางประเภท เช่น อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ เป็นต้น 

• Multi-Layer PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าซ้อนกันหลายชัน้ มีขัน้ตอนการผลิตท่ีซบัซ้อน 

ต้องใช้เคร่ืองจักรท่ีทนัสมัยและเทคโนโลยีชัน้สูงในการผลิต PCB ประเภทนีถู้กนําไปใช้ในอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความละเอียดซบัซ้อนและต้องการความเท่ียงตรงสงู เช่นอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้

ในอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 

ผูผ้ลิต PCB ในภูมิภาคยโุรปและอเมริกา 

 อตุสาหกรรมการผลิต PCB ในภมิูภาคยโุรปและอเมริกามีแนวโน้มหดตวัลง เน่ืองจากต้นทนุท่ีสงูกว่า การ

ผลิตจึงจํากดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีชัน้สงูพิเศษและเป็นสินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั มากกว่าการผลิต

สินค้าในเชิงปริมาณ (Mass production) โดยมีลกูค้ากลุม่เป้าหมายในตลาดท่ีมีผู้ผลิตน้อยราย (Defensive และ 

Protected market) เช่น PCB สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ การย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีต้นทนุท่ีต่ํากว่า

เช่นในประเทศทางเอเชียได้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้อตุสาหกรรม PCB ในยโุรปและอเมริกาจึงเป็นตลาดของ

ผู้ผลติรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย  

ผูผ้ลิต PCB ในประเทศจีน 

 ตัง้แต่ปี 2547-2551 อตุสาหกรรมการผลิต PCB ในจีน มีการเติบโตและมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึน้

อย่างตอ่เน่ือง เพราะการส่งเสริมจากรัฐบาล และต้นทนุในการผลิตท่ีต่ํา ทําให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศย้าย

ฐานการผลิตมายงัประเทศจีนมากขึน้ ทัง้นีผู้้ผลิต PCB ในจีนจํานวนมากเป็นบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทนุในจีน 

เช่น อเมริกา ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น การผลิต PCB ในประเทศจีนเป็นการผลิตแบบ Mass Production ซึง่เน้นการผลิตใน

ปริมาณมากและมีต้นทนุต่ํา ทําให้ PCB มีราคาลดลงและเกิดการแขง่ขนัทางราคาท่ีรุนแรงมากขึน้ 

 ตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมารัฐบาลจีนได้หยดุการส่งเสริมทาง PCB เน่ืองจาก PCB บางโรงงานไม่มีระบบ

กําจดันํา้เสียท่ีมีประสิทธิภาพเลยทําให้เกิดมลภาวะอย่างสงู รวมทัง้คา่แรงจากจีนก็เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและคา่เงิน

หยวน ก็แข็งค่าขึน้ทําให้ตลาด PCB ในประเทศจีนชะลอการเติบขึน้อย่างเห็นได้ชดั และการแข่งขนัทางราคาก็

รุนแรงน้อยลงอยา่งเห็นได้ชดัเช่นกนั 

ผูผ้ลิต PCB ในประเทศไทย 

 ผู้ผลิต PCB ในประเทศไทยโดยมากเน้นการผลิต PCB สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม ชิน้ส่วน

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่มีการแข่งขนัทางด้านราคาสงู ผู้ผลิต PCB หลายรายอาจได้รับผลกระทบจาก

การผลติ PCB ของจีน หากเป็นกลุม่ผู้ผลติ PCB ท่ียงัใช้เทคโนโลยีการผลติไม่สงูมากนกัและต้องนําเข้าวตัถดุิบจาก

ตา่งประเทศเพราะจะถกูกดดนัด้านราคาขาย ขณะท่ีผู้ผลิต PCB ท่ีใช้เทคโนโลยีสงูและสามารถควบคมุต้นทนุการ

ผลติได้ดีกวา่จะไม่ได้รับผลกระทบดงักลา่วเน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีเน้นด้านคณุภาพและความน่าเช่ือถือมากกว่า

การแขง่ขนัทางด้านราคา 
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o อุตสาหกรรมยานยนต์ 

 อตุสาหกรรมยานยนต์โลกเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีเงินทนุหมนุเวียนกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

และสร้างรายได้กว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐแก่ผู้ ผลิตใน 26 ประเทศทั่วโลก จากการท่ีอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ

รถยนต์ซึ่งนับวันจะมีแต่ความซับซ้อนมากขึน้ทําให้มีความจําเป็นท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่ๆและเทคโลโยลีในระดบัสงูขึน้ไปอีกให้ทนักนั  

 

ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ความผนัผวนของราคาทองคําและทองแดง 

 ในหลายปีท่ีผ่านมา ราคาทองและทองแดงซึ่งเป็นวตัถดุิบสําคญัในการผลิต PCB มีความผนัผวนเป็น

อย่างมากโดยมีการปรับตวัสงูขึน้มาโดยตลอด อันเป็นผลมาจากภาวะอุปสงค์อุปทานของตลาดโลก โดยเฉพาะ

ผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีเพิ่มการสํารองวตัถดุิบดงักลา่วเพ่ือให้เพียงพอตอ่ความต้องการท่ีเพิ่มมาก

ขึน้อย่างรวดเร็ว จนทําให้เกิดการเก็งกําไรในสินค้า และจากภาวะราคานํา้มันดิบท่ีสูงขึน้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัราคานํา้มนัดิบมีระดบัสงูขึน้ตามไปด้วย การปรับราคาขึน้อย่างมากของทองแดง ทอง และนํา้มนั

สง่ผลโดยตรงตอ่ต้นทนุการผลิต โดยเฉพาะราคาแผ่นลามิเนต ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต PCB ก็มีราคาสงูขึน้

ด้วยเช่นกนั    

การเปลีย่นแปลงของค่าเงินบาท 

 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท มีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และ

ต้นทนุการผลิต นอกจากนัน้ราคาสินค้าท่ีขายในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐยงัส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนักับ

ผู้ผลติรายอ่ืนในตา่งประเทศ 

 

 4.2.5.2 ภาวะการแข่งขัน 

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม PCB จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มการตลาด 

(Market Sector) 

1. กลุม่การตลาด PCB ท่ีมีการผลติในปริมาณสงู (Mass production) ได้แก่ PCB ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลาดดงักล่าวมี

การแข่งขนัสงูเพราะมีผู้ขายหลายรายและมีการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง ผู้ผลิตจึงต้องย้ายฐาน

การผลติไปยงัภมิูภาคท่ีมีต้นทนุการผลติต่ํากวา่ เช่น ประเทศจีน เป็นต้น 

2. กลุม่การตลาด PCB ท่ีมีผู้ผลิตน้อยราย ได้แก่ PCB ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ตลาดในสว่นนีมี้

ไม่มีการแข่งขนัด้านราคามากนกั แต่จะเน้นการแข่งขนัในเร่ืองของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยมีแหล่ง

ผลติท่ีสําคญัอยูใ่นภมิูภาคเอเซีย 

3. กลุ่มการตลาด PCB ท่ีได้รับความคุ้มครองทางเทคโนโลยี (Protected) ได้แก่ PCB ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เคร่ืองมือทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยู่ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

เน่ืองจากเป็นกลุม่การตลาดท่ีถกูควบคมุจงึไม่มีการแขง่ขนักบัตลาดอ่ืน 



9 

 

                                                                                                                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 
 

4. กลุ่มการตลาดผู้ผลิต PCB ต้นแบบ (Prototype) เป็นกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษใน

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีวงจรอายุผลิตภณัฑ์สัน้ ผู้ผลิต PCB ในตลาดนีจ้ึงเป็นผู้ผลิต

ภายในประเทศเทา่นัน้ ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นภมิูภาคยโุรปและอเมริกา 

 

กลุ่มบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นตลาด Defensive มีจํานวนผู้ผลิตในตลาดนีน้้อยราย มี

การแข่งขนัน้อยในด้านราคา แต่เน้นคณุภาพและความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ โดยคู่แข่งสําคญัของบริษัทในตลาด

ดงักลา่ว ได้แก่ กลุม่ผู้ผลิต PCB ในประเทศไต้หวนั และผู้ผลิตในประเทศของผู้ ซือ้เอง เช่นในประเทศเยอรมนั ใน

ยโุรป หรือในสหรัฐอเมริกา 

 

โอกาสและอุปสรรค 

 ศกัยภาพในการลงทนุในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศยงัมีคอ่นข้างสงูเพราะต้นทนุแรงงาน

ต่ําเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ทางยโุรปและอเมริกา แต่เน่ืองจากการสนบัสนนุทางภาครัฐยงัไม่เพียงพอจึงทําให้

ขาดแคลนทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั จึงต้องมี

การจ้างผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศเข้ามาทํางานให้ 

 

ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ  

บริษัทฯและบริษัทย่อย ให้ความสําคญัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านต้นทนุการผลิต ด้านราคาขายของผลิตภณัฑ์ 

และรวมถึงการบริการหลงัการขาย 

1. เนน้คณุภาพผลิตภณัฑ์ ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ (High reliability) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ซึ่งเป็นระบบบริหารคณุภาพท่ีได้รับการยอมรับใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลก ทัง้ทวีปอเมริกา ยโุรปและเอเชีย และผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดย

มาตรฐานโลก อีกทัง้ยงัได้รับการรับรองคณุภาพและรางวลัต่างๆอีกมากมายทําให้ลกูค้าเช่ือมัน่ใน

ผลติภณัฑ์ 

2. เนน้การผลิตตน้ทนุต่ํา  ได้เปรียบจากการท่ีมีโรงงานผลติแผน่ลามิเนตเป็นของบริษัทฯเอง 

3. เนน้การจดัการทีดี่ เพ่ือการจดัสง่สนิค้าท่ีตรงตามกําหนดเวลาให้กบัลกูค้า 

4. เนน้การบริการด้านการขาย โดยกลุ่มบริษัทมีบริษัทตวัแทนฯซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ได้ทนัที เช่น ในประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนั เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นผู้

ให้บริการด้านการขายและบริการหลงัการขายแก่ลูกค้า รวมถึงการประสานงานกับลูกค้าในการ

รับคําสัง่ซือ้รายเดือน การติดตามดแูลเร่ืองการจดัส่งสินค้าให้ได้ตามกําหนด การรับแจ้งปัญหาจาก

ลูกค้า การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพในเบือ้งต้นก่อนประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของ

บริษัทฯเพ่ือแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอ่ืนๆ 
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4.3  การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 

 

โรงงานและสํานกังานท่ีใช้ในการผลติและจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 125-125/1,1 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวง

ลําปลาทิว เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 115/2 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลา

ทิว เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานักงาน ตัง้อยู่เลขท่ี 677 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา 

อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 117,118 หมู่ 1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนนสาย เอเชีย-

นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

สํานักงาน ตัง้อยู่เลขท่ี 100/61 อาคารว่องวานิช ชัน้ 21 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1/28 หมู่ท่ี 5 ตําบลคานหาม อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

กาํลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

                                (ตารางฟตุ/ปี)  

    ปี 2555    ปี 2554 ปี 2553 

กําลงัการผลิต 7,200,000 6,600,000 6,600,000 

การผลิตจริง* 6,645,295 6,514,790 6,261,611 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 92.3 98.7 94.9 

อตัราของเสียจากการผลติ(%) 5.48 4.86 4.85 

จํานวนกะ** 3 3 3 
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บริษัท เค.ซี.อี อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 

                              (ตารางฟตุ/ปี) 

    ปี 2555    ปี 2554 ปี 2553 

กําลงัการผลิต 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

การผลิตจริง* 5,005,359 4,633,145 3,896,175 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 92.69 85.8 72.15 

อตัราของเสียจากการผลติ(%) 3.13 2.61 2.97 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด (บริษัทย่อย) 

                  (ตารางฟตุ/ปี)  

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กําลงัการผลิต 12,000,000 10,800,000 10,800,000 

การผลิตจริง* 5,268,224 6,988,235 8,254,390 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 43.9 64.7 76.43 

อตัราของเสียจากการผลติ(%) 6.51 8.34 7.49 

จํานวนกะ** 2 2 2 

 

บริษัท ไทยลามเินต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

                            (ตารางฟตุ/ปี) 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กาํลังการผลติตดิตัง้       

พรีเพก(PP) 277,200,000 277,200,000 277,200,000 

ลามิเนต (LM) 33,702,000 33,702,000 33,702,000 

กาํลังการผลติจริง       

พรีเพก(PP) 134,039,455.52 161,477,061 148,528,233 

ลามิเนต (LM) 18,991,354.63 22,729,776 21,305,620 

อัตรากาํลังการผลติจริง(%)****       

พรีเพก(PP) 48.35 58.25 53.58 

ลามิเนต (LM) 56.35 67.44 63.22 

อตัราของเสียจากการผลติ(%)*** N/A N/A N/A 

 

หมายเหต ุ * การผลติจริงสทุธิจากอตัราการสญูเสียจากการผลติ (Defection rate) 
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    ** บริษัททํางาน 24 ชัว่โมง โดยแบง่ชัว่โมงการทํางานออกเป็นดงันี ้

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

แบง่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 3 กะ การผลติ ดงันี ้

- กะท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 

- กะท่ี 3 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั และ แบง่พนกังานออกเป็น 2 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลติ ดงันี ้ 

- กะท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทัง้ 2 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

แบง่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลติ ดงันี ้

- กะท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทัง้ 3 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 
 

 

ลาํดับขัน้ตอนการผลิตแผ่นพมิพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน), 

 บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด 

แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทําการผลติมี 2 ประเภท ดงันี ้

 - แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แบบสองหน้า (DOUBLE SIDED PCB) 

 - แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แบบวงจรหลายชัน้ (MULTILAYER PCB) 

วตัถดุบิหลกัคือ LAMINATE  PREPREG และ COPPER FOIL ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 23 ร้อยละ 9 และ

ร้อยละ 5 ของต้นทนุทัง้หมดในปี 2554 ตามลําดบั โดยนําเข้าวตัถดุบิจากตา่งประเทศร้อยละ 30 และสัง่ซือ้

ภายในประเทศจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั ร้อยละ 70 ในปี 2554 
 

ขัน้ตอนในการผลติและสายการผลติ ผลติภณัฑ์เดียวกนั   

1. นําแผน่ LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หน้า มากดัเป็นลายวงจร 

2. แผน่ลายวงจรในข้อ 1 นํามาซ้อนกนัหลายชัน้ และแทรกระหวา่งชัน้ด้วย แผน่ PREPREG  

เพ่ือกัน้เป็นฉนวน แล้วนํามาอดัรวมกนัด้วยเคร่ืองอดัแรงดนัและความร้อน 

3. แผน่ชิน้งานท่ีได้เรียกวา่ MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรด้านนอก 

4. เจาะรูท่ีแผน่ PCB และชบุทองแดง สร้างลายวงจรด้วยฟิล์ม 

5. ชบุทองแดงและดีบกุด้วยกระแสไฟฟ้า ล้างฟิล์มและกดัทองแดง เพ่ือให้เกิดลายวงจรด้วยนํา้ยาเคมี 

6. พิมพ์หมกึฉนวนเพ่ือคลมุเส้นลายวงจร   

7. ชบุดีบกุ/ตะกัว่ โดยการเป่าความร้อน หรือ ถ้าลกูค้าต้องการชบุทองก็เข้าขัน้ตอนชบุทอง 
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8. พิมพ์ด้วยอกัษร หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ โดยใช้หมกึซึง่แห้งด้วยแสงอลุต้าไวโอเลต 

9. ตดัแตง่งานให้ได้ขนาดตามความต้องการ ควบคมุด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

10. ตรวจสอบเส้นลายวงจร ด้วยกระแสไฟฟ้า 

11. ตรวจสอบชิน้งานทัง้หมดให้ได้ตรงความต้องการของลกูค้า ทัง้ขนาด ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ 

ของชิน้งานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจหีุบหอ่   

13. จดัสง่ 

 

ลาํดับขัน้ตอนการผลิตแผ่น PREPREG และแผ่น LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ

เรอร์ จาํกัด 

 

 วตัถดุบิหลกั 
1. แผน่ใยแก้ว (FIBERGLASS) นําเข้าจากประเทศตา่งประเทศ อาทิ ไต้หวนั คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 

94.65 ของปริมาณสัง่ซือ้ 

2.  EPOXY RESIN นําเข้ามาจากฮ่องกง,ไต้หวนั สัง่ซือ้ในประเทศ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 ของ

ปริมาณสัง่ซือ้ 

3. แผน่ทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย, ฮ่องกงและประเทศไต้หวนั คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของปริมาณสัง่ซือ้ 

 ทัง้นี ้ วตัถดุบิหลกัทัง้สามประเภทสามารถจดัหาได้ทัว่ไป และไม่มีแหลง่ใดท่ีบริษัทสัง่ซือ้ในอตัราท่ี

สงูเกินร้อยละ 50 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด 

 

ขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 

1. วตัถดุบิ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถกูนํามาผสมกนักบัตวั

ละลาย และสารเคมีตามสดัสว่นใน RESIN MIXER แล้วผา่นเข้า TREATER 

2. วตัถดุบิ FIBER GLASS ซึง่เป็นม้วนจะผา่นเข้าเคร่ือง TREATER 

3. ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม วตัถดุบิจะจบัตวักนัตามความยาวของม้วนและคอ่ยๆ ลดอณุหภมิูลง เม่ือ

ออกจาก TREATER 

4. นําม้วน PREPREG  ดงักลา่วเก็บเข้าห้องเย็นท่ีควบคมุความชืน้และอณุหภมิูจะถกูตดัออกเป็นแผ่น

ตามขนาดท่ีต้องการ PREPREG ท่ีได้ประมาณร้อยละ 65 จะนําไปใช้เป็นวตัถุดิบ ในการผลิต 

LAMINATE และ PREPREG ประมาณร้อยละ 35 จะจําหน่ายเป็นผลติภณัฑ์สําเร็จรูป 

 

ขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิตแผน่ LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วตัถดุบิ COPPER FOIL ซึง่เป็นม้วนจะถกูตดัออกเป็นแผน่ตามขนาดท่ีต้องการ 
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2. นําแผน่ PREPREG ท่ีตดัตามขนาดเทา่ COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลบักนัเป็น

ชัน้ คัน่ด้วยแผน่เหลก็ไร้สนิมในเคร่ือง PRESS อดัด้วยแรงดนัประมาณ 350-420 PSI และอบด้วย

ความร้อน 200-210 องศาเซลเซียส ใช้เวลารประมาณ 160 นาที 

3. จะได้แผน่ลามิเนตพร้อมนํามาตดัเป็นขนาดท่ีจะใช้งาน 

4. หลงัจากตดัแล้วจะสง่นํามาตรวจสอบคณุภาพ 

5. สง่เก็บในคลงัสินค้า 

 

คุณสมบัตขิองลามิเนตที่ผลิตได้จะขึน้กับ EPOXY RESIN ท่ีใช้ โดยปัจจบุนัลกูค้าสว่นใหญ่จะให้ความสําคญั

กบัสารเคมีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
 

ความเพียงพอของเคร่ืองจกัรและบุคลากร 

บริษัทฯมีความพร้อมในเร่ืองของบคุลากรเพราะมีความรู้ความสามารถ อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้มีการพฒันา

ฝึกอบรมและสง่เสริมให้ไปดงูานยงัตา่งประเทศเพ่ือให้มีความรู้ความชํานาญเพิ่มขึน้   สว่นในด้านเคร่ืองจกัรบริษัท

ฯได้มีการนําเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสทิธิภาพสงูเข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีช่างผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ

มาให้คําแนะนําอยูเ่สมอ เช่น ประเทศอิตาลี เยอรมนั และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 

ความเป็นไปได้ที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม่  

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี

เทคโนโลยีใดๆท่ีสามารถผลิตภณัฑ์เพ่ือทดแทนแผ่นพิมพ์วงจรดงักล่าวได้ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตจะมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ด้วยความรู้ ความชํานาญ และความเช่ียวชาญพิเศษทางด้านการผลิต รวมทัง้

ทกัษะของบคุลากร ทําให้บริษัทฯสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

ความสามารถ ความจาํเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้แข่งขันได้ 

บริษัทฯมีวิศวกรผู้ ชํานาญการทางด้านเคร่ืองจักรและมีคู่สญัญาในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา พร้อมทัง้การซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกับบริษัทผู้ขาย ให้มีการบริการในด้านการซ่อมบํารุง และการ

ดแูลเคร่ืองจกัร เม่ือเคร่ืองจกัรเกิดปัญหาขึน้  

 

การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยทัง้สามแหง่ได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้ผลิตเคร่ืองจกัรและวตัถดุบิใน

ตา่งประเทศ  นอกจากนีไ้ด้มีการพฒันาและสง่เสริมบคุลากรให้เข้ารับการอบรมในตา่งประเทศ โดยได้รับความ

ร่วมมือและการสนบัสนนุจากลกูค้าและผู้ผลิตวตัถดุบิด้วยดี โดยไม่มีข้อผกูพนัระหวา่งกนั 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ฯ ให้ความสําคญัและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีนโยบายการผลติท่ีใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งเตม็ประสทิธิภาพ โดยได้ 



15 
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ลงทนุเป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํา้และทางอากาศ อีกทัง้โรงงานทกุแห่งของบริษัทฯในกลุ่ม 

ตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่าง

เข้มงวด บริษัทฯจึงเห็นความสําคญัด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการปลกูจิตสํานึกให้แก่พนกังาน จึงมีนโยบายด้าน

สิง่แวดล้อม (ตามรายละเอียดหน้า 86-88)  
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5.1  ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ทรัพย์สนิถาวรท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรายละเอียดตามมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2555 ดงันี ้

 

1) ที่ดนิและอาคาร 

 
รายละเอียด ที่ตัง้ พืน้ที่  วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน   (ไร่-งาน- ใช้งาน    (ล้านบาท) คํา้ประกัน  

    ตรว.)         เงนิกู้      

               (ล้านบาท) 

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 101  1-3-18 
อาคารท่ีไม่ได้ใช้

งาน(พืน้ท่ีบางสว่น 
บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน          1.62   -  

สิ่งปลกูสร้าง นิคมอตุสาหกรรม   ให้เช่าและเก็บ โทรนิคส์ อาคาร            -   

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ   เอกสารทางบญัชี)         

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 125-125/1  9-1-27 สํานกังานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน         14.57   -  

สิ่งปลกูสร้าง  หมู่ท่ี 4   โรงงาน โทรนิคส์ อาคาร         36.77   

  นิคมอตุสาหกรรม             

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ             

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 4  10-2-14 สํานกังานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน         35.00   -  

สิ่งปลกูสร้าง นิคมอตุสาหกรรม    โรงงานและคลงั โทรนิคส์ อาคาร         15.58   

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ    สินค้า         

ท่ีดินเปลา่ นิคมอตุสาหกรรม 19-3-71 สร้างโรงงานใน บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน       113.20  - 

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ   อนาคต โทรนิคส์       

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 677 หมู่ท่ี 4  8-0-0 สํานกังานและ บจ.เคซีอี อินเตอร์ ท่ีดิน         12.00   -  

สิ่งปลกูสร้าง 
นิคมอตุสาหกรรม 

บางป ูจ.สมทุรปราการ 
 โรงงาน เนชัน่แนล อาคาร           1.48  

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 115/2  7-3-25 สํานกังานและ บจ.ไทยลามิเนต  ท่ีดิน         22.07  - 

สิ่งปลกูสร้าง นิคมอตุสาหกรรม   โรงงาน แมนแูฟคเจอเรอร์ อาคาร         68.88   

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ             

ท่ีดินเปลา่ นิคมอตุสาหกรรม 2-2-0 สร้างโรงงานใน บจ.ไทยลามิเนต  ท่ีดิน         18.74   -  

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ   อนาคต แมนแูฟคเจอเรอร์      

 

 

 

 

5.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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รายละเอียด ที่ตัง้ พืน้ที่  วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน   (ไร่-งาน- ใช้งาน    (ล้านบาท) คํา้ประกัน  

    ตรว.)         เงนิกู้      

               (ล้านบาท) 

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 117, 118  28-2-72 สํานกังานและ บจ.เคซีอี  ท่ีดิน         82.52  

สิ่งปลกูสร้าง หมู่ท่ี 1    โรงงาน เทคโนโลยี อาคาร       438.41  120 

  บ้านหว้า จ.อยธุยา             

ท่ีดินเปลา่ เลขท่ี 117, 118  11-0-53 สร้างโรงงานใน บจ.เคซีอี เทคโน ท่ีดิน          37.85  

 นิคมอตุสาหกรรม   อนาคต โลยี              

  บ้านหว้า จ.อยธุยา            

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 14588 3-2-59 สํานกังานและ บจ.เคมโทรนิคส์  ท่ีดิน          14.59  

สิ่งปลกูสร้าง   โรงงาน เทคโนโลยี  อาคาร          15.74  

    (ประเทศไทย)    

 

ทรัพย์สินที่เช่า 

 
รายละเอียด ที่ตัง้ พืน้ที่  วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ   

ทรัพย์สิน   ตารางเมตร ใช้งาน     

             

ท่ีดินเปลา่ นิคมอตุสาหกรรม 3,204  อาคารโรงงาน การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ          

        

 

2) มูลค่าตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย  

    ณ 31ธันวาคม 2555 

รายการ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 3,046.65 

สว่นปรับปรุงโรงงาน     62.87 

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์สํานกังาน     17.39 

สว่นปรับปรุงสํานกังาน                          7.43 

ยานพาหนะ     44.58 

โรงงานและสว่นปรับปรุงโรงงานระหวา่งก่อสร้าง   - 

และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตัง้ 1,127.82 

รวม 4,306.74 
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• ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ค่าเสือ่มราคา 
 

คา่เส่ือมราคาคํานวณจากมลูคา่เส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคา

ทนุของสนิทรัพย์หรือต้นทนุในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสนิทรัพย์  
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุาร

ใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใช้งาน

ของสนิทรัพย์แสดงได้ดงันี ้ 

อาคารและโรงงาน   20 - 25      ปี   

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน    5 - 20       ปี   

สว่นปรับปรุงโรงงานและสํานกังาน   5 - 20       ปี  

เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และอปุกรณ์สํานกังาน   5 - 10       ปี  

ยานพาหนะ       5        ปี  
 

 กลุม่บริษัทไม่คดิคา่เส่ือมราคาสําหรับท่ีดนิและสนิทรัพย์ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 วิธีการคดิคา่เส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ และมลูคา่คงเหลือ ถกูทบทวนอยา่ง

น้อยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน  
 

ค่าความนิยม 

คา่ความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้กิจการของบริษัทยอ่ยรับรู้ในสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน การรับรู้มลูคา่เร่ิมแรกของ

คา่ความนิยม ได้อธิบายเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัท

ยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุม่บริษัท”) และสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วม 
 

การรวมธุรกิจ  

กลุม่บริษัทบนัทกึบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ

เดียวกนั 
 

การควบคมุ หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนัน้  ในการพิจารณาอํานาจในการควบคมุ กลุ่มบริษัทต้องนําสิทธิใน

การออกเสียงท่ีเกิดขึน้มารวมในการพิจารณา วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอํานาจในการควบคมุนัน้ได้ถกูโอนไป
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ยงัผู้ ซือ้  การกําหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบเุก่ียวกับการโอนอํานาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่าย

หนึง่ต้องใช้ดลุยพินิจเข้ามาเก่ียวข้อง  
 

คา่ความนิยม ถกูวดัมลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูคา่ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ซึง่รวมถึงการรับรู้

จํานวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ หกัด้วยมลูค่าสทุธิ (มลูค่ายตุิธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุ

ได้ท่ีได้มาและหนีส้นิท่ีรับมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้ 
 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ ต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่าย

ชําระให้แก่เจ้าของเดิม และสว่นได้เสียในสว่นของเจ้าของท่ีออกโดยกลุม่บริษัท ทัง้นีส้ิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ยงั

รวมถึงมลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้  
 

หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทท่ีถกูซือ้ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีส้ินหากมีภาระผกูพนัในปัจจบุนั

ซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมได้อยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุม่บริษัทวดัมลูคา่สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุตามอตัราสว่นได้เสียในสนิทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้ 

ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ของกลุม่บริษัทท่ีเกิดขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดขึน้ 

 

บริษัทย่อย    

 

บริษัทยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของกลุม่บริษัท  การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุม่บริษัทมีอํานาจ

ควบคมุทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนัน้ เพ่ือ

ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทยอ่ย  งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้รวมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่

วนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง  
 

นโยบายการบญัชีของบริษัทยอ่ยได้ถกูเปล่ียนตามความจําเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุม่

บริษัทผลขาดทนุในบริษัทยอ่ยจะต้องถกูปันสว่นไปยงัสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุแม้วา่การปันสว่น

ดงักลา่วจะทําให้สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุมียอดคงเหลือตดิลบก็ตาม 

 

การสูญเสียอํานาจควบคมุ  
 

เม่ือมีการสญูเสียอํานาจควบคมุกลุม่บริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนีส้ินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อํานาจควบคมุและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยนัน้   กําไรหรือขาดทุนท่ี

เกิดขึน้จากการสญูเสียอํานาจควบคมุในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ  สว่นได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ี

ยงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ีสญูเสียอํานาจควบคมุ 
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 บริษัทร่วม 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไ่ม่ถึงระดบัท่ีจะควบคมุนโยบายดงักลา่ว  การมีอิทธิพล

อย่างมีนยัสําคญัถกูสนันิษฐานว่ามีอยู่เม่ือกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตัง้แต่

ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50   
 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมบนัทกึในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย (เงินลงทนุตามวีธีสว่นได้เสียของบริษัท

ท่ีถกูลงทนุ) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ รวมถึงต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ท่ีเกิดจากการทํา

รายการดงักลา่ว  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้ หรือคา่ใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึง่เป็น

ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุม่ ถกูตดัรายการในการจดัทํางบการเงินรวม  กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง

ซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับริษัทร่วมถกูตดัรายการกบัเงินลงทนุเท่าท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นได้เสียในกิจการท่ี

ถกูลงทนุนัน้  ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง แต่เท่าท่ี

เม่ือไม่มีหลกัฐานการด้อยคา่เกิดขึน้    
 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอืน่ ๆ 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายกุารใช้งานจํากดั แสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจําหน่าย

สะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

โดยรวมเป็นสนิทรัพย์ท่ีสามารถระบไุด้ท่ีเก่ียวข้องนัน้  คา่ใช้จ่ายอ่ืน รวมถึงคา่ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์

ท่ีเกิดขึน้ภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 

ค่าตดัจําหน่าย   
 

คา่ตดัจําหน่ายคํานวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์หรือจํานวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือ 
 

ค่าตดัจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนซึ่ง

ไม่รวมค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์นัน้พร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์สําหรับปีปัจจบุนัและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดงันี ้
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คา่ลขิสทิธ์ิซอฟท์แวร์ 5-15 ปี 
 

วิธีการตดัจําหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ และมลูคา่คงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้

รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการ

ด้อยคา่หรือไม่  ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะทําการประมาณมลูคา่สินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  สําหรับ

คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้

งาน  จะประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 

• ขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทนุ

จากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมลูค่าของ

สินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิน้เดียวกันท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลา

ตอ่มา  ในกรณีนีจ้ะรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

• การคํานวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 
 

มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  หมายถึง มลูค่าจากการใช้

ของสินทรัพย์หรือมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูค่าใดจะสงูกว่า  ใน

การประเมินมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคดิ

ลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมิน

ได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์  สําหรับสินทรัพย์ท่ีไม่

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวม

กบัหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสนิทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 
 

• การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทนุจากการด้อย

ค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี

ออกรายงานวา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยคา่หรือไม่ ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการ หากมี

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อย

คา่มาก่อน  
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5.2  รายละเอียดของสัญญาเช่า 

 

สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา อัตราค่าเช่า(บาท/เดือน) 

1).เช่าท่ีดิน ระหว่าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 3 ปี 

1) ระหว่างวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2553 ถงึ 31 

พฤษภาคม 2553 เป็นจํานวน 71,625.94 บาท 

  

จํากดั (มหาชน) กบั การนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553  

ถงึ 

 2)ระหว่างวนัท่ี  1 มิถนุายน 2553 ถงึ 30 

เมษายน 2556  เดือนละ 77,537.77 บาท 

   

วนัท่ี 30 เมษายน 2556) 

 

  

      

 
• สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานบันทกึในกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า   
 

คา่เช่าท่ีอาจเกิดขึน้ต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญา

เช่า เม่ือได้รับการยืนยนัการปรับคา่เช่า 
 

การจําแนกประเภทสญัญาเช่า 
 

ณ วันท่ีทําสัญญา กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ ถ้าการปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญาขึน้อยู่กบัการใช้สินทรัพย์ท่ีเป็นสินทรัพย์เฉพาะ 

สินทรัพย์เฉพาะนัน้ถือเป็นสินทรัพย์ตามสญัญาเช่า โดยสญัญาจะมีการโอนสิทธิในการใช้สินทรัพย์ เม่ือ

สญัญานัน้มอบสทิธิในการควบคมุการใช้สนิทรัพย์ดงักลา่วให้แก่กลุม่บริษัท   
 

 วนัท่ีเร่ิมต้นสญัญา หรือ มีการประเมินสญัญาใหม่ กลุม่บริษัทแยกคา่ตอบแทนสําหรับสญัญาเช่า และสว่น

ท่ีเป็นองค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่า

การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดงักล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินในจํานวนท่ี

เท่ากบัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะนัน้ หลงัจากนัน้จํานวนหนีส้ินจะลดลงตามจํานวนท่ี

จ่าย และต้นทนุทางการเงินตามนยัจากหนีส้นิจะรับรู้โดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพิ่มของกลุม่บริษัท 

 

• สินทรัพย์ที่เช่า 
 

การเช่าซึง่กลุม่บริษัทได้รับสว่นใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่านัน้ๆ 

ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ส่วนอาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาโดยทําสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น

สินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
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จํานวนใดจะต่ํากว่า หกัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่  คา่เช่าท่ีชําระจะแยกเป็นสว่น

ท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหนีต้ามสญัญา เพ่ือทําให้อัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็น

อตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนีส้นิ  คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในกําไรหรือขาดทนุ 

 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและเกือ้หนนุกับธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะส่งตวัแทนของบริษัทฯไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือมีส่วนร่วมใน

การกําหนดนโยบายในการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเอือ้ตอ่การดําเนินธุรกิจของกลุม่ 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจ้า

พนกังานกรมสรรพากรจํานวน 4 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯให้การคํา้ประกนัแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งโดย

ไม่คดิคา่ธรรมเนียม เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้บริษัทฯชนะคดีและเพิกถอนการ

ประเมินของเจ้าพนกังานฯและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ของกรมสรรพากร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 

กันยายน 2552 กรมสรรพากรได้ย่ืนอุทธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง และศาลได้มีคําสัง่รับ

อทุธรณ์ ปัจจบุนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าบริษัทฯจะชนะคดี

ดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯจงึมิได้บนัทกึหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี 

 

6.ข้อพพิาททางกฏหมาย 
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7.1   หลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 491,829,500 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 

474,995,769 บาท (ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2556 ) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 474,995,769 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

1.0 บาท   

 7.2  ผู้ถือหุ้น   

 

 ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555  ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายการ มีดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น  จาํนวนหุ้น  ร้อยละของทุนจด 

    ทะเบียนชาํระแล้ว 

1.บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก 285,829,443 60.48 

2. กลุม่องค์โฆษิต* 117,938,380 24.96 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั 20,169,400 4.27 

4. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED  

FOR  DEPOSITORS 17,144,616  3.63 

5. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ 5,804,900 1.23 

6. นางอบุล จิระมงคล 3,940,100  0.83 

7. นางสาวจวบจนัทร์ ภิรมย์ภกัดี 2,862,500 0.61 

8. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส 1,886,400 0.40 

9. นางสาวณิชา จิระมงคล 1,845,300 0.39 

10. นายมาศธร ชยัพานิช 1,816,320 0.38 

รวม 459,237,359 97.17 

หมายเหตุ : 

* กลุม่องค์โฆษิต ประกอบด้วย 

 1. นายบญัชา องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน   50,455,180  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  10.68 

 2. นายอรรถสิทธ์ิ องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน   20,300,000  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    4.30   

 3. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน    19,955,000  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   4.22 

 4. น.ส.ชติุนาถ องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน    18,600,000  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   3.94 

5. นางจนัทิมา องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน     4,775,700  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    1.01 

6. นายพิธาน องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน     3,852,500  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    0.82 

 

7.โครงสร้างเงนิลงทุน 
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7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯจะต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร

เงินทนุสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯด้วยก็ได้ เม่ือบริษัทฯได้รับอนมุตัิ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯอาจโอนหุ้นสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารองส่วนลํา้มลูค่าหุ้น 

ตามลําดบัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเม่ือบริษัทฯ

มีผลประกอบการเป็นกําไรเท่านัน้ ประกอบกบัต้องพิจารณาแผนการลงทนุในอนาคตหรือความจําเป็นและความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ด้วย มตคิณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลนัน้ ให้นําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานตอ่ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทราบ  

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณา

การจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดเทียบกบัแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทย่อยนัน้ๆ หากกระแสเงินสดของ

บริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตัง้สํารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลเป็นกรณีไป 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553  ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล

จากกําไรของปี 2552 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คดิเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 68.56 ล้านบาท ทัง้นี ้กําหนดรายช่ือ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 1 เมษายน 2553 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สําหรับผลการดําเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิด

เป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 69.73 ล้านบาท ทัง้นี ้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) 

เป็นวันท่ี 1 กันยายน 2553  และรวบรวมรายช่ือโดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 2 กันยายน 

2553 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 16 กนัยายน 2553 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ในอตัราหุ้น

ละ 0.30 บาท ซึง่คดิเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 139.1 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วแล้วใน

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554  
 

เม่ือวนัท่ี 16 สงิหาคม 2554 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2554 ในอตัราหุ้นละ 

0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 46.4 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว

แล้วในวนัท่ี 16 กนัยายน 2554  
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุ้น

ละ 0.10 บาท ซึง่คดิเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 46.4 ล้านบาท บริษัทได้จา่ยเงินปันผลดงักลา่วแล้วใน

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555  
 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 

0.20 บาท ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 90.8 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว

แล้วในวนัท่ี 7 กนัยายน 2555  
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นโยบายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ธุรกิจท่ีลงทนุเป็นสายการผลิตเดียวกนัและมีสดัสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้: 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทนุสําหรับแตล่ะปี มีดงันี ้ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น

เจ้าของ 

 

ทนุชําระแล้ว 

 

ราคาทนุ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ออกให้กรรมการและ 

พนกังานบริษัทย่อย 

 

รวม 

 

เงินปันผลรับ 

  2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทย่อย                        

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (1) 100.00 100.00  1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  3,583  -  1,603,583  1,600,000  -  - 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (1) 99.99 99.99  100,000  100,000  185,395  185,395  1,833  -  187,228  185,395  29,998  - 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี                         

    (ประเทศไทย) จํากดั (2) 97.25 -  48,000  48,000  233,810  -  -  -  233,810  -  -  - 

บริษัทไทยลามิเนต                        

   แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (3) 74.80 74.80  250,000  250,000  368,460  368,460  756  -  369,216  368,460  37,400  - 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั (4) 60.00 60.00  3,600  3,600  2,160  2,160  124  -  2,284  2,160  -  - 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดั      (5) - 49.00  3,000  3,000  -  1,470  -  -  -  1,470  4,410  - 

รวม         2,389,825  2,157,485  6,296  -  2,396,121  2,157,485  71,808  - 

บริษัทย่อยทางอ้อม                        

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (2) 96.03 -  4,800  4,800  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

(1) ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร                                    (4) ตวัแทนขายในประเทศ 

(2) ผลิตและจําหน่ายนํา้ยาเคมี             (5)  ผู้ ให้บริการในการวางระบบและให้การสนบัสนนุด้านคอมพิวเตอร์ 

(3) ผลิตและจําหน่ายพรีเพกและลามิเนต 

    บริษัทย่อยทัง้หมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม มีดงันี ้

 

   งบการเงนิรวม 

 ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศท่ี

กิจการจดัตัง้ 

สดัสว่นความ

เป็นเจ้าของ 

  

ทนุชําระแล้ว 

  

ราคาทนุ 

  

มลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสีย 

   2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

   (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทร่วม                 

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค์ จํากดั (1) สหรัฐอเมริกา 50.00     50.00  USD     50,000  USD   50,000   644  644  55,198  55,421 

บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั (1) สงิคโปร์ 49.00     49.00  SGD    500,000  SGD 500,000   4,201  4,201  20,890  26,712 

บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั (2) ไต้หวนั 49.00 -  NTD 3,000,000  -  1,540  -  1,586  - 

รวม          6,385  4,845  77,674  82,133 

 

   (1) ตวัแทนขายในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท  

   (2) ตวัแทนจดัหาวตัถดุบิและเคร่ืองจกัรในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัสว่นความเป็น

เจ้าของ 

  

ทนุชําระแล้ว 

  

ราคาทนุ 

  

การด้อยคา่ 

  

ราคาทนุ-สทุธิ 

 2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทร่วม                   

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค์ จํากดั 25.0 25.0  USD 50,000  USD  50,000  322  322  -  -  322  322 

บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 24.5 24.5  SGD 500,000  SGD  500,000  2,100  2,100  -  -  2,100  2,100 

บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 49.0 -  NTD 

3,000,000 

 -  1,540  -  -  -  1,540  - 

รวม        3,962  2,422  -  -  3,962  2,422 
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การซือ้บริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2555 กลุม่บริษัทได้มาซึ่งอํานาจควบคมุในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จํากดั (“เคมโทรนิคส์”) ซึง่ประกอบกิจการโรงงานหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้าและนํา้ยาเคมีท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าโดยการซือ้หุ้นทนุในบริษัทร้อยละ 97.25 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

ทัง้หมด ทําให้กลุ่มบริษัทเกิดการผนึกกําลงัมีความสามารถในกระบวนการผลิตท่ีเพิ่มขึน้และมีสารเคมีท่ี

จําเป็นไว้ใช้ในยามขาดแคลน 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 2 ตลุาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เคมโทรนิคส์มีรายได้เป็น

จํานวนเงิน 69 ล้านบาท และกําไรจํานวนเงิน 26 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานของ

กลุม่บริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุม่บริษัทได้มีการซือ้ธุรกิจตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 จะมีรายได้รวม

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวนเงิน 284 ล้านบาท ในการกําหนดมลูคา่ดงักลา่ว ฝ่ายบริหาร

ใช้สมมตุิฐานในการปรับปรุงมลูค่ายตุิธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวดนัน้ได้

เกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 

 

ข้อมลูของสิ่งตอบแทนทัง้หมดท่ีโอนให้และมลูค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซือ้สําหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ี

รับมาแตล่ะประเภทท่ีสําคญั มีดงันี ้ 

 

สินทรพัย์ทีไ่ดม้า หนีสิ้นทีร่บัมาและค่าความนิยม  

    ปรับปรุงมลูคา่   

  มลูคา่ตาม

บญัชี 

 ยตุธิรรม  มลูคา่ท่ีรับรู้ 

  (พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  63,058  -  63,058 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น   48,960  -  48,960 

สนิค้าคงเหลือ  13,373  -  13,373 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  61,149  30,664  91,813 

หนีส้นิอ่ืน  (59,253)  -  (59,253) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้  127,287  30,664  157,951 

สว่นได้เสียในกิจการท่ีถกูซือ้      97.25% 

สินทรัพย์และหนีส้ินสุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ      153,607 

สิง่ตอบแทนท่ีโอนให้      (233,400) 

ค่าความนิยม      79,793 
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คา่ความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากทกัษะและความสามารถทางเทคนิคในการทํางานของเคมโทรนิคส์และ

การร่วมมือกนัซึ่งคาดว่าจะสําเร็จจากการรวมเคมโทรนิคส์กบัธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทัง้นีไ้ม่มีคา่ความนิยมท่ี

คาดวา่จะนํามาหกัเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีเงินได้  

 

กลุม่บริษัทได้มีการทบทวนอยา่งตอ่เน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมลูคา่ หากได้รับข้อมลูใหม่เพิ่มเตมิภายใน

หนึ่งปีนบัจากวนัท่ีมีการซือ้ธุรกิจเก่ียวกับข้อเท็จจริงและข้อมลูท่ีสะท้อนเหตกุารณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี

ซือ้ธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะทําการปรับปรุงมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าว หรือการรับรู้สินทรัพย์หรือหนีส้ินเพิ่มเติมซึ่ง

สินทรัพย์หรือหนีส้ินดงักล่าวมีอยู่แล้ว ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซือ้ธุรกิจ

จะถกูปรับปรุงใหม่ 

 

บุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัทํางบการเงิน บคุคลหรือกิจการเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักลุม่บริษัท 

หากกลุม่บริษัทมีอํานาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญั

ตอ่บคุคลหรือกิจการในการตดัสนิใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุม่บริษัทอยู่ภายใต้

การควบคมุเดียวกนัหรืออยูภ่ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวข้อง

กนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 

สําหรับความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารสําคญัและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน มีดงันี ้ 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตัง้ 

/ สัญชาต ิ

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ผู้บริหารสําคญั ไทย บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและควบคมุ

กิจกรรมตา่ง ๆ ของกิจการไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึง

กรรมการของกลุม่บริษัท (ไม่วา่จะทําหน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม่)  
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 8.1  โครงสร้างการจัดการ 

1) บริษัทและบริษัทยอ่ย (ยกเว้นบริษัทไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 

ประธานกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

บจ.เคซีอี เทคโนโลยี บจ.เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล บจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บจ.เคซีอี ไต้หวนั บจ.เคซีอี ประเทศไทย บจ.เคมโทรนิคส์

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้อาํนวยการฝ่ายคุณภาพ  (Group) 

 
 
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซือ้ (Group) 
 
 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฎบิตักิารผลิต

  
 
 

ผู้จัดการฝ่ายบญัชีการเงนิ

 

 
 
 

ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 
 
 

ผู้อาํนวยการสาํนักบริหาร (Group) 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฎบิตักิารผลิต

  
 
 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชีการเงนิ

 

 
 
 

ผู้อาํนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลติ

  
 
 
ผู้อาํนวยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร(Group) 
 
 

ผู้จัดการทั่วไป 
 
 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขาย 
 
 

ผู้จัดการทั่วไป 
 
 
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต

 
 
 

ผู้อาํนวยการฝ่ายบญัชีการเงนิ (Group) 
 
 
ผู้อาํนวยการฝ่ายสารสนเทศ (IT Group) 
 
 
ผู้อาํนวยการฝ่ายปฎบิตักิารผลิต

  
 
 

ผู้จัดการฝ่ายการบญัชีการเงนิ 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชีการเงนิ

 

 
 
 

8.การจัดการ 
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คณะกรรมการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

     ท่ีปรึกษา ผ ูแทนฝ่ ายจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

แผนก  

ซ่อมบาํรุง 
แผนกการ

จดัการวสัดุ 
แผนก

จดัซ้ือ 

แผนกประกนั

คุณภาพ 
แผนกระบบการ

จดัการสารสนเทศ 
แผนกการเงิน

และบญัชี 
แผนกทรัพยากร

มนุษยแ์ละบริหาร 
แผนกปฏิบติัการ

เป็นเลิศ 
แผนกขายและการตลาด             

ผ ูแทนฝายจดัการดา้นคุณภาพ 

     ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติั 
               การผลิต 

แผนก   

ผลิต 

THAI LAMINATE MANUFACTURE COMPANY, LIMITED 
 

ORGANIZATION CHART 
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โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ ทัง้หมด 4 ชุด 

- คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director) 

- คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

- คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน (Remuneration Committee) 
 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director)    

 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  กรรมการและกรรมการอิสระ 

3. นายปัญจะ เสนาดสิยั  กรรมการ 

4. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  กรรมการ 

5. นางอบุล   จิระมงคล  กรรมการและกรรมการอิสระ 

6. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต  กรรมการและกรรมการบริหาร 

7. นางศริิพรรณ  สนัธนะพนัธ์  กรรมการ 

8. นายไพทรูย์  ทวีผล   กรรมการและกรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีมีอํานาจผกูพนับริษัท คือกรรมการบริษัท 5 ในจํานวน 8 ทา่นได้แก่ นายบญัชา องค์โฆษิต หรือ  

นายปัญจะ เสนาดิสัย หรือ แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต หรือนางศิริพรรณ  สันธนะพันธ์ หรือ            

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต โดยลงลายมือช่ือร่วมกนั  2 ทา่นในนามบริษัท 

  การแตง่ตัง้และการพ้นตําแหน่งของกรรมการบริษัท ฯ 

1. การแตง่ตัง้กรรมการ :ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึง่

มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียงและสามารถเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้

กรรมการผู้ ท่ีมีกําหนดครบวาระในปี นัน้ๆ จะงดใช้สทิธ์ิในการออกเสียงลงคะแนน 

2. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง : กรรมการแตล่ะท่านมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยในการประชมุ

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ จะมีกรรมการครบวาระออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 และ

สามารถเสนอช่ือในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการ

ได้อีกครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยูใ่น

ตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้ อาจได้รับ

เลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ 

3. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

•   ตาย 
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•   ลาออก (มีผลบงัคบันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

•   ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 

• ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตามมาตรา 76 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั  

 พ.ศ. 2535 

• ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตอ่ืุนนอกจากคราวถึงออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ  

 คัดเลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรเสนอรายช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น มติของคณะกรรมการต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้ามา

เป็นกรรมการแทนอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูก่่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

5. จํานวนวาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัของกรรมการ : บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัททกุคนซึง่

ได้ รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 

ความสามารถ หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตัง้กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ

ดงักลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯก็ยอ่มจะต้องเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

6. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเ่กิน 5 

บริษัท 

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฎิบตัิ

สําคญั 4 ประการคือ 

1.1 การปฎิบตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2 การปฎิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฎิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of  

Obedience) 

1.4 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose) 

 กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคมุการ

ปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพและก่อประสทิธิผล เพ่ือ

ความมัน่คงและผลประโยชน์ท่ีสมดลุย์ และยัง่ยืนของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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 จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

 พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยทุธ์การบริหารงาน 

 พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

 ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบตังิานของผู้บริหาร 

 กํากบัดแูลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ 

 ปฏิบตัติามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

 พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและยัง่ยืนตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 กํากบัดแูลกระบวนการแตง่ตัง้และเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชดัเจน 

 ควบคมุดแูลจดัการ การขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในบริษัทและสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบั

ตระหนกัในความสําคํญของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเส่ียงด้านการ

ทจุริตและการใช้อํานาจอยา่งไม่ถกูต้อง รวมทัง้ป้องกนัการกระทําผิดกฎหมาย 

 เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น และปฎิบตัตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม มีความ

โปร่งใสกาดําเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องเพียงพอ 

  พิจารณาแตง่ตัง้ สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตําแหน่งใดๆ ในกรณีท่ีจําเป็น  

 วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

 กํากบัดแูลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง รวมทัง้การกํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาล 

ของบริษัทฯ เพ่ือให้ไปสูม่าตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล 

 ประเมินผลการฎิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปีโดยรวม และประเมินตนเอง

เป็นรายบคุคล 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯและการประชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั โดย

กรรมการบริษัทฯท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทฯทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

ในการปฎิบตัหิน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญ

ในวิชาชีพอ่ืนๆหากเห็นวา่จําเป็นและเหมาะสม 

การกาํกับดูแลกจิการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและตระหนกัถึงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

o สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

o การปฎิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

o บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

o การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

o ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการปฎิบตัติามแนวทางการกํากบัดแูละกิจการท่ีดี  ซึง่จากผลการประเมินท่ี

ได้ก็สามารถบง่ชีไ้ด้วา่บริษัทฯได้ปฎิบตัติามแนวทางและนโยบายท่ีกําหนดอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีมาก 

 คณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้จดัตัง้คณะกรรมการ

ชุดย่อยขึน้มา ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ   เพ่ือช่วยกลั่นกรองงานท่ีมีความสําคัญอย่างรอบคอบ

ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส 

รับผิดชอบในการปฎิบตัิหน้าท่ีด้วยดี มีการประชุมสม่ําเสมอและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ  โดย

คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ 

 2.   คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE  DIRECTOR) 

 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และ

เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนในการดําเนิน

ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารโดยมีความรับผิดชอบตามขอบเขตท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 

ทา่น โดยทกุทา่นเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจดัการ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นายบญัชา องค์โฆษิต  กรรมการผู้จดัการ 

2. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  กรรมการ/ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

3. นายพิธาน องค์โฆษิต  รองกรรมการผู้จดัการ 

 ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี ของคณะกรรมการบริหาร 

 1. กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ให้ดํานินงานภายใต้นโยบายตา่งๆท่ีกําหนดไว้ รับผิดชอบ  

โดยรวม และควบคมุคา่ใช้จ่ายและงบลงทนุตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนมุตัใินแผนงานประจําปี 

 2. ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกําหนดทิศทาง กลยทุธ์ และแผนงานใน

การปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

3. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร และให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหา เพ่ือท่ีจะบรรล ุ

เป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีระบุใน

แผนงานประจําปี 

5. รับผิดชอบและอนมุตักิารจดัหาวงเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาว และการเปิด-ปิดบญัชีของบริษัท 

6. ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่คณะกรรมการเพ่ือช่วยประกอบการตดัสนิใจใดๆท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

7. แก้ไขปัญหาหรือความขดัแย้งใดๆท่ีมีผลกระทบกบัองค์กร 

8. ดํารงไว้ซึง่การส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

9. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทฯเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

10. อนมุตักิารแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 ทัง้นี ้ การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนมุตัิการดําเนินการ

ดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทฯพิจารณาตอ่ไป 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

   บริษัทฯ ปฏิบตัติามกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องในหลกัเกณฑ์การแตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีระบใุห้ประกอบด้วยกรรมการอิสระและให้ผู้ตรวจสอบบญัชีภายในของบริษัทฯ

รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางอบุล   จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไพฑรูย์   ทวีผล  กรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 5 ครัง้ และได้สง่หนงัสือเชิญ

ประชมุให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัมีคณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่นเข้าร่วมการประชมุ

โดยพร้อมเพรียงกนั ทัง้นีส้ามารถดรูายละเอียดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้จากรายงานประจําปี 

 

    รายช่ือ   การเข้าร่วมประชมุ/ การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

1. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส   5/5 

2. นางอบุล   จิระมงคล   5/5 

3. นายไพฑรูย์   ทวีผล    3/5 

 คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

• เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นหลกัในการควบคมุทัง้ในการตรวจสอบหรือซกัถาม 

• มีความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจ บญัชี และการเงินเพียงพอท่ีจะเข้าใจ แก้ปัญหา และให้

คําแนะนําได้ 

• สามารถท่ีจะหาข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้จากฝ่ายบริหารและพนกังานของบริษัทฯ และตดิตอ่  

 สอบถามกบัผู้ตรวจสอบภายนอกโดยตรงได้ 

•   สร้างเครือขา่ยอิสระในงานด้านการตรวจสอบภายใน และตดิตามงานเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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•   ให้การสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอยา่งเตม็ท่ี แบง่เบาภาระหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ สร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น และสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบับริษัทฯ 

ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและเพียงพอ โดยจดัให้มีผู้สอบบญัชีเข้าร่วม

ประชมุด้วยทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิผล รวมทัง้มีหน้าท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานด้านตา่งๆของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับ

โดยทัว่ไปและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้การพิจารณาเสนอคา่ตอบแทน 

การสอบบญัชี 

6. ประเมินความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทและให้คําแนะนําในการลดความเส่ียง 

8.  Ensure the integrity of reporting, internal control, and risk management  

systems. 

9. ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้ โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหวัหน้า

หน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

10. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายในพิจารณางบประมาณและ

อตัรากําลงัของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน 

 11. พิจารณาประเมินผลการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจดัทําเป็นรายงาน

เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 12. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือชีแ้จง

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

 13. พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี (หากมีความจําเป็น) 

14.  ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมทัง้การแตง่ตัง้หวัหน้าหน่วยงานการตรวจสอบ

ภายในหรือการแตง่ตัง้ผู้จดัการอาวโุสจากสํานกังานเลขานกุารมาเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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  คณะกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการอิสระทําหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดูแลไม่ให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ปฎิบตังิานด้วยความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามความ

เป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) ดงันี ้

• ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตาม

มาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 

• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในด้านตา่งๆ ดงันี ้

o การบริหารงาน  

o พนกังาน หรืออดีตพนกังานของผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

o ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกบับริษัทฯ รวมถึงผู้ตรวจสอบ ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผู้

ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ 

o พนกังานบริษัทฯ  

o ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย

ลําดบัเดียวกนั  

o นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

o ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯในชว่งระยะ 2 ปี 

• ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่นเป็นลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี/้ ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี/้ลกูหนีเ้งินกู้  

เป็นต้นรวมทัง้ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์ท่ีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

• ไม่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

    รายช่ือคณะกรรมการอิสระ 

1.  พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  กรรมการอิสระ 

2. นายไพฑรูย์  ทวีผล   กรรมการอิสระ 

3. นางอบุล   จิระมงคล  กรรมการอิสระ 

 ด้วยคณะกรรมการทกุทา่นเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัขิองความเป็นกรรมการอิสระดงักลา่วข้างต้น จงึ

ไม่ปรากฏพบวา่มีการปฏิบตัใิดๆท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ในปี 2555 
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 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ  3 ท่าน กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่านคือประธาน

บริษัทและกรรมการผู้จดัการ และอีก 1 ท่านคือผู้ อํานวยการสํานกับริหาร ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการบริหารท่ีดํารง

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน และกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารก็เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ มีทกัษะ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท 

  คณะกรรมการสรรหา 

0 คณะกรรมการสรรหา0ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน มีกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ได้

เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 0 ทําหน้าท่ี 0รับผิดชอบในการพิจารณาผู้ ท่ีสมควรได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน 

  รายช่ือคณะกรรมการสรรหา 

   1.      พลโทนายแพทย์สปุรีชา    โมกขะเวส      ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/                       

กรรมการอิสระ 

           2.      นายปัญจะ เสนาดสิยั    กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  

             3.      นางอบุล จิระมงคล    กรรมการอิสระ 

 

    หน้าที่คณะกรรมการสรรหา 

• กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และกําหนดกระบวนการสรรหา

กรรมการบริษัทเพ่ือแทนกรรมการท่ีครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน 

• พิจารณาสรรหาบคุคลผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการท่ี

ครบวาระ   หรือกรณีอ่ืนๆ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตั ิ

• จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

• ปฏิบตัหิน้าท่ีในเร่ืองอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
  

4. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย ในการทําหน้าท่ีสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมในการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

และทําหน้าท่ีกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
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 รายช่ือคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

1. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

2. นายปัญจะ เสนาดสิยั  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

3. นางอบุล จิระมงคล  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 

ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                                             

1. กําหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผู้จดัการ/ผู้จดัการทัว่ไป  

  เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

2.  กําหนดคา่ตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดบัสงูตามผลการปฎิบตังิานท่ีประธานเสนอ เพ่ือเสนอตอ่ท่ี  

ประชมุคณะกรรมการ 

3. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ 

          ชดุตา่งๆท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ ซึง่รวมถึงโบนสัประจําปีและเบีย้ประชมุ 

4.  ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ ทางบริษัทฯจะคํานงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยคา่ตอบแทนกรรมการ

ดงักลา่วนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้คณะกรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีให้บรรลุ

เป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น 

6. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทหลงัจากการประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทกุครัง้ 

7. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท  

 

 ในปี 2555 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 29/2555 ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2555 ได้อนมุตัคิา่ตอบแทน

และคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2555 ดงันี ้

• คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 1,250,000 บาทตอ่ปี และกรรมการทา่นละ 600,000 

บาทตอ่ปี 

• คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ 30,000 บาทและกรรมการทา่นละ 25,000 บาทตอ่

ครัง้ 

• คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท กรรมการตรวจสอบทา่นละ  

300,000 บาทตอ่ปี 
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   คณะผู้บริหาร 

  ของปี 2555 ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

  1. นายบญัชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 

  2. นายพิธาน  องค์โฆษิต รองกรรมการผู้จดัการ 

  3. นางวรลกัษณ์   องค์โฆษิต กรรมการ/ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

  4. นางธญัรัตน์  เทศน์สาลี ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี  

  5. นางเสาวลกัษณ์ วรามิตรสกลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุการผลติ 

  6. นายนพดล  ทบัเท่ียง  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารผลติ 

  7. Mr.Fredrick Gharapet Ohanian ผู้ อํานวยการฝ่ายคณุภาพ 

  8. นายตนัตกิร  ชงัฆนาก  ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และบริหาร  

        ขอบเขต อํานาจ และหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการผู้จดัการมีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทฯ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัฯมอบหมาย และ บริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซ่ือสตัย์ สจุริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น

อยา่งดีท่ีสดุ รวมไปถึงอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ควบคมุ ดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

2. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลกูจ้าง ตลอดจนให้พนกังานและลกูจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด แต่

ถ้าเป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึน้ไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

3. เป็นผู้ มีอํานาจในการบังคบับัญชา ติดต่อ สัง่การ ดําเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิติกรรม

สญัญา เอกสารคําสัง่ หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ท่ีใช้ติดตอ่กบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ

บคุคลอ่ืน ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือให้การดําเนินการข้างต้น

สําเร็จลลุว่งไป 

4. มีอํานาจอนมุตัิและมอบอํานาจช่วงอนมุตัิเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซือ้จดัจ้างซ่ืงทรัพย์สินและบริการเพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัท ซึง่อํานาจการอนมุตัดิงักลา่วจะเป็นการอนมุตัิรายการปกติทัว่ไปทางการค้าท่ีมี

วงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาทต่อรายการ และอนมุตัิค่าใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สินอ่ืนในวงเงินไม่เกิน 

400 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนุมัติให้นําเสนอเพ่ือขออนุมัติคณะ

กรรมการบริหาร 

5. ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ

คณะกรรมการเพ่ือขออนมุัติ และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับ

อนมุตัดิงักลา่วตอ่คณะกรรมการในทกุๆ 3 เดือน 

6. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
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7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตังิานเฉพาะอยา่งแทนได้

โดยการมอบชว่ง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตาม

หนงัสือมอบอํานาจฉบบันี ้และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทกําหนดไว้ 

8. อนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้ มีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสัง่จ่ายเงินของบริษัทฯ รวมถึงสญัญาตา่งๆ 

เอกสารทางบญัชีและการเงิน และเอกสารทัว่ไป 

9. เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล และ

ด้านการปฏิบตัอ่ืินๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

10. อนมุตักิารแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

11. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ มตท่ีิประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการบริหารทกุประการ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้ จัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการ

ผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคบัของบริษัทและตามท่ี

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึง่การอนมุตัิ

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา

และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติ

รายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ข้อบงัคบั ประกาศคําสัง่ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

แผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเคซีอี 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดบัสงู เร่ิมจากการคดัเลือกผู้ ท่ีเป็นคนเก่งและดี

เข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ (YOUNG TALENT) และพฒันาสร้างความ

พร้อมให้ทกุคนมีโอกาสเตบิโตก้าวหน้าขึน้สูร่ะดบัผู้บริหารในอนาคต (FUTURE LEADER) 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอาํนาจและการควบคุม 

กรรมการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยระดบัผู้บริหาร

แตล่ะฝ่ายจะนําไปปฏิบตั ิ

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมร่วมกันทกุเดือน เพ่ือติดตามและพิจารณาผลการดําเนินงาน

ของบริษัทรวมทัง้บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะหรือคําปรึกษาในประเดน็สําคญั ๆ นอกจากนี ้

การทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคญั ๆ ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม อนัได้แก่ แผนการดําเนินธุรกิจ และการลงทนุ 
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หลักท่ีสําคัญๆ จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละบริษัทก่อนจะท่ีส่งผ่านไปยัง

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ซึ่งมีอํานาจควบคมุเหนือบริษัทร่วมทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิการ 

ทําให้มัน่ใจวา่กลุม่บริษัท มีการบริหารธุรกิจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในภาพรวม 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัคงให้มีหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารการเงิน 

และฝ่ายจดัซือ้ เป็นต้น เป็นศนูย์กลางการควบคมุบริษัทยอ่ย และจะช่วยประสานงานระหว่างบริษัทตา่ง ๆ ภายใน

กลุ่มในเร่ืองเก่ียวกบัคา่ตอบแทน และสวสัดิการพนกังาน รวมถึงช่วยจดัการและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองการ

โอนย้ายบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสดุจากการใช้ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินจะช่วย

ประสานงานจดัการ ในเร่ืองการบริหารเงินสด การป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน และการจดัหาแหล่งเงินกู้ ให้แก่

บริษัทตา่ง ๆ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ และอํานาจการตอ่รองของกลุม่บริษัท เพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและ

บริษัทย่อย ภายในกลุ่ม ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั สว่นฝ่ายจดัซือ้ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ  ทําการจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบจากแหลง่เดียวกนั เพ่ือเจรจา

ต่อรองราคา โดยใช้หลกัเกณฑ์ของบริษัทรวมทัง้บริษัทย่อย  เป็นเง่ือนไขท่ีเอือ้อํานวยให้บริษัทได้ประโยชน์มาก

ท่ีสดุ รวมทัง้การลดอตัราเส่ียงในการสัง่ซือ้จากผู้ขายรายเดียว  โดยการสรรหาแหลง่วตัถดุบิใหม่จากผู้ขายรายใหม่  

เพ่ือป้องกนัการผกูขาดสินค้า และลดอตัราเส่ียงท่ีบริษัทอาจต้องซือ้วตัถดุิบ จากแหลง่ขายแหลง่เดียว  นอกจากนี ้

ยงัมีการป้องกนัความเส่ียง โดยการทํา CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT สําหรับวตัถดุิบหลกัท่ีสําคญั 

เพ่ือให้ความมั่นใจว่าขบวนการผลิตของบริษัทรวมทัง้บริษัทย่อย จะทําให้การส่งมอบงานแก่ลกูค้าตรงต่อเวลา 

ตามนโยบายของบริษัท 
 

 

8.2     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส อยู่ในระดับท่ี

ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจุบนัได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือเบีย้ประชุม และ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วในปี 2554 และ ปี 2555 ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 28/2554 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 และครัง้ท่ี 29/2555 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 แล้ว 

ตามลําดบั 
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คณะกรรมการบริษัท 

 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม 

จาํนวนครัง้เข้า

ประชุม/ 

(บาท) (บาท) จาํนวนประชุมทัง้หมด 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 

1  นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ 1,250,000 1,250,000 390,000 340,000 13/13  12/12 

    

และกรรมการ

ผู้จดัการ           

2  นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ 600,000 600,000 325,000 280,000 13/13  12/12 

3  แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการ 600,000 600,000 325,000 280,000 13/13  12/12 

4  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ 600,000 600,000 325,000 280,000 13/13  11/12 

5  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการ 600,000 600,000 325,000 280,000 12/13  11/12 

6  นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช กรรมการ - 600,000 100,000 280,000  4/13  12/12 

7 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการ 600,000 - 225,000 -  9/13 - 

8  นางอบุล จิระมงคล กรรมการ 600,000 600,000 325,000 280,000 13/13  12/12 

9  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ 600,000 600,000 325,000 280,000 13/13  12/12 

  รวมทัง้สิน้   5,450,000 5,450,000 2,665,000 2,300,000     
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

      ปี 2555 ปี 2554 

1  นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ - 400,000 

2  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 - 

3  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ - 300,000 

4  นางอบุล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

5 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการตรวจสอบ 300,000 - 

  รวมทัง้สิน้   1,000,000 1,000,000 

 

 

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร    

 การกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง่

เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินการของบริษัทและการดําเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 
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ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2555 ปี 2554 

จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเงนิ  

(บาท 

จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเงนิ  

(บาท 

 เงินเดือน 9 20,380,675 9 23,161,860 

 โบนสั/เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 9 3,169,242 9 3,721,493 

 

8.3   รายงานการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี  

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัและเล็งเห็นความสําคญัของการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี และมุ่งมัน่ท่ีจะกํากบัดแูลให้องค์กรมีการดําเนินงานและปฎิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีตามนโยบายบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามแนวทางของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า

พนกังาน ตลอดจนสาธารณชน และเช่ือว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น และก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดีในปี 2551 

และครัดําเนินการปรับปรุงเป็นครัง้ท่ี 2 ในปี 2553 เพ่ือให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและหลกัปฎิบตัิสากลของ ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND 

DEVELOPMENT (OECD) 

 บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนกัและการมีสว่นร่วมของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบคุลากรทัว่ทัง้

องค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเผยแพร่นโยบายและส่ือสารให้ทกุคนในองค์กรตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณและ

แนวทางปฎิบตัิผ่านหลายๆช่องทางรวมถึงเว็ปไซต์ของบริษัท  เพ่ือใช้เป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานเพ่ือปฎิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลมุถึงประเด็น

สําคัญของข้อพึงปฎิบัติท่ีดี  โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลู ตลอดจนกฎหมาย ข้อบงัคบั  และจริยธรรมทางธุรกิจตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการดํารงตําแหน่ง และการปฎิบัติหน้าท่ี ทําให้บริษัทฯดําเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการ

ดําเนินงานท่ียงัยืนและใช้เป็นเคร่ืองมือในการบรรลเุป้าหมายสําคญัของบริษัทฯในการท่ีจะเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

นกัลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดําเนินธุรกิจด้วยวิสยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะ

ยาว บนพืน้ฐานการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระทํา 

ด้วยความโปร่งใสและ และสามารถตรวจสอบได้  มีการปฎิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ เก่ียวข้องทกุๆฝ่ายอย่างมี

คณุธรรมและเทา่เทียมกนั  
 

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในระดบั “ ดี

มาก” ติดตอ่กนั 5 ปี ในปี  2551-2555  ระดบั “ ดี” ในปี 2550 และระดบั “ ดีมาก“ ในปี 2549  โดยมีสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION; IOD)  เป็นผู้ประเมิน  
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ซึ่งจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัททัง้ 7 ปีท่ีผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน ท่ีให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการ

ตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี อยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

นโยบายในการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะนักลงทุนใน

หลกัทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท ปฎิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆกลุม่ทัง้ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือ

นกัลงทุนสถาบนัด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามแนวทางการ

ปกป้องและรักษาสทิธิขัน้พืน้ฐาน โดยได้กําหนดสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นไว้ในคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ ดงันี ้

 คือ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ สิทธิในการเปล่ียนมือหรือโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิในการรับ

สว่นแบง่กําไรของบริษัทฯ สทิธิในการได้รับแจ้งข้อมลูและขา่วสารท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทฯอยา่งสม่ําเสมอและตรง

ตามเวลาท่ีควรจะเป็น  สิทธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงในเร่ือง

สําคญัใดๆในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองค่าตอบแทนของ

กรรมการในทกุๆรูปแบบ สิทธิในการออกเสียงแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนบญัชี และสิทธิในการแสดงความ

คดิเห็นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือร่วมตดัสนิใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น เงินปันผลของบริษัท การแก้ไข

เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การ

อนมุตัธิุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลตอ่ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญใดๆท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงการดําเนินกิจการพืน้ฐาน 

 สําหรับรายละเอียดสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯได้กําหนดไว้ชดัเจนในเอกสารท่ีจดัส่งให้กับ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็ปไซต์ของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับ

ข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั 

 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นไว้อยา่งละเอียดและชดัเจนในหนงัสือเชิญประชมุ  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืน  เข้าร่วมประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีได้จดัส่งไป

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ บริษัทฯ ได้จดัทําหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระได้ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด  และบริษัทยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไว้ 
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บริการผู้ ถือหุ้นสําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุภาย

หลังจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมต ิ

  ปี 2555 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี  27  เมษายน  2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอล

รูม บี ชัน้ 7 โรงแรมเวสทินแกรนด์ สขุมุวิท เลขท่ี 259 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพฯ 10110  ซึง่เป็นโรงแรมท่ีตัง้อยูใ่นทําเล

ท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจ

เข้าประชมุมากขึน้ ทัง้นี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าประชมุและซกัถาม ตลอดจนแสดงความ

คดิเห็นตา่งๆอยูภ่ายในห้องประชมุเดียวกนั ทําให้การประชมุดําเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีประสทิธิภาพ 

  ในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงด้วย

ระบบบาร์โค๊ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนีไ้ด้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคนกลางท่ีเป็นบุคคลภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจสอบและ

สงัเกตการณ์ตัง้แต่กระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนบัคะแนนเสียง โดยเม่ือจบการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี จะมีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน  3 ท่านของ

จํานวนกรรมการทัง้หมด โดยในวาระเลือกตัง้กรรมการ ได้มีการชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงความคิดเห็นของ

กรรมการในการเสนอช่ือเข้ารับตําแหน่งอีกครัง้ ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการท่ีเสนอช่ือเข้ารับตําแหน่ง 

บริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือการพิจารณา ประกอบด้วย อาย ุการศกึษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการ

ดํารงตําแหน่งสําคญัๆในอดีตและปัจจบุนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูเพียงพอในการประกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้บริษัท

ฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการเลือกตัง้ได้อย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2555 ไม่มีผู้ ถือ

หุ้นทา่นใด เสนอช่ือบคุคลเข้ารับตําแหน่งกรรมการ ดงักลา่ว  

  สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้มีวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือชีแ้จงให้กบัผู้

ถือหุ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของคา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะคนได้รับ   

  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้พิจารณาตามลําดบัระเบียบวาระท่ีได้กําหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชมุท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลําดบัวาระและไม่มีการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ือง

อ่ืนท่ีนอกเหนือไปจาก  ท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซกัถามใน

วาระตา่งๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียด ทัง้นี ้ในวาระท่ีผู้ ถือ

หุ้นมีข้อสงสยัหรือได้ซกัถาม ก็ได้จดัเตรียมบคุลากรท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ให้คําตอบ 

 

  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

   บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทและสํานกัคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กําหนดให้มีการจดัการประชมุปีละ 1 ครัง้ภายในเวลาไม่

เกิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่น ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 
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ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้

บงัคบัท่ีต้องได้รับอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2555 บริษัทไม่มี

การจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นใดๆ 

 ปี 2555 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 27  เมษายน  2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 

บี ชัน้ 7 โรงแรมเวสทินแกรนด์ สขุมุวิท เลขท่ี 259 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพฯ 10110  ซึง่เป็นโรงแรมท่ีตัง้อยูใ่นทําเลท่ีผู้

ถือหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมประชมุได้โดยสะดวก  

  ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 29/2555 กําหนดระเบียบวาระ

การประชมุพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิ

ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและรับเงินปันผล บริษัทฯได้นํารายละเอียดดงักลา่วแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าผา่น

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.kcethai.in.th) ในวนัท่ี 10 เมษายน 2555  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณา

ลงมติในแต่ละวาระการประชมุและเอือ้อํานวยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ลง

ประกาศเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกันต่อเน่ือง 3 วนั

ในวนัท่ี 10-12 เมษายน 2555 และได้ส่งหนงัสือเชิญประชมุครัง้ท่ี  29/2012 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่าน

ทางศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาล่วงหน้า 17  วนัก่อนวนัประชมุ โดยรายละเอียดเอกสารท่ีได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในปี 2555 มีดงันี ้: 

•  หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 29/2555  ท่ีระบวุนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น พร้อมทัง้รายละเอียดข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในแตล่ะวาระ โดยแตล่ะวาระระบชุดัเจนวา่เป็น

วาระเพ่ือพจิารณารับทราบหรือพิจารณาอนมุตั ิพร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ

ในเตล่ะวาระอยา่งละเอียด 

• รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 28/2554 

• รายงานประจําปี 2554 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเลม่) 

• ข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ พร้อมประวตัิโดยละเอียด อาทิเช่น ช่ือ ประวตัิการเป็นกรรมการ การศึกษา  การเข้า

ร่วมการอบรม ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในธุรกิจอ่ืน จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมการประชมุในปีท่ี

ผา่นมา และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

• ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี เช่น บริษัท  ช่ือของผู้ตรวจสอบบญัชี และบริษัทตรวจสอบบญัชี 

• ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

• หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามาถทิศทางการ

ออกเสียงลงคะแนนได้ 
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• เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยอธิบายการแตง่ตัง้ตวัแทนโดย

การมอบฉนัทะ ขัน้ตอนในการลงทะเบียน  ขัน้ตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาของการนบั

คะแนนเสียง 

• แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉนัะทแบบ ข ซึง่เป็นรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้น

สามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี ้ยงัมีรายช่ือพร้อมประวตักิรรมการอิสระให้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉนัทะไว้ด้วย 

  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 29/2555 นายบัญชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็น

ประธานท่ีประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุครบทกุคน มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 202 คน 

โดยแบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 88 รายรวมจํานวนหุ้น 168,115,225 หุ้น ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระและผู้แทนจํานวน 114  ราย จํานวน 82,403,894 หุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้หมด  250,519,132 หุ้น

เทา่กบัร้อยละ 53.98 % และมากกวา่สดัสว่น 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจดัจําหน่ายแล้ว  464,053,769 หุ้น โดยการ

ประชุมครัง้นีมี้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

  บริษัท ฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้า  2.5 ชัว่โมงโดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์

โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน ในแตล่ะวาระ เพ่ือความถกูต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของข้อมลู และ

ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระ

ท่ียงัไม่ได้พิจารณาลงมตไิด้ 

  ก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานกุารบริษัทและผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีได้

กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการประชุมและได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท 

เอินส์ท แอนด์ ยัง ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัทสํานักงานทนายความชัยวัธ-บันฑูรย์ จํากัด นอกจากนีไ้ด้เชิญ

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สขุมุวิท มาชีแ้จงมาตรการความปลอดภยัในกรณีท่ีอาจ

มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึน้ จากนัน้ได้ชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บบตัรลงคะแนน รวมถึงขัน้ตอนการนับ

คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค๊ด 

รวมถึงการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบอยา่งชดัเจน ดงันี ้

• หลงัจากการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงแยก

ตามวาระดงัระบใุนหนงัสือเชิญประชมุประจําปี 2555 ท่ีระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นและ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

จํานวนหุ้นและวาระท่ีต้องออกเสียงลงคะแนน 
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• ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ให้ทําเคร่ืองหมายลงในช่อง “ เห็นด้วย” 

,“ไม่เห็นด้วย ”  หรือ “ งดออกเสียง”  ในบตัรลงคะแนนเสียง   กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ออกเสียง

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน (ไม่ทําเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน) หรือไมส่ง่บตัรลงคะแนนให้

เจ้าหน้าท่ีจะถือวา่มีมตเิห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ตามท่ีประธานเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

• ประธานฯ ในท่ีประชมุจะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนนเสียง 

และประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระและมีการแสดงผลบนจอด้านหน้าของห้อง

ประชมุ  

• ประธานในท่ีประชมุอาจจะดําเนินการประชมุวาระอ่ืนตอ่ไปในช่วงท่ีมีการนบัคะแนนเสียง หรือ

อาจจะรอผลการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ ตามแตเ่วลาท่ีเหมาะสม และประธานจะสรุปผล

คะแนนเสียงในทกุๆวาระให้ท่ีประชมุทราบในตอนท้ายของการประชมุ 

 

 หลงัจากนัน้ นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดการประชมุ โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น

และผู้ เข้าร่วมประชมุเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 29 ประจําปี 2555 และได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทน

คนกลางท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนท่ีเข้าร่วมการประชมุ  

  ประธานได้ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระโดยท่ีไม่ได้แจ้งผู้ ถือหุ้ น

ลว่งหน้า วาระท่ีได้เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 29/2555 มีรายละเอียดดงัระบุ

ในหนงัสือเชิญประชมุ 

  หลงัจากท่ีประธานได้ให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุราย 

แสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะและถามคําถามในแตล่ะวาระ โดยให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

จากนัน้ประธานและผู้ บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสําคัญกับทุกคําถาม 

หลงัจากนัน้ จึงให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมติในแตล่ะวาระ โดยการลงและนบัคะแนนเสียงจะปฎิบตัิตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯท่ีกําหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและนบัเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้ระบบ BAR CODE ในการ

นบัคะแนนเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ตดัสนิอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

  ในการบนัทึกการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ เลขานกุารบริษัทฯ จะบนัทึกรายงานการประชุมอย่าง

ถกูต้องครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมลูสาระสําคญั ได้แก่มตท่ีิประชมุและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจํานวน

เสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คําถาม คําชีแ้จงและความคิดเห็นของท่ีประชุมโดยละเอียดและชดัเจน 

โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถอ่านได้จากเอกสารสรุปประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ตาม

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ครัง้ท่ี 29/2555 โดยในการประชมุ

ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชมุทัง้หมดโดยประมาณ 2-3 ชัว่โมง โดยเร่ิมเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้า

ร่วมการประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เร่ิมประชมุเวลา 15.00 น. และเลกิประชมุเวลา 17.50 น. 
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  ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทฯ นําส่งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัประชมุผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที และนําส่งรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 29/2555 ท่ีบนัทึกชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุ

ทราบก่อนดําเนินการประชุม  ประเด็นคําถามและคําตอบท่ีผู้ ถือหุ้นได้ซักถามในท่ีประชุมโดยละเอียด ผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ

ผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวัน

ประชมุและได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯท่ี www.kcethai.in.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  

  ในการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทฯได้รับการประเมินการจดัการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ ดีมาก ” หรือในระดบั 80-89  จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึง่บริษัทฯจะนําข้อคดิเห็นและคําแนะนําจากผลการประเมินดงักลา่วไปพฒันา 

2. การปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัท ฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและเช่ือว่าการปฎิบตัิตามแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดย

ปฎิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ ถือหุ้นต่างชาติหรือนัก

ลงทนุสถาบนั โดยผู้ ถือหุ้นทกุรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฎิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับ

การปกป้องจากการกระทําไม่ถูกต้อง หรือเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯไม่วา่จะเป็นการกระทําทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  การมอบฉนัทะในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย

อย่างเท่าเทียมกนั  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ

ฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ 

ประวตัิ ท่ีอยู่ การศกึษา การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของธนาคาร ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา โดยให้ข้อมลูทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และเอกสารจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยหนงัสือมอบ

ฉันทะท่ีทางบริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดชดัเจน

ตามท่ีกําหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน

อย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2555 ทางบริษัทฯได้สง่หนงัสือมอบฉันทะ พร้อม

กบัรายงานประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 17 วนัก่อนวนัประชมุ พร้อมกบัระบเุอกสารหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม

ประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ ดงันี ้

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฎรูป

ถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั

ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 
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1.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน 

• หนงัสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด

ตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ดงัรายละเอียดข้อ 1.1 

ข้างต้น 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี ้

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

•   สําเนาภาพถ่ายหนงัสืvอรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนเข้าร่วม

ประชมุ มีอํานาจกระทําการแทน 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ 

•   สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติ

บคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการเช่นนัน้ 

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 

1.1 ข้างต้น 

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือซ่ึงเป็นนิตบุิคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้

มีสญัชาตไิทย หรือซึง่เป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้

ภายใต้ข้อบงัคบัตอ่ไปนี ้

 

•   หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการ 

ของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิตบิคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้

จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ

บคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ และสถานท่ีตัง้

สํานกังานใหญ่ 
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• เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษ

แนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 2.2   การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทฯ ปฎิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ ถือหุ้น

ต่างชาติไม่มีการปฎิบตัิใดๆท่ีมีลกัษณะเป็นการจํากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุ

คนยอ่มมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  

  บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2.5 ชั่วโมงและรับ

ลงทะเบียนไปจนกวา่การประชมุจะเสร็จสิน้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้อง

บอลรูม บี โรงแรมเวสติน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีผู้ ถือหุ้ นสามารถ

เดนิทางไปมาได้สะดวก และมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับจํานวนผู้ ถือหุ้น  

  บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้ น อธิบาย

ขัน้ตอนการลงทะเบียน การเก็บบตัรลงคะแนนเสียง การสง่คําถาม และให้ความช่วยเหลือผู้ ถือหุ้นในด้าน

อ่ืนๆ  

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ รวมถึงได้

จดัพนกังานไว้คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  

- ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับบตัร

ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  

- บริษัทฯได้จดัให้มีการเลีย้งรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นทุกระเบียบวาระเพ่ือให้

กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ี

ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบการ

นับคะแนนเสียง และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคนกลางท่ีเป็นบุคคลภายนอกเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน  

สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯจะพิจารณา

เลือกตัง้เป็นรายบคุคล 
 

   2.3     การควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและพนกังาน 

  บริษัทฯกําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน (INSIDE TRADING) เพ่ือหาผลประโยชน์

ให้กบัตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการรวมถึงผู้บริหารท่ีพ้นตําแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและหลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และ

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจดัส่งรายงานดงักล่าว

ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา ทัง้นี ้เพ่ือมิให้กรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ซึง่ 
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 ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียในรายการใดๆท่ีเก่ียวข้อง

และอาจมีผลต่อบริษัทฯโดยตรงต้องแจ้งคณะกรรมการและ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนัน้ 

ทัง้นี ้ไม่ปรากฎพบว่ามีรายการใดๆท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนได้เสียหรือเก่ียวโยงกันในปี 

2555  

  บทลงโทษการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน 

1. บริษัทฯ กําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีรู้

ข้อมลูห้ามนําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ดังกล่าวก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้ บริหารทําการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. เม่ือหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตาม

มาตรา 59 เพ่ือให้เป็นตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.14/2540 เร่ือง

การจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และได้

กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 และตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้

แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทํา 

ให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วย

วาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพ

การเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะพิจารณาจาก

เจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ ดงัปรากฎไม่พบว่ามีการกระทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใดๆในปี 2555 

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทาํรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการบริษัท ฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้

โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้าม

ไม่ให้มีการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ดแูลให้ทํารายการด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น การประชมุกรรมการหรือการประชมุผู้บริหารทกุๆครัง้ หากกรรมการหรือผู้บริหารมี

สว่นได้เสียในวาระท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบและไม่

เข้าร่วมการพิจารณาหรืออนมุตัใินวาระท่ีมีสว่นได้เสียนัน้ๆ 
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บริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางและขัน้ตอนในการปฏิบตัิในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวโยงกัน

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตัง้แตปี่ 2547 ดงันี ้

• ให้คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันตามคํานิยาม

ของสํานักคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคล

และบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

• ทุกครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้ผู้ บริหารใหม่ สํานักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม 

“รายละเอียดของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ผู้บริหารท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่ให้ข้อมลูพร้อมลง

นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และหากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู ผู้บริหาร

จะต้องจดัสง่แบบฟอร์มดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู โดยสํานกั

เลขานกุารบริษัทฯจะจดัทําสรุปรายช่ือบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

• รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้ บริหารจะต้องง่ายในการตรวจสอบแล

นําเสนอตอ่ผู้บริหารหรือกรรมการอนมุตัข้ิอมลูนัน้ๆทกุครัง้ 

• หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ บริษัทฯจะจดัทําสรุปสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ี

เก่ียวโยงกันแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทัง้นําไปเปิดเผยใน

รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

    บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึง

ข้อมูลของบริษัทท่ีเปิดเผยได้ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้จะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสม และได้รับข้อมลูเพียงพอตามช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

• โทรศพัท์  :   66-2-3260196-9 

• โทรสาร  : 66-2-3260300 

• Website  : www.kcethai.in.th 

• E-Mail  : information@kce.co.th 

• จดหมาย : สํานกับริหาร 

       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

       125-125/1, 1 หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

       ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั 

       กรุงเทพฯ 10520 

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิ และให้

ความสําคญัในการดแูลและคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ ตัง้แต ่ผู้ 
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ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คู้ ค้า ลกูหนีแ้ละเจ้าหนี ้ชมุชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม   

บริษัทฯ ตระหนกัวา่บริษัทฯเป็นผู้ผลติชัน้นําในประเทศไทยท่ีต้องเป็นผู้ นําในการให้ความสําคญัในเร่ืองการปกป้อง

สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัเป็นอนัดบัต้นๆ 

 บริษัทฯสนบัสนนุและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกบัผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่

คัง่ มัน่คงทางการเงิน ความยัง่ยืนของกิจการ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัทกุฝ่ายในการดําเนินงานและตดัสินใจ 

ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายจะได้รับความ

เป็นธรรมตามสทิธิ 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดสิทธิ

ของผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหวา่งกนั ห้ามไม่ให้กระทําใดๆท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มี

สว่นได้เสีย โดยไม่ปรากฎวา่มีการกระทําใดๆท่ีเป็นกรณีพิพาทกบัผู้ มีสว่นได้เสียในปี 2555  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้

กําหนดให้มีระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานเพ่ือ

ก่อให้เกิดความมัน่คงในกิจการ จึงจดัให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานของ

บริษัทฯในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 

(www.kcethai.in.th)  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ มีสว่นได้เสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการทําผิดกฎหมาย ระบบ

การควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนผ่านช่องทางกลไก

ในการติดต่อทัง้ภายในผ่านทาง Intranet : KCE Home และภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทาง 

http://www.kcethai.in.th  หรือทาง www.kce.co.th และทางโทรศพัท์ ซึ่งข้อคําถาม ข้อร้องเรียน หรือ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลบัให้ทราบถึงการ

ดําเนินการทุกเร่ือง ทัง้นี ้สํานักตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทัง้องค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทกุช่องทาง เพ่ือให้มีการ

แก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดงั

ปรากฎไม่พบว่ามีการกระทําใดๆท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯในปี  2555  บริษัทฯ ปฏิบตัิ

ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามเง่ือนไข

สญัญาท่ีให้ไว้กับคู่ค้า และดําเนินธุรกิจด้วยหลกัการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

ยตุิธรรมและเสมอภาค รวมทัง้แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมสว่นรวมอย่างจริงจงั โดยได้กําหนดแนวทางในการ

ดแูลผู้ มีสว่นได้เสียไว้ในคูมื่อ “ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ” 

  

การปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่หลกัๆของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท ฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองใน

ระยะยาว โดยมุ่งมัน่ดําเนินการให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีเลิศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลการประกอบการท่ีดีอย่าง

สม่ําเสมอ พร้อมทัง้มีระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในรวมทัง้ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมี 
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ประสิทธิผล  คํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต ด้วยตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

จะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน และพยายามอย่างเต็มท่ีในการปกป้องทรัพย์สินและธํารงไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเป็น

ธรรม คํานงึถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยรวม ดงันี ้

- บริหารกิจการของบริษัทฯให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ ถือ

หุ้น 

- ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความสามารถและระมดัระวงั เย่ียงผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือก่อ

ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 

- จดัการดแูลไม่ให้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทฯ สญูคา่หรือสญูเสียโดยเปลา่ประโยชน์ 

- เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯท่ีเป็นจริงอยา่งครบถ้วนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็น

ถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

พนกังาน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสําคญัในการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคญักับ

พนกังานทกุคน ไม่ว่าจะทํางานในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ โดยจะส่งเสริมให้บุคลากรรู้รัก

สามคัคี ไว้เนือ้เช่ือใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบตัิต่อกนัอย่างสภุาพ และเคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 

สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรมเป็นจํานวนเท่ากับหรือดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับสถานประกอบการลักษณะเดียวกัน และจัดหา

นวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนบัสนนุการทํางาน ให้กบัพนกังาน พนกังานทกุคนจะได้รับคูมื่อพนกังาน

ท่ีระบุข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขัน้ตอนในการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่างๆท่ีพึงจะได้รับ โดยมี

คณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน และมีคณะอนุกรรมการดูแลสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย มี

สวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรของ

พนกังาน อีกทัง้ จะให้ความสําคญัตอ่การสง่เสริมสขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงคา่ตอบแทนของพนกังาน

เป็นสําคญั  

 บริษัทฯ มีนโยบายตอบแทนการปฎิบตังิานของพนกังานสําหรับผลประกอบการท่ีดี โดยท่ีผา่นมาได้จดั

ให้มีโครงการใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้กบัพนกังานบริษัท (Employee Stock Option -ESOP)  

เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจ และจงูใจพนกังานให้มีความตัง้ใจในการทํางานและสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่

บริษัทฯ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯได้จดัให้มีวารสารเคซีอี เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการตดิตอ่ส่ือสาร โดยพนกังาน

สามารถเข้าไปดรูายละเอียดได้ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 

 รายละเอียดสวสัดกิารตา่งๆท่ีทางบริษัทฯได้จดัให้กบัพนกังานและระบใุนคูมื่อพนกังาน มีดงันี ้
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• กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

• ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัชีวิตหมู ่

• เงินโบนสัเดือน และเงินพิเศษตา่งๆ เช่น คา่กะ และอ่ืนๆ – สําหรับพนกังานท่ีได้รับการบรรจุ

เป็นพนกังานประจําและได้รับเงินเดือน ไม่เกิน 14,000 บาท และไม่ขาด ลา มาสาย เกิน

จํานวนวนัท่ีกําหนด 

•   เงินช่วยเหลือคา่ครองชีพสําหรับพนกังานทกุคน 

•   “โครงการ Staff  Benefit”  เพ่ือเป็นสวสัดกิารสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้กบัพนกังาน 

•   การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี 

•   การตรวจเลือดเพ่ือหาสารเคมี ปีละ 2 ครัง้ เพ่ือเป็นการป้องกนัแก่พนกังานท่ีทํางานกบั

สารเคมี 

•  จดัให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งต้นตลอด 24 ชัว่โมงในทกุๆ โรงงาน 

•   เงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส และของเย่ียมพนกังาน 

กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 

•   รถรับ-สง่พนกังาน ชดุ UNIFORM และรองเท้า 

•    สทิธิในการลา เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพกัผอ่น ลาคลอด ลาบวช  และอ่ืนๆ 

• ทนุการศกึษาบตุรพนกังาน 

• การบรรยายเร่ืองการคมุกําเนิด 

• จดัให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแตล่ะสาขาวิชาชีพ เพ่ือนํามาปรับปรุงประสทิธิภาพใน

การทํางานของพนกังานตามแผนการฝึกอบรมท่ีได้กําหนดไว้ ซึง่รวมไปถึงกฎระเบียบ การ

ทํางานเป็นทีม และความเป็นผู้ นํา 

•   สวสัดกิารจดัข้าวเปลา่ให้พนกังานและจดัให้มีการจําหน่ายสนิค้าอปุโภค บริโภคราคาถกู 

•   จดัให้มีการสอนและเพิ่มความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่พนกังานในด้านตา่งๆ เช่น การสอนการ

ทํากรอบรูปวิทยาศาสตร์ การแกะลายกระจกด้วยนํา้ยากดักระจก การทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

การหลอ่กระถางด้วยปนูซิเมนต์ 

• กิจกรรมทําบญุตกับาตรในปีใหม ่

• กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ เมาไม่ขบั 

• กิจกรรมทําบญุตกับาตรในวนัสงกรานต์ 

• โครงการลด ละ เลกิการสบูบหุร่ี 

• โครงการการประกวด 5ส 

• การจดันิทรรศารสปัดาห์ความปลอดภยั 
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 การฝึกอบรมและการพัฒนาด้านต่างๆ 

  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสง่เสริมและพฒันาทกัษะความรู้ในด้านตา่งๆให้กบัพนกังาน เพ่ือเป็นการเพิ่ม

ความรู้และพฒันาศกัยภาพการทํางานของบคุลากร  โดยในปี  2555   ทางบริษัทฯ ได้จดัอบรมให้กบัพนกังาน

ในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

 

ลาํดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที่ ระยะเวลา

(ชม.) 
จาํนวน     

คน 

คุณภาพ 

1. 1 การอบรมหลกัสตูร  ความรู้

เก่ียวกบั PREPREG & 

LAMINATE MATERIAL 

เพ่ือให้พนกังานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอน

การผลิต PREPREG และ LAMINATE ตลอดจน

วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิต เพ่ือนํามาประยกุต์ใช้และแก้ไข

ปัญหาในขัน้ตอนการผลิตแผ่นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ใน

องค์กรได้ โดยจะจดัอบรมให้กบัหวัหน้างานใหม่ทกุๆ

แผนก เป็นประจําทกุๆปี 

พนกังานทกุคน 23 มีค.2555 4.0 19 

2. 9 การอบรมหลกัสตูร 

PROGRAMMING IN C# 

WITH MICROSOFT 

VISUAL STUDIO 2010 

เพ่ือให้ความรู้การใช้ โปรแกรม IN C# WITH 

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 

พนกังานทกุคน 13 ธค. 2555  7.0 40 

3. 1

 

อบรม QC 7Tools เพ่ือให้เข้าใจถงึหลกัการพืน้ฐานของ QC 7 TOOLS 

ซึง่เป็นเทคนิคในการปรับปรุงงาน รวมถงึสามารถนําไป

วิเคราะห์แก้ปัญหาไปใช้ในการปฎิบติั 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

9  มีค. 2555 8.0 48 

4. 1

 

การอบรม  ISO/TS 16949 เพ่ือให้ความรู้และเข้าใจมาตรฐาน ISO/TS 16949

สําหรับผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์  

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

20 เม.ย.2555 8.0 48 

5. 1

 

การอบรม การควบคมุระบบ

เอกสาร 

เพ่ือให้พนกังานสามารถทราบ ถงึระบบการทําเอกสาร 

การจดัเก็บได้อย่างถกูต้องตรงกบัระบบมาตรฐาน

คณุภาพ 

พนกังาน  QA Document  22 มิย. 2555  2.5 57 

6. 1

 

การอบรมหลกัสตูร การ

วิเคราะห์ระบบการวดั MSA – 

MEASUREMENT 

SYSTEM ANALYSIS 

เพ่ือให้สอดคล้องกบั REQUIREMENT ของ APQP 

(ADVANCE PRODUCT QUALITY PLANNING) 

และเพ่ือให้พนกังานสามารถนําความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์

เคร่ืองมือวดัได้อย่างถกูต้อง โดยได้จดัอบรมทกุปีให้กบั

พนกังานระดบัหวัหน้างานทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ผลิตและ APQP TEAM 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

5 กค.2555  2.0 44 

7. 1

 

การอบรมหลกัสตูร  การ

วิเคราะห์ปัญหา/ผลกระทบ

จากกระบวนการและเทคนิค

การวางแผนและควบคมุการ

ผลิต (Failure Mode and 

Effect Analysis for Auto. 

Industry (FA-40)  

เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังานและ

สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

12 กค.2555 7.5 48 

8. 8 การอบรมหลกัสตูร การ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบั ระดบั Sr. Supervisor 26 กย. 2555 7.0 38 
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ควบคมุกระบวนการทางสถิติ

เบือ้งต้น  

การควบคมุกระบวนการทางสถิติได้อย่างถกูต้องและ

สามารถนํา ความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั โดยจะจดัฝึกอบรมทกุๆปี ปีละ 2 

ครัง้ ให้กบัพนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัการทํา

สถิติ 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

 

 

 

       

9. 1

 

การปฎิบติัในการเคล่ือนย้าย

แผ่นวงจร  PCB  

0เพ่ือเรียนรู้วิธีการปฎิบติัในการเคล่ือนย้ายแผ่นวงจร

อย่างถกูวิธี และเพ่ือช่วยลดงานเสีย 

ระดบั Sr.Officer / 

Officer / Sr.Foreman/ 

Foreman,Sr. 

Technician/Technician 

,Leader and All 

Employee 

23 พค.2555 6.0 26 

10. 1
 

การอบรม การลดอตัราของ

เสียให้เป็นศนูย์ (ZERO 

DEFECT) 

เป็นการฝึกอบรมให้กบั APQPTEAM (ADVANCE 

PRODUCT QUALITY PLANNING)  พนกังาน

ระดบัหวัหน้างาน หรือวิศวกร ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบั

สายงานการผลิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการ

การบริหาร แนวคิดและหลกัการออกแบบและพฒันา

กระบวนการการผลิตท่ีนําไปสู ่ZERO DEFECT 

พนกังาน APQP Team 

และ QA 

15 มิย. 2555 2.5 57 

11. 1
 

อบรม Why - Why Analysis เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ปัญหาท่ีแท้จริงและประยกุต์ใช้และแก้ไขปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

 9 มีค 2555 6 36 

ความปลอดภัย 

12.  
 

อบรมความปลอดภยัในท่ี

ทํางานสําหรับหวัหน้างาน 

เพ่ือให้เข้าใจระเบียบ และให้ความรู้ด้านความ

ปลอดภยัภายในโรงงาน เพ่ือลดความเส่ียงและ

อนัตรายท่ีเอาจจะเกิดขึน้ 

ระดบั Sr.Foreman, 

Foreman, Operator 

and Management   

 27 มีค.2555 8.0 32 

13. 1
 

 

การอบรม การใช้อปุกรณ์

ป้องกนัภยัสว่นบคุคล 

(Personal Protection 

Equipment)   

เพ่ือให้พนกังานทราบถงึลกัษณะ หน้าท่ีและวิธีการใช้

งานอปุกรณ์ ป้องกนัภยัสว่นบุคคล   

แตล่ะชนิด 

 

พนกังานทกุคน 13 กย. 2555 7.0 50 

14. 1
 

อบรมอนัตรายจากสารเคมี 0เพ่ือให้ทราบถงึความปลอดภยั0 0/0 0การจดัการ0การ

จดัเก็บและการกําจดัของสารเคมี 

พนกังานทกุคน 13 กพ.2556 3.0 43 

15. 1
 

การอบรมหลกัสตูร Internal 

Auditing TLS 8001 

เพ่ือให้ทราบถึงมาตรฐานตรวจติดตามภายในให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-

2543   

 

พนกังานทกุคน 24 พค. 2555 7.0 12-15 

16. 1
 

การอบรม การฝึกซ้อมทีม

ระงบัเหตฉุกุเฉิน (ERT = 

Emergency Response 

Team) 

เพ่ือให้เกิดความพร้อมในกรณีเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉิน 

และเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัเหตฉุกุเฉินในพืน้ท่ี

โรงงาน จะมีการจดัอบรมทกุๆเดือนๆละ 1 ครัง้เพ่ือ

ทบทวนและให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ทีมปฏิบติัการฉกุเฉิน

ของบริษัท 

 

พนกังาน ERT Team 21 กค. 2555 8.0 25 

17. 2
 

การอบรม “ การซ้อมอพยพ

หนีไฟ” 

เพ่ือให้พนกังานทราบขัน้ตอนการอพยพกรณีมี

เหตกุารณ์ฉกุเฉิน และเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย 

โดยจะมีการจดัอบรมให้กบัพนกังานทกุคนเป็น ประจํา

ทกุๆปี 

ERT Team และพนกังาน

ทกุคน 

26 ธค.2555 4 858 
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18. 2
 

อบรมความปลอดภยั เพ่ือให้พนกังานทราบถงึความปลอดภยัในการทํางาน 

เพ่ือควบคมุอบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ได้ภายในโรงงาน 

พนกังานทกุคน 14 ธค. 2555 8 33 

19. 2
 

การอบรมหลกัสตูร การ

ดําเนินกิจกรรม 5ส  ใน

สํานกังาน  

เพ่ือให้พนกังานสํานกังานทกุระดบัท่ีเข้ารับการอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการทํากิจกรรม 5ส และ

มาตรฐานในการจดัทํา 5ส สําหรับสํานกังาน 

 

พนกังานทกุคน  10 สค. 2556 7.0 59 

20. 2
 

การอบรมหลกัสตูร การ

ควบคมุเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดจาก

ไฟฟ้าลดัวงจร 

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมทราบถงึวิธีการควบคมุไฟท่ีเกิดจาก

ไฟฟ้าและสารเคมีไวไฟ (อาซีโตน) และสามารถดบัไฟ

ได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง เพ่ือบรรเทาความสญูเสียท่ี

เกิดขึน้ 

 

     พนกังานทกุคน 29 กย. 2555  7.0 40 

21. 2
 

วิเคราะะห์ งานด้านความ

ปลอดภยั  

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมทราบความปลอดภยัและวิเคราะห์

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้   

คณะกรรมการความ

ปลอดภยั 

29 พค.2555 7.0 40 

22. 2
 

การอบรม การขบัข่ีและการ

ดแูลบํารุงรักษารถ Fork Lift   

เพ่ือให้พนกังาน ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัรถ Fork Lift 

ได้รับความรู้และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการใช้

ปฏิบติังานได้อย่างถกูต้อง ตลอดจนป้องกนัไมใ่ห้เกิด

อบุติัเหตใุนการทํางาน 

พนกังานด้าน  

Warehouse , Material 

Preparation และ Stock 

Finished Goods 

 23 มีค.2555 7.30 23 

ทรัพยากรบุคคล 

23. 2
 

 

ทํางานผ่านระบบ Home Service 

(ระบบการทํางานภายในกลุ่มบริษัท 

KCE ) 

เพ่ือให้พนกังานมีความเข้าใจเก่ียวกบัการ

ทํางานผ่านระบบ Home Service 

   พนกังานทกุคน 24 กพ.2555   1.0 30-40 

24. 2 การอบรมหลกัสตูร  ทกัษะการเป็น

หวัหน้างาน 

เพ่ือให้พนกังานได้ทราบถงึกลยทุธ์และ

เทคนิคการเป็นหวัหน้างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในงานประจํา

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจะมี

การจดัอบรมเป็นประจําทกุปี ปีละ 4 ครัง้ 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

 16 มีค. 2555 7.0 40 

25. 3 การอบรมหลกัสตูร CORRECTIVE & 

PREVENTIVE BY 8D  

TECHNIQUE  

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความ

เข้าใจในระบบคณุภาพเก่ียวกบัแนวคิด

ปัญหาและการแก้ไข (CORRECTIVE 

ACTION ) รวมทัง้การปฏิบติัการป้องกนั 

(PREVENTIVE ACTION ) และสามารถ

นํามาประยกุต์กบั การปฏิบติังานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจะจดัการอบรมให้กบั

พนกังานระดบัหวัหน้างานในฝ่ายต่างๆท่ี

ทํางานเก่ียวข้องกบัการผลิต เป็นประจําทกุๆ

ปี 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor / Sr.Officer  

/ /Forman/Leader 

27ธค.2555 7.0 37 

26. 4 การอบรมหลกัสตูร การประยกุต์ใช้ 

KPIs 

เพ่ือให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ความ

เข้าใจ สามารถกําหนดตวัชีว้ดัของงานท่ี

รับผิดชอบและสามารถนําตวัชีว้ดัไปกําหนด

ความสมัฤทธ์ิผลของผลงานได้ 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

6 กค.2555 1.0 71 

27. 5 การอบรมหลกัสตูร  7 HABITS 

HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE  

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถงึ 7 หลกัการในการ

ทํางานคือหลกัการวิสยัทศัน์สว่นบคุคล 

หลกัการของการเป็นผู้ นําในตนเอง หลกัการ

ของการบริหารส่วนบคุคล หลกัการของภาวะ

ผู้ นําระหวา่งบคุคล หลกัการของการ

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer 

/Foreman and Officer  

22 กย. 2555 8.0 69 
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ติดต่อส่ือสารอย่างเข้าอกเข้าใจ หลกัการ

ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ และหลกัการของการ

เติมพลงัชีวิตให้สมดลุ 

28. 6 หลกัสตูร  เทคนิคการสอนงาน  เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ทราบถงึเทคนิคและ

ทกัษะการสอนงาน 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

 16 มีค.2555 7.0 40 

29.  การอบรมหลกัสตูร การควบคมุส่ิงท่ีไม่

เป็นไปตามกําหนด/การแก้ไขและการ

ป้องกนัปัญหา 

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ทําความเข้าใจ จดัการ 

ควบคมุ และแก้ไขปัญหาท่ีไมเ่ป็นไปตาม

กําหนด 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

28 มีค.2555 7.00 35 

สิ่งแวดล้อม 

30. 3
 

อบรม ISO50001 : 2011 เพ่ือให้พนกังานระดบัหวัหน้างานเข้าใจใน

ข้อกําหนดของส่ิงแวดล้อม ISO50001 : 

2011 

 

ระดบั Sr.Officer  

/Officer 

/Forman/Leader  

 8 มีค. 2555 6.0 49 

31. 3
 

อบรม ISO 14001:2004 เพ่ือให้พนกังานระดบัหวัหน้างานเข้าใจใน

ข้อกําหนดของส่ิงแวดล้อม ISO 

14001:2004 

 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

15 กพ. 2555 8.0 27 

32. 3
 

การอบรมหวัข้อ บทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบคณะทํางานและผู้ตรวจ

ประเมินด้านการจดัการพลงังาน 

เพ่ือให้พนกังานได้รับความรู้จากวิทยากรท่ีมี

ความรู้และมีประสบการณ์จากหน่วยงาน

ด้านพลงังานมาเป็นผู้บรรยายให้กบัพนกังาน

เป็นประจําทกุปี ปีละ 1 ครัง้ 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

 16 ตค. 2555 7.0 35 

33. 3
 

อบรมการสร้างจิตสํานกึการอนรัุกษ์

พลงังาน 

เพ่ือพนกังานให้เหน็ถงึความร่วมมือและสร้าง

จิตสํานกึการอนรัุกษ์พลงังาน  

 ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor / Sr.Officer  

/ /Forman/Leader 

 5 ตค. 2555  3.0 41 

34. 3
 

FAEA 4th Edition % Control Plan 0เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลกัการวิเคาระห์

ความบกพร่องและผลกระทบ ตาม

ข้อกําหนดของมาตรฐาน0 ISO / TS 

16949:2009 

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

23 กพ .2555 6.0 40 

35. 3
 

ระบบส่ิงแวดล้อมภายในสถานท่ีทํางาน  0เพ่ือให้สอดคล้อง0กบักฎหมาย 0พนกังาน0ต้อง

รู้เก่ียวกบั 0ความปลอดภยั0ในสถานท่ีทํางาน

และ 0กฎหมายความปลอดภยั0รวมทัง้การ

ป้องกนัและการควบคมุของการเกิดอบุติัเหตุ

และโรคจากการทํางาน  

ระดบั Sr. Supervisor 

/Supervisor/Sr. 

Engineer/ Engineer   

15 สค. 2555 7.0 36 

36. 3
 

 

อบรมภาวะผู้ นําและจดัการด้าน

พลงังาน 

เพ่ือให้ทราบถึง บทบาท หน้าท่ีในการทํางาน

สําหรับการเป็นผู้ นําในเร่ืองการจดัการด้าน

พลงังาน 

ระดบั Sr.Officer  

/Officer 

/Forman/Leader 

19 กย. 2555 7.0 29 

  ด้วยตระหนกัถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทํางานของพนกังาน  ในปี 2555 บริษัทได้จดั

ให้มีการอบรมในหวัข้อตา่งๆ ทางด้านความปลอดภยั สขุภาพ สิง่แวดล้อม และหวัข้ออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็น

การพฒันาทกัษะและเพิ่มความสามารถในการปฎิบตังิานของพนกังาน  

  นโยบายความปลอดภยั     

1. บริษัทฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน ท่ีจะร่วมมือ

กนัปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดความปลอดภยัทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน 
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2. บริษัทฯจะสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมความปลอดภยัทกุรูปแบบ เช่นการฝึกอบรม 

การจงูใจพนกังาน การพฒันาสภาพการทํางานและสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

3. ผู้บงัคบับญัชาทกุคน ต้องมีหน้าท่ีดแูลและรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยัในการ

ทํางานของผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแหง่ความปลอดภยัท่ีกําหนดขึน้

โดยเคร่งครัด 

4. พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตา่งๆ

ของบริษัท 

5. บริษัทฯจะจดัให้มีการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั เพ่ือควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัอิยา่งจริงจงัและเกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ 

   นอกจากนี ้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมตา่งๆ สําหรับพนกังานเพ่ือเป็นการสร้างความรัก 

ความสามคัคีในหมู่พนกังาน ดงันี ้

• กิจกรรมทําบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทําบญุทอดกฐินในวนัปีใหม่ 

• กิจกรรมสรงนํา้พระพทุธในวนัสงกรานต์ 

• กิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั 

• กิจกรรมจําหน่ายสนิค้าราคาถกู 

• การประกวดคําขวญั 5 ส 

• กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขบั สงกรานต์ 

• กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรต ิ 5 ธนัวามหาราช 

• กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรต ิ12 สงิหามหาราชินี 

• โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจดัอบรมและประชาสมัพนัธ์เร่ืองยาเสพติด การ

ตรวจหาสารเสพตดิ 

  ลูกค้า 

  บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพและบริการท่ีเป็น

เลิศโดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูค้า มีการดําเนิน

ธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตอยา่งแน่วแน่ในทกุๆด้าน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าในการปกป้องรักษา

ข้อมูลท่ีเก่ียวกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้

สํานักงานขายเพ่ือรับรองลกูค้าทัว่ทุกมมุโลก และเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯจะเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้าซึ่งยงั

พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัลกูค้าโดยตลอด 
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        นโยบายคุณภาพ 

          “ ผลติและบริการลกูค้าให้ได้ตามท่ีตกลงหรือดีกวา่ 

       โดยปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

                  และทําให้ถกูต้องในครัง้เดียว ”  

ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทฯ เร่ิมจากการสร้างทศันคติให้พนกังานคิดถึงลกูค้าก่อนเสมอๆ ในทกุเร่ืองท่ี

ทํา มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน ระบบงาน และสภาพท่ีทํางานท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  รวมถึงการวดัระดบัความพึงพอใจของลกูค้า โดยใสใ่จในทกุๆขัน้ตอน

ของการทํางานตัง้แตก่ารรับ การสัง่ซือ้ การผลติ การตรวจสอบคณุภาพก่อนการสง่มอบสินค้า และการบริการ

หลงัการสง่ของให้กบัลกูค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลกูค้าทกุๆปี ซึง่ผลท่ีได้จากการ

ประเมินในแตล่ะครัง้ บริษัทฯนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความพงึพอใจ

ให้กับลกูค้าในระยะยาว โดยในปี 2555 ท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินจากลกูค้าแต่ละราย

ประมาณ 1-3 ครัง้ตอ่ปี และไม่ปรากฎพบวา่มีปัญหาใดๆเก่ียวกบัลกูค้าในปี 2555  

  คู่ค้า 

  บริษัทฯ เช่ือมั่นและให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยได้กําหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจ้าง และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมและความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจดัหาท่ีโปร่งใส มีขัน้ตอนท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ และมีการจ่ายชําระเงินตรงตามเวลาทกุ

ครัง้ โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆกบัคูค้่าหรือคูแ่ขง่ขนัเลย 

  เจ้าหนี ้

  บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจและ

การดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามข้อกําหนดการให้กู้ ยืมและมีภาระผกูพนัเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและหน้าท่ี ท่ีพึงมีต่อลกูหนี ้โดยจะส่งยอดคงเหลือหนีส้ินให้กบัลกูหนีท้กุๆ

เดือนเพ่ือเป็นการยืนยนัหนีส้ินระหว่างกัน และเป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ทางด้านการเงิน ส่วนด้าน

เจ้าหนี ้จะปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีตอ่เจ้าหนี ้โดยจะมีการจ่ายชําระเงินตรงตามเวลาทกุครัง้ กรณีท่ี

ไม่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่จะดําเนินการรีบแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบลว่งหน้าทนัที เพ่ือพิจารณา

หาแนวทางร่วมกนั มีการแจ้งกําหนด ระยะเวลา และเง่ือนไขการรับเงินท่ีชดัเจน ดงัไม่ปรากฎว่ามีกรณีพิพาท

ใดๆกบัลกูหนีแ้ละเจ้าหนีข้องบริษัทฯ ในปี 2555 ท่ีผา่นมา 

  คู่แข่ง 

  บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้

กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สจุริตหรือไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสนิจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ ไม่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการ 
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กล่าวหาในทางร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตสุมผล ดงัปรากฎว่า

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆกบัคูแ่ขง่ในปี 2555 

สิ่งแวดล้อม 

  ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังาน สิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุ

ฝ่าย ทางบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึง่ก่อตัง้โดย UNITED NATIONS (UN) 

ตัง้แต่ปี 2550 ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 10 ประการด้านการจ้างแรงงาน การป้องกันปัญหา

สิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสงัคม และการต่อต้านคอรัปชัน่ โดยท่ีบริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดของ GLOBAL COMPACT ดงันี ้

 ด้านสทิธิมนษุยชน 

1. สนบัสนนุและเคารพในกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 

2. จะไม่กระทําความผิดด้านมนษุยชน 

 ด้านมาตรฐานแรงงาน 

3. สนบัสนนุเสรีภาพของสมาคม และให้การรับรองผลของการเจรจาตอ่รองของสมาคม 

4. ไม่มีการกดข่ีและบงัคบัใช้แรงงานทกุรูปแบบ 

5. ไม่มีการใช้แรงงานเดก็ 

6. ไม่มีการเลือกปฏิบตัใินการจ้างงานและปฏิบตังิาน 

ด้านสิง่แวดล้อม 

7. สนบัสนนุการป้องกนัการทําลายสิง่แวดล้อม 

8. อาสาท่ีจะรับผิดชอบในการริเร่ิมสง่เสริมให้สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึน้ 

9. สนบัสนนุการพฒันาและการกระจายเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

  ด้านการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ 

10. ตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบรวมทัง้การขม่ขุบ่งัคบัและตดิสนิบน 

. 

บริษัทฯให้ความสําคญัและรักษาระบบมาตรฐานสิง่แวดล้อมไว้อยา่งเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง มีนโยบายการผลิตท่ีใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทนุเป็น

จํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํา้และทางอากาศ อีกทัง้โรงงานทกุแห่งของบริษัทฯในกลุ่ม ตัง้อยู่

ในเขตอตุสาหกรรมซึง่มีมาตรการในการป้องกนัมลพิษและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยูแ่ล้วอยา่งเข้มงวด 

บริษัทฯได้กําหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฎิบตัสํิาหรับผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ้

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  

 “บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ผู้ผลติและผู้สง่ออกแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะจดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม โดยจะทําการปรับปรุงสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองในทกุประเดน็

ปัญหาและจะปฏิบตัติามนโยบาย ดงันี ้”  
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• ปฏิบตัติามกฎหมายสิง่แวดล้อมและข้อกําหนดตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

• ลดปริมาณของเสีย 

• การนําทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสทิธิภาพ 

• ประเมินระบบการจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้าหมายเพ่ือ 

   ให้บรรลเุป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม 

• สง่เสริมให้เกิดการสร้างจิตสํานกึตอ่สิง่แวดล้อม มีการส่ือสารไปยงัพนกังาน ผู้ รับเหมา  

    ผู้สง่สนิค้า และสาธารณชน 

  เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคณุภาพสําหรับอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นยานยนต์  จึงต้องได้รับ

การตรวจสอบระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากัด อย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา 

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบสิ่งแวดล้อมอย่าง

เข้มงวด  ในปี 2555 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมและระบบคณุภาพ 2 ครัง้ในเดือน 

กุมภาพนัธ์ และกันยายน ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีการดําเนินการใดๆท่ีขดัต่อข้อกําหนดและมีผลกระทบต่อระบบ

สิง่แวดล้อมและมาตรฐานคณุภาพของบริษัทฯ 

  ในปี 2555 บริษัทฯได้จดักิจกรรมให้พนกังานเพ่ือเป็นการรณรงค์และสนบัสนนุนโยบายด้านความ

ปลอดภยัตามแนวทางการปฏิบตัขิอง ISO 14001 ดงันี ้ 

• มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานแบบมีสว่นร่วม มีจดุประสงค์เพ่ือลดการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าลง โดยเป้าหมายอยูท่ี่ 4.5 k.W.hr/sq.ft โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แตต้่นปี 2552 โดย

คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานแบบมีสว่นร่วม จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้

o ประชมุทีมทกุเดือนเพ่ือวิเคราะห์การใช้พลงังาน กําหนดมาตรการเพ่ือลดการใช้

พลงังาน 

o  ตรวจตดิตามการใช้พลงังานในโรงงาน ค้นหาปัญหาท่ีเป็นต้นเหตขุองการใช้พลงังาน

เพิ่มขึน้ ปัญหา   การร่ัวไหลของพลงังานเพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

o จดักิจกรรมให้พนกังานทราบถึงนโยบายพลงังานและแนวทางการอนรัุกษ์พลงังาน 

o สรุปผลการดําเนินงานของปี 2555 พบวา่สามารถลดการใช้พลงังานจากเดมิถึง 5.36 

% หรือลดลงประมาณ 132,594 บาทตอ่เดือน 

• โครงการปรับปรุง Cooling Tower Chiller 

• โครงการปรับปรุง Pump Cooling Tower Air Comp 700HP 

• การลดการใช้นํา้ลงโดยมีเป้าหมายในปี 2555 อยูท่ี่ 0.11 ลกูบาตรเมตร/ตารางฟตุ โดยมีทีมงาน 

   รับผิดชอบทําหน้าท่ีดงันี ้

o ประชมุทีมเดือนละ 2 ครัง้ เพ่ือวิเคราะห์การใช้นํา้ในโรงงาน กําหนดมาตรการเพ่ือลด 
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o การใช้พลงังานตรวจตดิตามการใช้นํา้ ค้นหาปัญหาท่ีเป็นต้นเหตขุองการใช้นํา้เพิ่มขึน้  

                เพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

o จดักิจกรรมสง่เสริมการประหยดันํา้ เพ่ือให้พนกังานมีสว่นร่วมในการประหยดันํา้ 

• การลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายปี 2555 อยู่ท่ี Inner<0.70 %  และ Outer 

Layer <4.500% โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบดําเนินการลดของเสียท่ีเกิดจากการผลติ 

• กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมในสปัดาห์ความปลอดภยั ด้วยการจดับอร์ดกิจกรรม 

   ด้านสิง่แวดล้อม มีกิจกรรมให้พนกังานร่วมสนกุด้วยการตอบปัญหาชิงรางวลัและเลน่เกมส์ 

   บิงโกภายในซุ้มกิจกรรม เพ่ือเป็นการปลกูจิตสํานกึด้านสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน 

• จดัทําโครงการลดการใช้กระดาษและลดจํานวนการใช้กระดาษของเคร่ืองถ่ายเอกสารเพ่ือลด

ปริมาณการใช้ทรัพยากร โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เปล่ียน

รูปแบบวิธีการทํางานอย่างมีแบบแผน เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร โดยมีระยะเวลาการดําเนินการ

ตัง้แต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจากผลการดําเนินงานสามารถลดการใช้กระดาษได้น้อย

กวา่ทกุๆเดือนท่ีผา่นมา 

 

ตัง้แตปี่ 2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินงานด้านระบบมาตรฐานคณุภาพ ดงันี ้

• เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นระบบการจดัการคณุภาพของผู้ผลิต

ชิน้ส่วนยานยนต์ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากัด ได้ผ่านการรับรองจาก 

IATF ได้รับการตรวจสอบอย่างตอ่เน่ืองเป็นประจําเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯได้ดําเนินการตามนโยบายและ

ปฎิบัติตามของระบบการจัดการคณุภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบ

คณุภาพ 1 ครัง้ในเดือนมิถนุายน ซึง่ไม่พบประเดน็ความไม่สอดคล้อง 

• โครงการปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง (QIP) โดย Cross Functional Team เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ

ผลติเพ่ือลดปริมาณของเสียและลดคา่ใช้จ่าย อีกทัง้ปรับปรุงและพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยมี

ทีมงานในการับผิดชอบประกอบด้วยบคุคลากรจากฝ่ายตา่งๆเช่น Engineer, Process Engineer, 

Planning Control, Production, Quality และสว่นงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง มีการจดัการประชมุ 

Improvement Team เพ่ือตดิตามปัญหา หาสาเหตแุละการแก้ไขเป็นประจําทกุสปัดาห์ เพ่ือให้มีการ

ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

• การเพิ่มเคร่ืองจกัรท่ีมีนวตักรรมใหม่เช่น เคร่ือง Auto Visual Inspection (AVI) ท่ีมีความสามารถในการ

ตรวจสอบ Surface เพ่ือตรวจ Cosmetic เพ่ือป้องกนัปัญหาการ Reject Cosmetic จากลกูค้าและลด

เวลาในการตรวจสอบ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพฒันาร่วมกบัลกูค้าเพ่ือผลติผลติภณัฑ์ท่ีปลอดมลพิษเพ่ือเป็นการรักษา

สมดลุย์ของสิง่แวดล้อม เช่น ผลติภณัฑ์ท่ีเป็น Lead-Free และ Hallogen-Free รวมถึงการใช้บรรจภุณัฑ์ท่ี

เป็น Bubble หอ่ PCB แทนโฟม 
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สังคมและชุมชน   

  บริษัทฯตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อชมุชน สงัคม ศาสนา วฒันธรรมทรัพยากร 

ธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณชน พร้อมทัง้ส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่

พนกังานทกุระดบั  

  บริษัทฯได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ  เน้นการทํากิจกรรมเพ่ือ

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันามาตรฐานการศกึษาของเยาวชน การพฒันาด้านสขุภาพกายและ

ใจ สง่เสริมพฒันาการด้านศลิปะและการเลน่กีฬา 

   ในปี 2555 ทางบริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัทํากิจกรรมตอ่สงัคม ศาสนา และชมุชน ดงันี ้

 มอบอปุกรณ์การเรียน และของขวญัวนัเดก็ให้กบัโรงเรียนตา่งๆในเขตพืน้ท่ีนิคม

อตุสาหกรรมลาดกระบงั 

 มอบอปุกรณ์การเรียนให้กบั โรงเรียน เอ่ียมสรีุย์ และ โรงเรียนนิคต  จ.

สมทุรปราการ 

 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เก็บขยะมลูฝอยชายหาดหวัหิน เพชรบรีุ 

 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เก็บขยะมลูฝอยและความสะอาดชายหาดชะอํา 

จงัหวดัเพชรบรีุ 

 กิจกรรมปลกูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ ณ ศนูย์ศกึษาธรรมชาต ิสถานตากอากาศบางป ูสมทุรปราการ 

 โครงการมอบทนุการศกึษาบตุรพนกังาน ทนุละ 2,000 บาท จํานวน 20 ทนุ  

 สนนัสนนุทนุการศกึษาและร่วมพฒันาโรงเรียนโคกลําดวน อ. ศรีขรภมิู จ. สริุนทร์ 

 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดาทหารชัน้ประทวน กองพันธ์ทหารราบท่ี3 กรม

ทหารราบท่ี 19 จ. กาญจนบรีุ 

 มอบอปุกรณ์กีฬา ฟตุบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ฟตุซอลแก่กําลงัพล คา่ยสรุสีห์ จ. 

กาญจนบรีุ 

 มอบอปุกรณ์การกีฬา และสิง่ของจําเป็น ให้แก่ โรงเรียนปัญญานกุลู เพชรบรีุ จ.

เพชรบรีุ 

 มอบทนุการศกึษา และอปุกรณ์การเรียน แก่วดัเขาทะโมน จ. เพชรบรีุ   

 สนบัสนนุดอกป๊อปปี ้วนัทหารผา่นศกึ 

 กิจกรรมเพ่ือชมุชมลําพทุรา มอบมมุหนงัสือ อปุกรณ์กีฬาและสอนทํานํา้หมกั

ชีวภาพ และการขยาย EM (Effective Micro-organisma) ไว้ใช้ในการเกษตรและ

บําบดัของเสีย 

 สนบัสนนุ โครงการ รักและหว่งใยผู้สงูอาย ุท่ีชมุชนวดับงึบวั ลาดกระบงั 
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 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ร่วมกบัสํานกังานนิคมอตุสาหกรรม

ลาดกระบงัร่วมกบัสภากาชาดไทย 

 กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กบัหน่วยรถเคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทย 

 มอบทนุการศกึษาให้กบับณัฑิตมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

 บริจาคเงิน สิง่ของ เคร่ืองอปุโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวชภณัฑ์ยา 

เพ่ือช่วยเหลือ 

 ผู้ตดิเชือ้ HIV ณ วดัพระบาทนํา้พ ุตําบลเขาสามร้อยยอด อําเภอเมือง จงัหวดั

ลพบรีุ 

 กิจกรรม CSR  ครัง้ท่ี 1 กิจกรรมเพ่ือสงัคม ท่ีโรงเรียนบ้านหนองหิน จ. สพุรรณบรีุ 

ในวนัท่ี 3พฤศจิกายน 25555 

 กิจกรรม CSR ครัง้ท่ี2 กิจกรมเพ่ือสงัคม  ท่ี โรงเรียนวดัทุง่ปาจาน จ. อทุยัธานี ใน

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้

ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสีย  โดยจะเปิดเผยทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รายงานข้อมูลแบบ 56-1  รายงานประจําปี  และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ท่ี www.kcethai.in.th  โดยได้จดัสง่รายงานประจําปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่าน

มาของบริษัทฯให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุปี เพ่ือเป็นข้อมลูในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการส่ือสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและ

พฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน 

ดงันี ้

• บริษัทฯ พยายามอยา่งยิ่งในการปฏิบตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัและสม่ําเสมอ ภายใต้กรอบ

การปฏิบตังิานท่ีกําหนดไว้โดยหลีกเล่ียงการปฏิบตัอินัไม่ถกูต้อง หรือสถานการณ์ท่ีทําให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯจะต้องมีความชดัเจน ถกูต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา 

และสามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียได้อย่างถกูต้อง ชดัเจน เข้าใจงา่ย และ

ทนัเวลา 

• การแถลงขา่วสารใดๆของบริษัทฯ ต้องมัน่ใจวา่มิได้สง่ผลเสียหายตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า

กบับริษัทฯ หรือลว่งละเมิดข้อมลูท่ีถือวา่เป็นความลบัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ 

http://www.kcethai.in.th/
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• การปฏิบตัหิน้าท่ี ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารของข้อมลูท่ีถือเป็นความลบั พนกังานต้องประพฤตปิฏิบตัิ

ภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯวา่ด้วยจรรยาบรรณของพนกังาน 

•           ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงขา่วสารของบริษัทฯ หรือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัข้อมลู

สําคญัของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการรองกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแตล่ะสายงาน รับหน้าท่ีในการแถลงขา่วท่ีเป็นประเดน็สําคญัของ

บริษัทแก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือส่ือมวลชน 

      บริษัทฯ ยดึมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่ียงธรรม ทัว่ถึงและทนัเวลา โดย

มีหลกัการปฎิบตัดิงันี ้

• เปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

• คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศ

ทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงิน

ดงักลา่วจดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฎิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงั และผ่านการตรวจสอบ

จากผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

• เปิดเผยข้อมลูโดยสรุปของรายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีพร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบตั ิผา่นส่ือหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจําปี และเว็บไซด์ของบริษัท

ท่ี www.kcethai.in.th  

• เปิดเผยรายละเอียดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยท่ีจ่ายตาม

ความเหมาะสมในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่นผา่นทางรายงานประจําปี 

และเว็บไซด์ของบริษัทท่ี www.kcethai.in.th   

• เปิดเผยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และคา่บริการอ่ืนๆ  

• เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครัง้ท่ี

กรรมการแตล่ะทา่นเข้าประชมุผา่นทางรายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

• กําหนดให้กรรมการบริษัทฯต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ให้ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯทราบทกุครัง้ 

 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปีได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

หรือในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ท่ีหมายเลข 02-

3260196-9 ตอ่ 114 หรือ 112 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง

และพฒันาการปฎิบตังิานเพ่ือก่อให้เกิดความมัน่คงในกิจการ จงึจดัให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ท่ี 

http://www.kcethai.in.th/
http://www.kcethai.in.th/
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เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมลูแบบ 56-1 รายงานประจําปี และ Website ของ

บริษัท ท่ี www.kcethai.in.th  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ มีสว่นได้เสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการทําผิดกฎหมาย 

ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณ สามารถแจ้งให้บริษัทรับทราบผ่านทางโทรศพัท์ 

จดหมาย หรือผ่านเว็บไซด์ของบริษัทเอง โดยทางบริษัทฯ จะมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

ดงักลา่ว  

 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้จดัโครงการผู้บริหารพบปะนกัวิเคราะห์ขึน้เพ่ือเป็นอีกหนึง่ช่องทางใน

การส่ือสารและให้ข้อมลูตอ่นกัลงทนุและส่ือมวลชนอยา่งสม่ําเสมอ  

 ในปี 2555 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯได้ให้ข้อมลูกบันกั

ลงทนุในโอกาสตา่งๆได้แก่การประชมุทางโทรศพัท์ การเข้าสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั รวมจํานวน 8 ครัง้และจดัโครงการ

พบปะกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์จํานวน  6  ครัง้และเข้าร่วมโครงการ Company Visit ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยเพ่ือนําเสนอข้อมลูผลการดําเนินงานและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุในวนัท่ี 

11 มีนาคม 2555  

กจิกรรมพบปะนักลงทุน 

 เคซีอี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทนุหลากหลายรูปแบบเป็นประจําอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผู้บริหาร

ระดบัสงูและสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบปะนกัลงทนุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูผลการดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แนว

ทางการเตบิโต รวมถึงสรุปเหตกุารณ์สําคญัๆ ท่ีเกิดขึน้รอบปี และตอบข้อซกัถาม 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการเติบโตและพฒันาบริษัทฯ ด้วยการกําหนดกลยทุธ์และ

นโยบาย รวมทัง้ให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา อีกทัง้กํากับดแูลและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานในด้าน

ตา่งๆของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีทัง้หมด 8 ท่าน โดยกรรมการแตล่ะท่านเป็น

ผู้ มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญ  มีประสบการณ์ และทกัษะความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯอย่าง

เต็มท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้

สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ฐานของจริยธรรมขัน้พืน้ฐาน มีอิสระในการตดัสินใจ และเสนอความ

คดิเห็น ด้วยทศันวิสยัและความเป็นผู้ นํา ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความสจุริต พากเพียร และใสใ่จในทกุๆขัน้ตอนของการ

ดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีได้กําหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้

มีส่วนได้เสียทกุท่านบนพืน้ฐานของการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี(รายละเอียด ขอบเขต อํานาจ 

และหน้าท่ี ของคณะกรรมการตา่งๆอยูใ่นหวัข้อ 8.1- 8.2) 

http://www.kcethai.in.th/
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  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการทัง้หมดมี 8 ท่านมีกรรมการอิสระทัง้หมด 3 ท่านซึง่เป็นจํานวนท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ใน 

3 ของกรรมการทัง้หมด  มีกรรมการบริหาร 2 ทา่นและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 ทา่น โดยกรรมการแตล่ะทา่นมี

วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี มีการกําหนดเกษียณอายขุองกรรมการเม่ืออายคุรบ 75 ปี นบัแตว่นัถดัจากวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึง่มีขึน้หลงัจากท่ีกรรมการผู้นัน้มีอายคุรบ 75 ปีบริบรูณ์ซึง่กระบวนการสรรหากรรมการ

ใหม่ในแต่ละครัง้บริษัทฯ จะปฏิบตัิด้วยความโปร่งใส ไม่มีการใช้อิทธิพลในการบงัคบัให้ผู้ ถือหุ้นเลือก ทกุคะแนน

เสียงท่ีได้รับล้วนแล้วแต่มาจากความเช่ือถือจากผู้ ถือหุ้ น (รายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี  

29/2555 ใน www.kcethai.in.th) โดยโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในหลากหลายสาขาและอาชีพ 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการร่วมกนักําหนดวนัประชมุคณะกรรมการลว่งหน้าไว้ทัง้ปี เป็นประจําทกุเดือน หรืออาจจะ

มีการเชิญประชมุวิสามญัเป็นบางครัง้ตามความจําเป็น ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุตามวาระ

ปกตจํิานวน 13 ครัง้ 

  ประธานกรรมการและเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชมุก่อนการประชมุแต่

ละครัง้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดย

ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

  เลขานกุารบริษัทคือนางธญัรัตน์ เทศน์สาลี ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิ การศกึษาและ

ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัพร้อมกบั

จดหมายเชิญประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่น เพ่ือรักษาสิทธิ

หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ได้  ในกรณีท่ี

คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการประชมุ สามารถสอบถามได้ท่ีสํานกับริหารของบริษัทฯโดย

ในการประชมุแตล่ะครัง้ กรรมการสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมิได้ 

 ในระหว่างการประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ี

สําคญั อีกทัง้สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจ 

อย่างรอบคอบ โดยเลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมและจดบนัทึกการประชุมทุกครัง้ และ

บางครัง้อาจจะเชิญผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานในหวัข้อวาระการประชมุนัน้ๆเข้าร่วมชีแ้จงและให้ข้อมลูแก่กรรมการ

รวมทัง้ให้คําแนะนําในด้านกฏเกณท์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องให้กบัคณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกติการ

ประชมุจะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

   ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุตามวาระปกตจํิานวน 13 ครัง้ ดงัรายละเอียด

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้
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  รายช่ือคณะกรรมการ   การเข้าร่วมประชมุ/ การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต   13/13 

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส   12/13 

3. นายปัญจะ  เสนาดสิยั   13/13 

4. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต   13/13 

5. นางอบุล   จิระมงคล   13/13 

6. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต   13/13 

7. นางศริิพรรณ  สนัธนะพนัธ์    1313 

8. นายไพฑรูย์  ทวีผล      9/13 

 

 

 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดวาระการประชมุ  

ให้รายละเอียดข้อมลู ตอ่กรรมการ  เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะทา่นสามารถเสนอ

เร่ืองตา่งๆและเสนอความคดิเห็นใดๆ  ท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 ประธานฯ ปฎิบตัหิน้าท่ีด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทกุความคดิเห็นท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์

ตอ่บริษัท  

นอกจากนี ้ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นในประเดน็ท่ีสําคญัๆของบริษัท หรือในประเดน็ท่ีผู้

ถือหุ้นมีข้อสงสยั 

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 

   บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ 

ความเข้าใจถึงหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯในการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและภายใต้จรรยาบรรณท่ีกําหนด  

   รายละเอียดการฝึกอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบญัชา องค์โฆษิต   

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ปี 2547  

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• การสง่เสริมประสทิธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 
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• ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฎิบตั ิปี 2541 โดย

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

3. นายปัญจะ          เสนาดสิยั 

• หลกัสตูร การกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

 ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นท่ี 2 ปี 2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2552 

• หลกัสตูร “ Role of the Compensation Committee”  

 สถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Audit Committee Program  (ACP) ปี 2547 

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2545 

4. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2551 

• หลกัสตูร  Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ปี 2546 

5. นางอบุล      จิระมงคล 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร  Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2546 

• การสง่เสริมประสทิธภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 

• ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฎิบตั ิปี 2541  

 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

6. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  

• หลกัสตูร Financial Instrument for Directors ปี 2554 

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2551 

• หลกัสตูร Thai Directors Compensation Survey  ปี 2548 

• หลกัสตูร  Finance For Non Finance Director  ปี 2547 

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2546 

7. นางศริิพรรณ สนัธนะพนัธ์   

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2551 

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร  Finance For Non Finance Director ปี 2547 
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8. นายไพฑรูย์   ทวีผล 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk  

  Management (MIR) 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

• Role of the Compensation Committee (RCC) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

• Chartered Director Class (R-CDC) 

• Audit Committee Program (ACP) 

• Role of Chairman Program (RCP) 

• Director Certification Program (DCP) 

• Director Accreditation Program (DAP) 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

เน่ืองด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ คือคณุบญัชา องค์โฆษิต ซึ่งนอกจากเป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทฯ ท่ีเป็นผู้ผลิต

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์รายแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว ยงัเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็น

ผู้ เช่ียวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จดัการ เน่ืองจากทัง้สองตําแหน่งมีการแบ่งแยกอํานาจ บทบาท และหน้าท่ีอย่างชดัเจน และเน่ืองจาก

ประธานกรรมการดํารงตําแหน่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทฯ ซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ดงันัน้ ประธาน

กรรมการจึงไม่มีอํานาจเหนือกว่ากรรมการท่านอ่ืนๆ ดงักฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ

เพิ่มเตมิของประธานบริษัทฯไว้ ดงันี ้

- ทําหน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ 

- การลงคะแนนตดัสนิโดยผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการประชมุในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทา่กนั 

- เชิญประชมุคณะกรรมการ 

- ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบมาตรการการ

ตรวจสอบภายในท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นและติดตามการปฎิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและแนว

ทางการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีดี เก่ียวกบังบการเงินและสารสนเทศ ดงัได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน รวมถึง 

การปฎิบตัิท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณ์และข้อกําหนดท่ีเกียวข้อง  ท่ีครอบคลมุแผนการควบคมุและตรวจสอบภายใน

การปฎิบตังิานในทกุๆด้าน  และจะมีการประเมินประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในทกุๆไตรมาส  โดย 
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ในปี  2555  ท่ีผ่านมาบริษัทฯได้ปฎิบตัิตามนโยบาย แนวทางและข้อกําหนดของการควบคมุและการตรวจสอบ

ภายใน ดงัระบอุยา่งชดัเจน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทําใดๆท่ีเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้

อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีต้องรายงานการกระทําใดๆท่ีเห็นว่าเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้ท่ี

ประชุมรับทราบ  ซึ่งในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะไม่อนญุาตให้กรรมการท่านนัน้เข้าร่วมประชุม

หรือมีสทิธิออกเสียงใดๆในวาระนัน้ๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ๆให้กบั

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 ด้วยในบางโอกาส บริษัทฯ อาจจะมีความเส่ียงในการปฎิบัติงานเกิดขึน้ได้ ทางบริษัท ฯจึงกําหนด

นโยบายและพฒันาการบริหารความเสียงอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

• การกําหนดนโยบายและการบริหารความเส่ียง เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

• การปฎิบตังิานใดๆของบริษัทฯให้สอดคล้องกบัโครงสร้างขององค์กรและกลไกการปฎิบตั ิ

ท่ีสมดลุย์ 

 

8.4 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน    

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดแูลผู้บริหาร และพนกังานในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในระหว่างท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ดงันี ้

1. บริษัทฯกําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีรู้ข้อมลูห้าม

นําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัทฯท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วก่อนท่ี

จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. เม่ือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเข้าจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท ตามมาตรา 59 เพ่ือให้

เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจัดทําและเปิดเผย

รายงานการถือหลกัทรัพย์ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และได้กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 
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4. ประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินยั สําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายใน

บริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควร

แก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา  การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจน

การเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะ

พิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

 

8.4    บุคลากร     

 

 ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของบริษัท  

  

 

บุคลากร จาํนวน (คน) 

ผู้บริหาร (ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการจนถงึกรรมการผู้จดัการ) 35 

พนกังานฝ่ายขายและบริหาร 83 

พนกังานสายการผลิตในโรงงาน 708 

 พนกังานผลติเหมาช่วง 978 

รวม 1,804 

 

ค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีบุคลากรทัง้หมดจํานวน 1,804 คน บริษัทได้จ่ายค่าค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจํานวนทัง้สิน้ 236,860,490.20 ล้านบาท โดยผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน 

196,077,298.97 บาท เงินโบนสัปี  33,584,579.00 บาท และเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 7,198,612.23 บาท   
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 บริษัทฯ ได้มี คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน

เร่ืองต่างๆ เช่นระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์ และ

เป้าหมาย การปฏิบตัิ ให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการ

ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในของระบบงานตา่งๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้

บริษัทฯได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือควบคมุความเส่ียงทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงาน 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัท

ยอ่ยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี งบการเงินของบริษัทฯจะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

ว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศไทย  มีการเปิดเผยข้อมูลท่ี

สําคญัและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจําปีของบริษัทฯด้วย 

คณะกรรมการบริษัท ยงัมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไว้ซึ่งระบบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจอย่างมีเหตผุลในส่วนท่ีเก่ียวกับงบการเงินว่ามีการบนัทึกข้อมลูอย่างถกูต้องและสมบูรณ์ มีการดแูล

การเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพ่ือเป็นการป้องกันการปฏิบตัิโดยมิชอบหรือทจุริตใดๆในธุรกิจ 

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  

เพ่ือให้ควบคมุดแูลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสทิธิภาพ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้สามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัท โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท

ในด้านตา่งๆ 5 ด้านคือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

2. การบริหารความเส่ียง 

3. การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

5. ระบบตดิตาม 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจบุนัมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและสอดคล้อง

กบัแบบประเมินการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสว่นของการควบคมุภายในท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ สําหรับการควบคุมภายในหัวข้ออ่ืนของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการเห็นวา่ ปัจจบุนัมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้ว พอใจในระดบัหนึง่  
 

9.การควบคุมภายใน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีค้รอบคลมุถึงการดําเนินงานของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยท่ีสิน้สุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2555   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย พลโท 

นายแพทย์ สปุรีชา  โมกขะเวส  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นางอบุล จิระมงคล และนายไพฑรูย์ ทวีผล 

 ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้ประชุมทําหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินงาน  งบ

การเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้ สอบบัญชี  ผู้ ตรวจสอบภายใน ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรวม 5 ครัง้

กรรมการตรวจสอบทกุคนเข้าร่วมการประชมุทกุครัง้ ซึง่มีผู้บริหารเข้าร่วมชีแ้จ้งและรับฟังความคิดเห็นด้วย 4 ครัง้ 

โดยมีสาระสําคญัดงันี ้

1. ความถกูต้อง ครบถ้วน และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  งบการเงินประจําปี   นโยบายบญัชีท่ีสําคญั 

และรายการทางการเงินท่ีสําคญั  โดยพิจารณาขอบเขต  วิธีการตรวจสอบและประเด็นท่ีตรวจของผู้สอบ

บญัชีร่วมกับฝ่ายจัดการ   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รายงานทางการเงินของบริษัทฯได้

จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้   

2. ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน   การตรวจสอบภายใน   และการกํากบัดแูล 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมสอบทานแผนการตรวจสอบ ระบบการควบคมุภายใน  และรายงานผล

การตรวจสอบ ของผู้ ตรวจสอบภายในพบว่าผู้ ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานท่ี

นําเสนออยา่งมีประสทิธิภาพ  ละเอียด  และทัว่ถึง  และผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบด้วย

มาตรการท่ีเหมาะสมแล้วอยา่งรวดเร็ว ระบบควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

3. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินหรือกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัๆ  ระหว่าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  โดยให้ความสําคญักบัรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนั หรือรายการ

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์ 

4. ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานสําหรับปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรก

ของผู้สอบบญัชีพบว่าผลการปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และรวดเร็วตรงตอ่เวลา  ผู้สอบบญัชี

มีความเป็นอิสระเพียงพอ และในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2556 นัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสมควรเสนอให้ผู้สอบบญัชีท่านเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีต่อเน่ือง   โดยค่าสอบ
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บญัชีท่ีเสนอมา 3,464,000.00 บาท มีความเหมาะสม   จึงนําเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ นําเสนอความเห็นนีเ้พ่ือขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นในการประชมุใหญ่สามญัประจําปีตอ่ไป 

5. การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และ

กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการปรับปรุง

ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอ โดยมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. ความเห็นโดยรวมจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับปี 2555 ของทัง้คณะ และมี            

ความเห็นโดยรวมว่า   คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามกรอบของกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยครบถ้วนแล้ว  

 

 

 

พลโท นายแพทย์ สปุรีชา  โมกขะเวส  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

นางอบุล  จิระมงคล 

นายไพฑรูย์  ทวีผล 

12  กมุภาพนัธ์  2556 
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   10.1  รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 ในระหว่างปี 2554-2555 บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกัน*  ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกับการซือ้และขายสินค้าและสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทัง้นี ้รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทและบริษัทดงักล่าว และเป็นไปตามปกติ

ทางธุรกิจ โดยรายละเอียด รายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบ

การเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    

ช่ือยอ่    ช่ือบริษัท 

KCE  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

KCEI  บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

KCET  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

TLM  บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

KCE Thailand บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

CT  บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

KCEA  บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

KCES  บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 

KCE TW  บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

ASC  0บริษัท อวาตา ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.รายการระหว่างกัน 
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ในปี 2555 มีดังนี ้

01)  รายการกบับริษัทเคซีอี อเมริกา KCE America, Inc. (“KCEA”)  ซึง่เป็นบริษัทร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทฯในการทําการตลาดกบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

0   โดยกลุม่บริษัทฯถือ0หุ้น0ใน KCEA เป็นสดัสว่น 50% 

 

ลาํดบั   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

      2555 2554   

1 กลุม่บริษัทฯได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB     KCEA ทําหน้าท่ี เป็นตวัแทนกลุม่บริษัทฯทําการตลาดเพ่ือสร้างความสะดวก 

  ประเภท Double -Sided และ Multilayer ให้แก่ KCEA     และความรวดเร็วในการติดตอ่กบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

        แก่ KCEA เป็นรายการท่ีดําเนินการทางธรุกิจตามปกติและราคาสินค้าเป็น 

  1) ขายสินค้า     ราคาตลาดสําหรับสินค้าท่ีมีคณุภาพใกล้เคียงกนั 

    - โดย KCE 571.8 493.9  

    - โดย KCEI 271.6 122.5  

    - โดย KCET 88.2 350.9  

  2) ลกูหนีก้ารค้า     

    - ของ KCE 205.0 163.0  

    - ของ KCEI 91.8   55.6   

    - ของ KCET 40.7   79.2  

 3) คา่ใช้จ่าย      

    - โดย KCE 1.2 -   

    - โดย KCEI - -  

    - โดย KCET 1.5 -  
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2)  รายการกบับริษัท เคซีอี สงิคโปร์  KCE Singapore Pte., Ltd. (“KCES”) ซึง่เป็นบริษัทร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทในการทําหน้าท่ีการตลาดกบัลกูค้าในภมิูภาคเอเซีย โดยกลุม่

บริษัทฯถือหุ้นใน 0KCES เป็นสดัสว่น 49%  

1 กลุม่บริษัทฯ0ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB ประเภท 

Double-Sided และ Multilayer ให้แก่ KCES  

1) ขายสินค้า 

- 0โดย KCE 

- โดย0 KCEI 

- 0โดย KCET 

2) ขายทรัพย์สิน 

- 0โดย KCE 

- โดย0 KCEI 

- 0โดย KCET 

3) ลกูหนีก้ารค้า 

- ของ0 KCE 

- ของ0 KCEI 

- ของ 0KCET 

4) คา่นายหน้าจ่าย 

- โดย 0KCE 

- โดย0 KCEI 

- 0โดย KCET 

- 0โดย TLM 

 

 

 

 

 

 

026.5 

076.2 

02.3 

 

0- 

- 

- 

 

 

8.3 

32.1 

(0.2) 

 

 

28.7 

11.7 

12.7 

0.4 

 

 

 

81.0 

66.4 

56.3 

 

- 

- 

- 

 

 

12.4 

 16.8 

4.1 

 

 

28.7 

 7.3 

13.5 

0.4 

KCES ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มบริษัทฯด้านการตลาด เพ่ือ

สร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าใน

สิงคโปร์และแถบภูมิภาคเอเชีย โดย KCES จะได้รับค่า

นายหน้าเป็นค่าตอบแทน ซึ่งการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นไป

ตามลักษณะสินค้าและการตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทฯและ 

KCES  การขายแก่ KCES เป็นไปตามการค้าปกติ และราคา

สินค้าเป็นราคาตลาดสําหรับสินค้าท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกัน 

ทัง้นีร้วมถึงการขายเคร่ืองจกัรบางรายการผ่าน KCES เพ่ือขาย

ตอ่ผู้ขายรายอ่ืนในประเทศสิงคโปร์ 
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2 กลุม่บริษัทฯได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ได้สัง่ซือ้วตัถดิุบ อาทิ แผ่น 

Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหลเ่คร่ืองจกัร เป็นต้น 

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทฯสัง่ซือ้ชิน้สว่นเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการผลิตจาก 

KCES และมีคา่ใช้จ่ายจากการคืนสินค้าและค่านายหน้า 

11)1 ซือ้ 

-         โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

12)1 ซือ้ทรัพย์สิน 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

3) เจ้าหนีก้ารค้า - วตัถดิุบ 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

- ของ TLM 

4) เจ้าหนีอ่ื้นและเงินทดรอง-ชิน้สว่นเคร่ืองมือ, อปุกรณ์การผลิต, การขอ

คืนสินค้า และ คา่นายหน้าค้างจ่าย 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

- โดย KCET 

- โดย TLM 

 
 

 

 

 

16.5 

10.6 

11.8 

 

 

- 

0.2 

0.2 

 

16.1 

1.0 

2.4 

- 

 

 

 

1.7 

4.9 

11.8 

-  

 

 

 

 

 

18.1 

13.4 

20.2 

 

 

- 

0.1 

0.2 

 

12.5 

  1.7 

  0.9 

                  0.1 

 

 

 

2.6 

2.7 

5.7 

-  

 

การติดต่อกับผู้ ขายสินค้ารายอ่ืน (Supplier) ท่ีประเทศ

สิงคโปร์ผ่าน KCES ทําให้กลุม่บริษัทฯได้รับเง่ือนไขทางการค้า

ท่ีดีกว่า เน่ืองจากเป็นการติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศ

สิงคโปร์ บริษัทฯจึงดําเนินการซือ้สินค้า/วตัถุดิบ ผ่าน KCES 

นโยบายในการกําหนดราคาซือ้ คือราคาทนุของสินค้า/วตัถดิุบ 

บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการท่ีเกียวข้องโดยตรงกับการซือ้

สินค้านัน้ๆ เช่นคา่ขนสง่ คา่พิธีการศลุกากร คา่ใช้จ่ายของชิปปิง้  
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5)คา่ใช้จ่าย 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

- โดย KCET 

กลุม่บริษัทฯจ่ายล่วงหน้าคา่ใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ 

KCES เช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าท่ีพกั แล้วเรียกชําระคืนในภายหลงั 

1) ลกูหนีอ่ื้นและเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

 
 

0.3 

- 

1.9 

 

 

 

 

- 

- 

1.3 

 

1.2 

- 

4.6 

 

 

 

 

- 

- 

1.3 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฯจ่ายค่าดําเนินการล่วงหน้าให้แก่ KCES เพ่ือสร้าง

ความสะดวกในการดําเนินการระหว่างกลุ่มบริษัทฯและ KCES 

และได้รับชําระเงินคืนจาก KCES ทกุครัง้  

 

3)  รายการกบับริษัท เคซีอี ไต้หวนั  KCE Taiwan Co., Ltd. (“KCETW”) ซึง่เป็นบริษัทร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทในการทําหน้าท่ีจดัหาวตัถุดบิและเครือ่งจกัรในต่างประเทศ

ใหก้บักลุม่บรษิทั โดยกลุม่บริษัทฯถือหุ้นใน KCETW เป็นสดัสว่น 49%  
 

ลาํดบั 
ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและเหตุผล 

 2555 2554 

1 กลุม่บริษัทฯ ได้แก่ KCE,KCEI และ KCET ได้สัง่ซือ้วตัถดิุบอาทิ Drill 

Bit,Back up/Entry,เคร่ืองจกัรและอะไหล ่เป็นต้น นอกจากนีก้ลุม่บริษัท

ฯ สัง่ซือ้ชิน้สว่นเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการผลิตจาก KCETW และมีคา่ใช้จ่าย

จากการคืนสินค้าและคา่นายหน้า  

1) ซือ้ 

               -     โดย KCE 

               -     โดย KCEI  

               -     โดย KCET 

  

 

 

 

- 

0.1 

19.6 

 

 

 

 

- 

- 

- 

การติดตอ่กบัผู้ขายสินค้ารายอ่ืน (Supplier) ท่ีประเทศไต้หวนั

ผ่าน KCETW ทําให้กลุม่บริษัทฯ ได้รับเง่ือนไขทางการค้าท่ี

ดีกวา่ เน่ืองจากเป็นการติดตอ่ระหวา่งบริษัทภายในประเทศ

ไต้หวนั บริษัทฯ จงึดําเนินการซือ้สินค้า ผ่าน KCETW 

นโยบายในการกําหนดราคาซือ้ คือราคาทนุของสินค้า บวกด้วย

คา่ใช้จ่ายในการจดัการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการซือ้สินค้านัน้ ๆ 

เช่นคา่ขนสงื่ คําพิธีการศลุกากร ค่าใช้จ่ายของชิปปิง้ 

 



6 
 

 
12)1 ซือ้ทรัพย์สิน 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

13)1 เจ้าหนีค้่าซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

4) คา่ใช้จ่าย  

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

 

  

4.0  

0.9 

2.7 

 

 

- 

0.3 

0.1 

 
 

0.3 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 
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4) รายการระหวา่ง KCE กบับริษัท อวาตา ซสิเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (”ASC”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท อวาตา จํากดั (เดมิเป็นบริษัทร่วมและได้ปิดกิจการแล้วเม่ือปี

2541)  

 

ลาํดบั 
ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและเหตุผล 

 2555 2554 

1 ในปี 2541 KCE ตัง้ ASC เป็นลกูหนีเ้งินกู้ ยืมจํานวน 399.2 ล้านบาท 

โดย คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5% ตอ่ปี  

1) เงินให้กู้ ยืม 

2) ดอกเบีย้รับ 

3) ดอกเบีย้ค้างรับ 

4) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

  

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

KCE ไม่ได้เรียกเก็บดอกเบีย้เงินกู้ ในปี 2553 หลงัจากท่ีศาลฯมี

คําสัง่พิทกัษทรัพย์เดด็ขาดในปลายปี 2552 แตไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูไว้เตม็จํานวนแล้ว  
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 10.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

  กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ภายหลงัการ

เกิดรายการในทกุๆไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯจะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ

ระหว่างกันนัน้ก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของ

รายการดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยในการประชมุ

คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนุมัติการทํารายการ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 10.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้องในอนาคต ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 9/2551เม่ือวนัท่ี 19 

สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้    

 ส่วนรายการระหว่างกันอ่ืนท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วนัน้ 

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.

2535 และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของ

บริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบญัชี และผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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 11.1  งบการเงนิ 

ปี 2552 

    ในรอบปี 2552 ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดและวางแผนปฏิบตัิงาน

เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การ

ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ี

เป็นสาระสําคญัซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอ

ในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ

แตล่ะปีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน)โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

ปี 2553 

 ในรอบปี 2553 ได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ต้องวางแผน

และปฏิบตังิานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลวา่ งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการ

ทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) โดย

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

 

 ปี 2554 

 ในรอบปี 2554 ได้ปฏิบตังิานตรวจสอบมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ต้องวางแผนและ

ปฏิบตัิงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการ

ทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึน้  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสม 

11.สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด 

(มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 ปี 2555 

 ในรอบปี 2555 ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึ่งกําหนดให้ต้องวางแผน

และปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัของบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผู้สอบ

บญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของ

กิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็น

ตอ่ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ  นโยบาย

การบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การ

ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

 งบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึง่แสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 และมีวรรคเน้นเก่ียวกบัการถือปฏิบตัติาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่โดยสภาวิชาชีพในระหวา่งปี 2554 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
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สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
บริษัทย่อย 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

 

       ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
สนิทรัพย์รวม 1,117,485,037 1,119,140,159 938,722,116 

หนีส้นิรวม 530,436,270 532,271,968 356,690,318 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 587,048,767 586,868,191 582,031,798 

รายได้จากการขาย 1,558,211,283 1,310,923,919 1,071,319,613 

รายได้รวม 1,586,957,309 1,326,044,624 1,158,495,354 

กําไรขัน้ต้น 173,287,456 147,712,166 130,883,701 

กําไรสทุธิ 28,348,336 20,125,362 106,138,742 

 

 

 

บริษัทย่อย 

 

 ปี2555 ปี2554 ปี2553 
สนิทรัพย์รวม 1,165,762,048.86 1,316,857,902 1,266,126,698 

หนีส้นิรวม     480,114,707.80 719,520,531 756,143,012 

สว่นของผู้ ถือหุ้น     685,647,341.06 597,337,371 509,983,686 

รายได้จากการขาย 1,440,336,780.30 1,708,806,235 1,401,010,160 

รายได้รวม 1,465,374,337.24 1,719,137,190 1,403,519,405 

กําไรขัน้ต้น 196,601,123.66 158,379,714 100,263,180 

กําไรสทุธิ 137,553,552.02 92,563,578 16,074,002 
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บริษัทย่อย 

 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

สนิทรัพย์รวม          5,740,027,299  4,939,228,787 4,718,862,054 

หนีส้นิรวม          4,469,061,975  3,934,565,628 3,679,739,829 

สว่นของผู้ ถือหุ้น          1,270,965,325  1,004,663,159 1,039,122,225 

รายได้จากการขาย          1,932,948,902  3,160,211,159 3,832,051,348 

รายได้รวม          2,567,114,887  3,305,085,876 4,014,675,712 

กําไรขัน้ต้น              355,224,142  (142,032,227) 510,610,037 

กําไรสทุธิ              262,719,394  (229,540,999) 182,740,359 

 

 

บริษัทร่วม 

 
 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

 
  

          ปี2555          ปี2554            ปี2553 
สนิทรัพย์รวม              446,468,650            430,964,633            435,377,618  

หนีส้นิรวม              341,863,981            311,808,777            324,461,538  

สว่นของผู้ ถือหุ้น              104,604,669            118,334,011            110,916,080  

รายได้จาการขาย              985,931,582        1,095,493,819        1,107,307,270  

รายได้รวม              985,931,582        1,095,493,819        1,107,307,270  

กําไรขัน้ต้น                75,140,547              75,408,468              71,135,246  

กําไรสทุธิ (ขาดทนุสทุธิ)                      564,061                3,125,597                2,507,357  

 
 

หมายเหต*ุ อตัราแลกเปล่ียน สําหรับงบดลุ 30.5824 บาท/Usd และ 30.6301 บาท/ Usd สําหรับงบกําไรขาดทนุ 

 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 

 

5 
 

บริษัทร่วม 

 

บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 

  
          ปี2555          ปี2554            ปี2553 
สนิทรัพย์รวม 109,685,696 108,795,453 109,093,742 

หนีส้นิรวม 67,572,535 61,545,837 61,791,734 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 42,113,161 47,249,616 47,302,007 

รายได้จากการขาย 147,847,771 169,683,938 204,309,793 

รายได้รวม 147,847,771 169,683,938 204,309,793 

กําไรขัน้ต้น (ขาดทนุ) 67,537,997 66,996,832 66,642,554 

กําไรสทุธิ (ขาดทนุสทุธิ) (3,559,455) (2,419,519) 951,489 

 

 

 

หมายเหต*ุ อตัราแลกเปล่ียน สําหรับงบดลุ 30.5824 บาท/Usd และ 30.6301 บาท/ Usd สําหรับงบกําไรขาดทนุ 
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  ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
   

1. อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 0.81 0.90 0.66 

2. อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.60 0.70 0.38 

อัตราส่วนการทาํกาํไร 
   

3. อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 19.23% 17.28% 19.78% 

4. อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 13.72% 3.84% 9.94% 

5. อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (%) 11.00% 1.83% 7.36% 

6. อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 23.15% 5.26% 20.21% 

อัตราส่วนประสทิธิภาพด้านการเงนิ 
   

7. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 109 98 92 

8. ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วนั) 84 91 86 

9.ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 114 99 92 

10. เงินทนุหมนุเวียน (ล้านบาท) 2,715 2,865 1,853 

11. Cash Cycle (days) 79 90 86 

อัตราส่วนประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 
   

12. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.95% 1.41% 6.11% 

13. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 13.60% 3.12% 10.07% 

14. อตัราหมนุของสินทรัพย์ (%) 0.63 0.77 0.83 

อัตราส่วนนโยบายการเงนิ 
   

15. อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.33 2.73 2.31 

16. อตัราความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 5.83 1.90 4.09 

17. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 78.29% 71.43% 39.13% 

       
         

1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนีสิ้นหมนุเวียนรวม 
  2 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (สินทรัพย์หมนุเวียนรวม - สินค้าคงเหลือ) / หนีสิ้นหมนุเวียนรวม 

 3 อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้จากการขาย 
   4 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี / รายได้จากการขาย 

  5 อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / รายได้จากการขาย 
  6 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
  7 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = ลกูหนีก้ารค้าเฉล่ีย / รายได้จากการขายสทุธิ x 365 
  8 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = สินค้าคงเหลือเฉล่ีย / ต้นทนุขาย x 365 
  9 ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย = เจ้าหนีก้ารค้าเฉล่ีย / ต้นทนุขาย x 365 
  10 เงินทนุหมนุเวียน = ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ + สินค้าคงเหลือ + สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน - เจ้าหนีก้ารค้า -หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 

11 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย - ระยะเวลาชําระหนี ้
  12 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สินทรัพย์รวม x 100 
  13 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ x 100 
  14 อตัราการหมนุของสินทรัพย์รวม = ขายสทุธิ / สินทรัพย์รวม 

   15 อตัราสว่นหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
  16 อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ = กําไรก่อนหกั Hedging, ดอกเบีย้และภาษี / ดอกเบีย้จ่าย 

 17 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ       
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 

 

   (Based on Consolidated Financial Statement) 

   

หน่วย : ล้านบาท 

    

Unit : Million Baht 

    2555/2012 2554/2011 2553/2010 

รายได้รวม Total revenues 7,205.644       7,394.171        7,491.116  

    

 

    

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และ EBITDA 1,376.363          828.724        1,319.263  

คา่ตดัจําหน่าย   

 

    

 กําไรสทุธิ (ขาดทนุ)   Net profit (loss)     712.328          132.021           534.615  

    

 

    

 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน  

 Net cash provided by operating 

activities  1,647.975         791.040           876.055  

    

 

    

 กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น / ถวัเฉลีย่ (บาท)  

 Net profit (loss) per share / Average 

(baht)        1.55                0.28                 1.15  

    

 

    

 จํานวนหุ้น (ถวัเฉล่ีย) (พนัหุ้น)   Share outstanding  460,439          464,046           463,654  

  

 (Weighted average) (Thousand 

Shares)  

 

    

 จํานวนพนกังาน (คน)   Number of employees (person)      4,804              4,921               5,013  

    

 

    

 สินทรัพย์รวม   Total assets     10,255.567       9,278.124        8,752.912  

    

 

    

 หนีส้ินรวม   Total liabilities  7,178.339       6,769.932        6,108.130  

 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น   Total shareholders' equity  3,077.228       2,508.192        2,644.781  

    

 

    

 ทนุชําระแล้ว   Issued and paid up capital    472.601          472.224           471.067  

    

 

    

 % เงินปันผล / กําไรสทุธิ   % Dividends / Net profit  

 

71.43% 39.13% 

          

     Calculation : - Profit befroe Tax 736.307          131.254           545.046  

 

Interest Expenses 152.388          145.099           176.357  

 

Depreciation 477.401          548.158           589.522  

 

Amortization  10.267              4.214               8.337  

 

EBITDA     1,376.363          828.724        1,319.263  
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SUMMARIZED FINANCIAL DATA   

 
 
 
     หน่วย : ล้านบาท 

   Unit : Million Baht      

     
Unit : Million Baht 2555/2012 2554/2011 2553/2010 

สินทรัพย์รวม Total Assets   10,255.567       9,278.124       8,752.912  

หนีส้ินรวม Total Liabilities 7,178.339       6,769.932        6,108.130  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น Total Shareholders' Equity 3,077.228       2,508.192        2,644.781  

รายได้จากการขายและบริการ Sales and Service Income 6,477.890       7,201.065        7,261.176  

รายได้รวม Total Revenues 7,205.644       7,394.171        7,491.116  

กําไรขัน้ต้น Gross Margin 1,245.570       1,244.063        1,436.151  

กําไรจากการดําเนินงาน ก่อนดอกเบีย้ และภาษี  Operating profit before interest and tax   888.695          276.353           721.404  

กําไรสทุธิ (ขาดทนุ) Net Profit (Loss)   712.328          132.021           534.615  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash from Operating Activities 1,647.975          791.040          876.055  

        

 อตัราสว่นทางการเงิน / Financial Ratios   2555/2012 2554/2011 2553/2010 

อตัรากําไรขัน้ต้นต่อรายได้ขายและบริการ Gross Profit Margin / Total Sales and Service 19.23% 17.28% 19.78% 

อตัรากําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีตอ่รายได้

ขายและบริการ EBIT / Total Sales and Service 13.72% 3.84% 9.94% 

อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้ขายและบริการ Net Income / Total Sales and Service 11.00% 1.83% 7.36% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น Return on Shareholders' Equity 23.15% 5.26% 20.21% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม Return on Assets 6.95% 1.42% 6.11% 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ่ Net cash provided by operating activities / 25.44% 10.99% 12.06% 

รายได้ขายและบริการ Sales and Service Income 

   เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ่ Net cash provided by operating activities / 53.55% 31.54% 33.12% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น Shareholders' equity 

   กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) Earning Per Share (Baht) 1.55 0.28 1.15 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) Dividend Per Share (Baht) 

 

0.20 0.45 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) Book Value Per Share (Baht) 6.51 5.31 5.61 

      

 

  

     Calculation : - Profit befroe Tax 736.307          131.254           545.046  

 

Interest Expenses 152.388          145.099           176.357  

     

 

EBIT 888.695          276.353           721.404  
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11.2  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ  
 
ภาพรวมผลการดาํเนินงาน ปี 2555  

ภายหลงัเหตุการณ์อุทกภัยครัง้ร้ายแรงในปลายปี 2554 ผลการดําเนินงานโดยรวมของปี 2555 ได้ฟื้น

ตวัอย่างตอ่เน่ือง และกลบัมาแข็งแกร่งขึน้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้ายของปีนี ้ซึ่งเป็นไปตามท่ีฝ่าย

บริหารคาดการณ์ไว้ ตามงบการเงินรวมปี 2555  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 

6,477.9 ล้านบาท (เทียบเท่า 209.4 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายในปี 2554 จํานวน 7,201.1 

ล้านบาท (เทียบเทา่ 237.2 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) เทา่กบัรายได้ในเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐลดลงประมาณ รัอยละ 11  

ในปีนี ้บริษัทฯและบริษัทยอ่ย รายงานกําไรสทุธิจํานวน 712.3 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม คิดเป็นกําไร

จากการดําเนินงาน 553.3 ล้านบาท (ไม่รวมกําไร-ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียง) เทียบ

กับผลการดําเนินงานของปี 2554 ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 132.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรจากการดําเนินงาน 

339.9 ล้านบาท  

ผลการดําเนินงานรวม สําหรับปี 2555  มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  ปี 2555 

รายได้     1,345.2    1,507.6     1,757.1    1,868.0  6,477.9 

กําไรขัน้ต้น (%)         19.0         19.3        18.0         20.5       19.2 

กําไรสทุธิ         82.3       144.8      148.6       177.6     553.3 

(ก่อนอตัราแลกเปลี่ยน) 

กําไรสทุธิ      179.3        77.9      242.5       212.6     712.3 

ผลประกอบการท่ีดีของปี 2555 ได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการฟืน้ตวัอย่างรวดเร็วของบริษัทย่อย (บจ.เคซี

อี เทคโนโลยี) หลงัเหตกุารณ์นํา้ทว่ม การปรับเพิ่มประสทิธิภาพการผลติในโรงงานทกุแหง่ ประกอบกบัความสําเร็จ

ในการควบคมุอตัราของเสีย สง่ผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึน้และต้นทนุการผลิตต่ําลงอย่างมีนยัฯ  อีกทัง้ ทําให้ยอดขาย

ในแตล่ะไตรมาสเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงูขึน้เป็นอย่างมาก รวมทัง้ปัจจยัสนบัสนนุ จากการ

รับรู้เงินชดเชยค่าประกนั และการเร่ิมรับรู้รายได้และกําไรจากการรวมกิจการ บจ.เคมโทรนิคส์ อย่างไรก็ตาม ผล

การดําเนินงานยงัได้รับผลกระทบอ่ืนท่ีสําคญั อาทิ การปรับค่าแรงขัน้ต่ําตามนโยบายของรัฐบาล ราคาวตัถดุิบท่ี

ปรับตวัสงูขึน้ และจากการผลติท่ี เคซีอี เทคโนโลยี ท่ียงัไม่กลบัสูร่ะดบัปกต ิ
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การวเิคราะห์รายได้ 

 รายได้จากการขายและบริการ 

จากสถิตยิอดขายสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ในไตรมาส 3 ปี 2554 จนไตรมาสสดุท้ายของปี 2554 ท่ีเกิดอทุกภยั

ครัง้ร้ายแรงขึน้ จนทําให้ บจ.เคซีอี เทคโนโลยี (เคซีอี เทคฯ) ต้องหยดุการดําเนินงานตัง้แตก่ลางเดือนตลุาคม และ

ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปสู่การผลิตในโรงงานเคซีอีแห่งอ่ืนๆ ทําให้ยอดขายของกลุ่มลดลงไปถึง ร้อยละ 56 จาก

ยอดขายในไตรมาสก่อน  หลงัจากสถานการณ์นํา้ท่วมได้คล่ีคลายลง ในต้นไตรมาส 1 ปี 2555 เคซีอี เทคฯ ได้เข้า

ฟืน้ฟูโรงงาน ติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ และสามารถกลบัมาเปิดดําเนินการได้อีกครัง้ พร้อมเดินกําลงัการผลิตเพิ่มขึน้

เป็นขัน้เป็นตอน (Phase) ไปตามลําดบั  

โรงงานเคซีอี เทคฯ ประสพความสําเร็จในการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ และการควบคมุอตัราของเสียให้ทรง

อยู่ในระดบัต่ําสุดได้ ทําให้เคซีอี เทคฯ มีกําลงัการผลิตเพิ่มมากขึน้เป็นลําดบั และสามารถรองรับออเดอร์จาก

ลกูค้าเก่าท่ีกลบัมาสัง่ซือ้จากเคซีอีได้ ส่งผลไห้ยอดขายของกลุ่มเติบโตอย่างต่อเน่ือง นบัจากไตรมาสแรกของปี 

2555 จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี ้โดยมีการใช้กําลังผลิตได้กว่าร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตสูงสุดก่อน

เหตกุารณ์นํา้ทว่ม และถือได้วา่ไตรมาส 4 เป็นไตรมาสท่ีดีท่ีสดุของปี 2555 

  

รายไดจ้ากการขายและบริการ รายไตรมาส 

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

            ปี 2555        ปี 2554              

 ไตรมาส 1  USD  43.6 ล้าน  USD  61.4 ล้าน  

 ไตรมาส 2  USD  48.4 ล้าน  USD  66.0 ล้าน  

 ไตรมาส 3  USD  56.3 ล้าน  USD  70.8 ล้าน  

 ไตรมาส 4  USD  61.2 ล้าน  USD  39.6 ล้าน *  

     USD 209.4 ล้าน  USD 237.8 ล้าน  

( หมายเหต ุ*   เกิดเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ร้ายแรงใน เดือนตลุาคม 2554) 

 

ในปี 2555 ผลิตภณัฑ์ PCB มีสดัส่วนตาม layer count ดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละ ของตารางฟตุ)  

     ปี 2555  ปี 2554   

 แผน่วงจรสองหน้า    29.7%  20.0%   

 แผน่วงจร 4 ชัน้    55.1%  59.0%   

แผน่วงจร 6+ ชัน้        15.2%  21.0%   
 

 

 



                                                                                                                                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 

 

13 
 

สดัส่วนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ร้อยละ ของยอดขาย)  

     ปี 2555  ปี 2554    

 ยโุรป    62.0%  62.0%     

 สหรัฐอเมริกา    16.7%  16.3%    

 เอเซีย     17.8%   17.9%    

 ภายในประเทศ      3.5%   3.8%    

 เงนิชดเชยค่าประกันความเสียหาย 

จากเหตกุารณ์อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในปี 2554 บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (เคซีอี เทคฯ) 

ได้รับความเสียหายจากนํา้ทว่มจนต้องปิดโรงงาน ตัง้แตว่นัท่ี 12 ตลุาคม 2554 อยา่งไรก็ตาม เคซีอี เทคฯ ได้มีการ

จดัทําประกนั ประเภทการเส่ียงภยัทกุชนิดและธุรกิจหยดุชะงกั โดยมีทนุประกนัเต็มมลูค่าทรัพย์สินท่ีเอาประกัน 

ดงันัน้ จึงได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเพียงพอท่ีจะชดเชยความเสียหายท่ี

เกิดขึน้จริงได้ทัง้หมดจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ในปีการเงิน 2554 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับรู้รายได้สําหรับเงินชดเชยค่าประกันความ

เสียหาย เฉพาะท่ีสืบเน่ืองจากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม ตามรายละเอียดดงันี ้

         (ล้านบาท) 

    ปี 2555  ปี 2554    รวมทัง้สิน้ 

รายได้เงินชดเชยคา่ประกนั: 

    บจ. เคซีอี เทคโนโลยี     525   1,618      2,143 

    บริษัทอ่ืนในกลุม่       30       0           30 

         555   1,618      2,173 

หกั คา่ตดัจําหน่ายทรัพย์สนิ    (58)  (1,548)    (1,606) 

รายได้เงินชดเชย – สทุธิ     497       70         567  

 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยคา่ประกนัลว่งหน้า (Interim payment) จากบริษัทประกนัแล้ว เป็น

จํานวน ประมาณ 1,300 ล้านบาท และคาดวา่จะสามารถสรุปคา่ชดเชยความเสียหายทัง้หมดกบับริษัทประกนัภยั

ได้ ภายในไตรมาส 3 ปี 2556   

 

 การวเิคราะห์รายได้อ่ืน    

รายได้อ่ืน ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท)     
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            ปี 2555  ปี 2554    

รายได้จากการขายเศษวสัด ุ       28.7      95.8  

กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน-การป้องกนัความเส่ียง   159.0         0 

รายได้อ่ืนๆ         43.2       10.3  

  รวมรายได้อ่ืน              230.9    106.1   

 

การวเิคราะห์ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

ในปี 2555 ต้นทนุขายมีสดัสว่นโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 80 ตอ่ยอดขาย ซึง่ลดลงประมาณ ร้อยละ 2 จาก

ปี 2554 ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นสงูขึน้ จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 20 ในปีนี ้โดยรวมเป็นผลมาจากการปรับ

ประสิทธิภาพการผลิต และเทคนิคการผลิตให้เหมาะสมยิ่งขึน้ ทําให้โรงงานเคซีอี เทคฯ และโรงงานเคซีอี ทกุแห่ง 

มีผลผลิตเพิ่มมากขึน้ อนัเป็นปัจจยัสําคญัตอ่การประหยดัในต้นทนุการผลิตสินค้า ประกอบกบัมีการดแูล พฒันา

ทกัษะในงาน และควบคมุการทํางานในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ทําให้อัตราของเสียในสายการผลิตลด

ต่ําลงได้ตามเป้าหมาย โดยยงัรักษามาตรฐานคณุภาพตามความต้องการของลกูค้าไว้ได้ 

ถึงแม้ว่าการปรับคา่แรงขัน้ต่ําตามนโยบายของรัฐบาลจะสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุค่าแรงโดยรวมประมาณ

ร้อยละ 8-10 และวตัถดุิบหลายรายการก็ปรับราคาสงูขึน้  อีกทัง้การผลิตท่ีเคซีอี เทคฯ ยงัต่ํากว่าระดบัท่ีเคยผลิต

ก่อนนํา้ทว่ม แตอ่ตัรากําไรขัน้ต้นก็ยงัเตบิโตได้ในระดบัท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ของปี 2555 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  

คา่ใช้จ่ายในการขาย ในปี 2555 มีสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 6.7 ตอ่ยอดขาย และมีจํานวน 432.7 ล้าน

บาท ซึง่ลดลงจากปี 2554 ท่ีมีจํานวน 466.9 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นคา่ใช้จ่ายผนั

แปรท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงตามสดัสว่นตอ่ยอดขาย คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ประกอบด้วยคา่ระวางขนสง่ คา่ประกนัภยัทาง

ทะเล คา่นายหน้าสําหรับตวัแทนขาย คา่วสัดหีุบห่อ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีผนัแปรตามปริมาณขาย ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 20 เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี ได้แก่ เงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย ค่าเบีย้ประกนัภยัสําหรับการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ 

คา่สนิค้าตวัอยา่ง คา่ใช้จ่ายสนิค้าคืน คา่คดัเลือกสนิค้า และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ในแผนกขาย 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสํานกังานและ  สวสัดิการต่างๆ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

อาคารสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าดแูลระบบคอมพิวเตอร์ ค่าไฟของส่วนสํานักงาน ค่าบริการรักษาความ

ปลอดภยั คา่ใช้จ่ายเดินทาง คา่ใช้จ่ายการส่ือสาร คา่รถรับ-สง่พนกังาน คา่บริการท่ีปรึกษาทางกฎหมาย คา่สอบ

บญัชี คา่เบีย้ประกนัภยัทรัพย์สิน คา่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงคา่เส่ือมราคาของทรัพย์สินฝ่ายบริหาร ค่า
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เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้า คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ตา่งๆ 

คา่ใช้จ่ายบริหารในปี 2555 มีจํานวน 642.4 ล้านบาท เทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปีก่อน จํานวน 685.1 

ล้านบาท คา่ใช้จ่ายโดยรวมท่ีมีจํานวนลดลงนัน้ มีรายละเอียดดงันี ้

 ในปี 2554 ได้รวมผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการป้องกันความ

เส่ียง จํานวน 78 ล้านบาท ในคา่ใช้จ่ายบริหาร แตใ่นปี 2555 มีผลกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนฯ 

ซึง่ได้แสดงรวมไว้ในรายการ รายไดอื้น่ 

 คา่เบีย้ประกนัภยัสําหรับปี มีจํานวนสงูขึน้ ประมาณ 25 ล้านบาท 

 บนัทกึมลูคา่ยตุธิรรมของ warrant โครงการ ESOP-W4 จํานวน 12 ล้านบาท (ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2) 

 คา่ใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ ท่ีลดลง – สทุธิ จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทัง้สิน้ 10,255.6 ล้าน

บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 4,695.1 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 5,237.0 ล้านบาท เงิน

ลงทนุในบริษัทร่วมและสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ จํานวน 323.5 ล้านบาท  

ทัง้นี ้สนิทรัพย์รวม มีมลูคา่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จาก 9,278.1 ล้านบาท ในปี 2554 ซึง่รายการหลกัมาจาก 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ท่ีมีมลูคา่-สทธิ เพิ่มขึน้  1,001.9 ล้านบาท จากการซือ้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เพ่ือทดแทน

ทรัพย์สินท่ีเสียหายจากนํา้ท่วม จํานวน 1,445.3 ล้านบาท รวมกบัทรัพย์สินท่ีได้มาจากการรวมกิจการ (เคมโทร

นิคส์) 91.8 ล้านบาท และลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาในปีนี ้จํานวน 477.4 ล้านบาท และการตดัจําหน่าย

ทรัพย์สิน จํานวน 57.8 ล้านบาท นอกจากนัน้ มีการบนัทึกค่านิยมจากการซือ้บริษัทย่อย (เคมโทรนิคส์) จํานวน 

79.8 ล้านบาท และมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้จากการซือ้โปรแกรม ค่าบริการในการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ จํานวน 74.2 ล้านบาท   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รายการเงินลงทนุในบริษัทย่อย-สทุธิ มีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 238.6 ล้านบาท ตามรายละเอียดดงันี ้

• บริษัทฯได้ลงทนุซือ้หุ้นสามญั ใน บจ. เคมโทรนิคส์ ด้วยมลูคา่ 233.8 ล้านบาท 

• มีการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้กรรมการและพนกังานบริษัทยอ่ย มลูคา่ 6.3 ล้านบาท 

• จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ จํานวน 1.5 ล้านบาท  
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ลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีอ่ืน  

ลกูค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทชัน้นําระดบัโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นลกูหนีท่ี้มี

คณุภาพ ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จาก 1,546.4 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 2,214.8 ล้านบาทในปี 

2555 ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นของยอดขาย สําหรับปี 2555 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 108 วนั อย่างไรก็

ดี บริษัทมีนโยบายในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแสําหรับหนี ้ท่ีมีอายเุกินกําหนดชําระ มากกว่า 90 และ 180 วนั 

ในอตัราร้อยละ 25 และ 50 ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ จํานวน 0.35  

ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 1,240.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากปี  2554 ท่ี 1,079.7 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึน้ตามสดัส่วนของปริมาณการผลิต เพ่ือรองรับออเดอร์ของ

ลกูค้า 

 บริษัทฯ มีนโยบายตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเส่ือมคณุภาพ ตามอายขุองวตัถดุบิแตล่ะประเภท ตามความเหมาะสม 

และตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ ให้เท่ากบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (Net Realizable Value) ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้ตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงไว้ เป็นจํานวน 47.3 ล้านบาท และได้

บนัทกึการปรับลดมลูคา่ดงักลา่ว รวมไว้ในต้นทนุขายของปี 2555 จํานวน 14.2 ล้านบาท  

ระยะเวลาหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือเฉล่ีย ในปี 2555 เทา่กบั 40 วนั เช่นเดียวกนักบัปีก่อน  

หน้ีสิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

     ปี2555  ปี2554  ปี2553    

 หนีส้นิรวม   7,178  6,770  6,108   

 

เงินกู้ ยืม :       

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้  2,812 (51%) 3,551 (66%) 3,169 (64%)  

เงินกู้ ยืมระยะยาว  2,690  1,613  1,487      

สญัญาเช่าการเงิน       29       75     261   

       รวมเงินกู้ ยืม   5,531  5,319  4,917   

 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)  2.33     2.70   2.31     

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ลดลงหลงัการปรับโครงสร้างหนี ้โดยโอนหนีบ้างประเภทไปเป็นเงินกู้ ระยะยาว โดยรวม 

เงินกู้ มีจํานวนสงูขึน้ เน่ืองจาก เคซีอี เทคฯ ต้องใช้วงเงินกู้ ยืมชัว่คราวเพิ่มเตมิ เพ่ือใช้ในการจดัหาเคร่ืองจกัรทดแทน

และการฟืน้ฟูโรงงานหลงัเหตกุารณ์อุทกภยัในปลายปีก่อน เงินกู้ ยืมดงักล่าว จะถกูชําระคืนด้วยเงินชดเชยความ

เสียหายจากประกนั ดงันัน้ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุจะลดลงหลงัจากการคืนหนี ้
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อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ ณ 31 ธันวาคม 2555 ต่ําลงกว่าปีก่อนๆ เพราะสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มสงูขึน้มาก โดยหลกั 

มาจากกําไรของปี 2555 จํานวน 712 ล้านบาท และการเพิ่มทนุในหุ้นสามญั 73 ล้านบาท และลดน้อยลงจากการ

จ่ายเงินปันผล 137 ล้านบาท และการซือ้คืนหุ้นสามญั ในระหวา่งปี จํานวน 105 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 

 จากการท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2555 และได้รับเงินค่าชดเชยจาก

ประกนัจํานวนหนึ่ง ทําให้มีกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นจํานวน 1,645 ล้านบาท จากงบ

กระแสเงินสด มีเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในการซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ รวม 1,152 ล้านบาท สว่นใหญ่เพ่ือซือ้

ทดแทนทรัพย์สินท่ีเสียหายจากนํา้ท่วม จํานวน 950 ล้านบาท และเพ่ือซือ้หุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จํานวนสทุธิ 

170 ล้านบาท และมีเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 634 ล้านบาท โดยสรุป มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 

ธนัวาคม 2555 จํานวน 397 ล้านบาท  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 0.80 เทา่ เปล่ียนไปเลก็น้อย จาก 0.90 เท่าในปี 

2554 ซึง่เป็นผลจากหนีส้นิหมนุเวียนท่ีสงูขึน้ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ยงัมีความสามารถในการจ่ายชําระหนีก้ารค้าได้

ตามเครดิตเทอมปกติ และสามารถชําระคืนเงินกู้ ยืมพร้อมดอกเบีย้ได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสญัญา สภาพคล่อง

ของกิจการ ณ ปลายปี นอกจากเงินสดแล้ว ยงัมีวงเงินสําหรับเงินทนุหมนุเวียนท่ีพร้อมใช้อย่างเพียงพอ อีกทัง้คาด

วา่บริษัทฯจะได้รับเงินประกนัอีกจํานวนหนึง่ในปีหน้าซึง่จะช่วยลดภาระเงินกู้ ระยะสัน้ได้อยา่งมีนยัฯ  

โครงสร้างเงนิทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

      ปี 2555  ปี 2554  ปี 2553   

  เงินกู้ ยืม     5.531   5,239   4,917   

  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  3,064   2,520   2,653   

  สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย             13      (12)       (8)    

   เงินทนุรวม       8,608   7,747   7,562   

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Gearing ratio)   1.80    2.09    1.85   เทา่ 
 (เฉพาะหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้) 

บริษัทฯ ได้ทบทวนโครงสร้างเงินทุนและปรับโครงสร้างหนีเ้ท่าท่ีจะสามารถทําได้มาโดยตลอด จึงทําให้

อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุค่อยๆปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 2.5 เท่า ในปี 2551 แต่อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุสงูขึน้

ในปลายปี 2554 จากสาเหตท่ีุ เคซีอี เทคฯ ต้องใช้วงเงินกู้ ยืมชัว่คราวจํานวนหนึ่งในการการฟืน้ฟกิูจการ อย่างไรก็

ตาม สถานการณ์เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ ณ ปลายปี 2555 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุลดลงเหลือ 1.80 เท่า เน่ืองจาก

การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายลดอตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ (Gearing ratio)  

เป็น ประมาณ 1.0 เทา่ ภายในปลายปีหน้า 
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รายจ่ายลงทุน 

 ระหว่างปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 1,445 ล้านบาท (ร้อยละ 22 ต่อ

ยอดขาย) โดยสว่นใหญ่ เป็นรายจ่ายเพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรทดแทน และการฟืน้ฟโูรงงานเคซีอี เทคฯ หลงันํา้ท่วม และ

รายจ่ายอีกจํานวนหนึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายลงทนุของบริษัทอ่ืนๆ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทัง้การซือ้

อปุกรณ์ติดตัง้ตา่งๆ และการปรับปรุงระบบสนบัสนนุการผลิต (facilities) อ่ืนๆ ทัง้นี ้ไม่มีการลงทนุในโครงการเพ่ือ

ขยายกําลงัการผลิตแต่อย่างใด นอกจากนัน้ ยงัรวม ท่ีดิน อาคาร  อุปกรณ์ ท่ีได้มาจากการรวมกิจการของบริษัท

ยอ่ยแหง่หนึง่ จํานวนทัง้สิน้ 92 ล้านบาท 

ปัจจัยและอทิธิพลที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย เป็นผู้ผลิตสินค้า PCB ซึง่เป็นวตัถดุิบพืน้ฐานในอปุกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท  

แตเ่น่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ สว่นใหญ่จะถกูนําไปประกอบเป็นอปุกรณ์อีเล็กทรอนิกส์สําหรับรถยนต์ ดงันัน้ 

สภาวะตลาดและการเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์จงึเป็นปัจจยัท่ีสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท 

 เน่ืองด้วยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ในรูปเงินดอลล่าร์สหรัฐประมาณร้อยละ 70 แตมี่ต้นทนุวตัถดุิบ

และค่าใช้จ่ายในสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐด้วยเช่นกนัประมาณร้อยละ 60 ของยอดขาย ดงันัน้การเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐ จงึมีผลกระทบตอ่กําไรของบริษัทตามสดัสว่นดงักลา่ว 

 ราคาทองแดง ทองและนํา้มัน (Commodity price) ในตลาดโลก มีผลโดยตรงกับราคาซือ้วัตถุดิบ 

ทองแดง และแผ่นลามิเนต ท่ีใช้ในการผลิต PCB ต้นทุนทองแดงมีสดัส่วนเป็นร้อยละ 10-13 ต่อราคาขาย

ผลิตภณัฑ์ แต่เน่ืองจากมีการตกลงราคาขายสินค้าไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงราคาตลาดของ

วตัถดุบิจงึมีผลตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

  

รายการพเิศษ 

 บริษัทย่อย เคซีอี เทคฯ ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ร้ายแรง ทําให้ต้องหยดุการดําเนินงาน

ตัง้แต่วนัท่ี 12 ตลุาคม 2554 ตามงบการเงินรวมของปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับรู้เงินชดเชยค่าประกนั

ความเสียหายในทรัพย์สนิเป็นจํานวน 1,618 ล้านบาท และตดัจําหน่ายทรัพย์สนิจํานวน 1,548 ล้านบาท ดงันัน้ จึง

แสดงรายได้คา่ชดเชย-สทุธิ จํานวน 70 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  

สําหรับปี 2555 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ได้รับรู้เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายในทรัพย์สิน จํานวน 555 

ล้านบาท และตดัจําหน่ายทรัพย์สิน จํานวน 58 ล้านบาท ดงันัน้ จึงแสดงรายได้คา่ชดเชย-สทุธิ จํานวน 497 ล้าน

บาท ในงบการเงินรวม 
 

แผนการดาํเนินงานในอนาคต 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีชัน้สูงควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์เพ่ือก้าวไปพร้อมกนักบัความต้องการของลกูค้าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีการทํางานท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 

และการเตบิโตของอตุสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต์  
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บริษัทฯจะยังคงเดินหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของ

กําไรอย่างยั่งยืน และสร้างพืน้ฐานท่ีแข็งแรงสําหรับอนาคตด้วยประสพการณ์และความชํานาญท่ีมีทางด้าน

อีเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เพิ่มการวิจัยพัฒนาใน PCB เทคโนโลยีสูง พร้อมๆกับการขยายฐานลูกค้าในตลาด

เป้าหมายโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มประเทศเอเชียท่ีมีศักยภาพการเติบโตระดับสูง เพ่ือเร่งการเติบโตของธุรกิจใน

อนาคต 

บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ขนาดกําลงัการผลิตเต็มโครงการ  

2 ล้าน ตารางฟุต/เดือน เพ่ือรองรับธุรกิจท่ีจะเพิ่มขึน้จากทัง้ลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างโรงงาน

ในไตรมาส 3 ปี 2556 เพ่ือสามารถเปิดดําเนินการในเฟสแรกได้ ภายในไตรมาส 3 ปี 2557 โดยมีกําลงัการผลิต

เต็มท่ี 7 แสน ตารางฟุต/เดือน หลงัจากนัน้ จึงจะประเมินเวลาท่ีเหมาะสมและความพร้อมในการลงทนุในเฟสต่อ

ขยาย ตอ่ไป 

 
รายงานคณะกรรมการ ประจาํปี 2555 
 

คณะกรรมการฯ มีความยินดีท่ีจะรายงานว่า รายได้รวมของกลุม่บริษัทเคซีอี ในรอบปี 2555 ท่ีผ่านมา มี

จํานวนรวม 6,477 ล้านบาท (209.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึง่น้อยลงกว่าปีก่อน ท่ีมีรายได้ 7,201 ล้านบาท (237.8  

ล้านเหรียญสหรัฐ) เพราะวา่หลงัเหตกุารณ์นํา้ทว่มในปลายปี 2554 โรงงานเคซีอี เทคโนโลยี (เคซีอี เทคฯ) กลบัมา

เร่ิมผลิตได้อีกครัง้ในเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งช้ากว่าแผน แต่หลงัจากนัน้ การผลิตก็เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 10 ทกุไตร

มาสเร่ือยมา จนมีรายได้สงูสดุท่ี 1,868 ล้านบาทในไตรมาส 4 ซึ่งนบัว่ารายได้เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 39 จากไตรมาส

แรกของปี 2555    

กําไรสทุธิตามงบรวม เพิ่มขึน้จาก 132 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 712 ล้านบาท ในปี 2555 นบัเป็น

ผลสําเร็จของการปรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต (efficiency and yield) ทัง้ท่ี มีการปรับคา่แรงขัน้

ต่ําตามกฏหมายเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัฯ และวตัถดุบิก็มีราคาแพงขึน้มาก 

การเข้าซือ้กิจการของเคมโทรนิคส์ ในเดือนตลุาคม 2555 มีสว่นช่วยเสริมกําไรของกลุม่เคซีอี ในปี 2555 

เคมโทรนิคส์ทํากิจการเก่ียวกบัการ recycle นํา้ยาเคมี โดยท่ีในไตรมาสแรกหลงัการรวมกิจการ เคมโทรนิคส์ มี

รายได้ 55.6 ล้านบาท และกําไร 24.9 ล้านบาท จงึเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเต้นเม่ือประมาณรายได้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้และ

สว่นแบง่กําไรจากเคมโทรนิคส์ สําหรับรอบระยะบญัชีในปีการเงิน 2556   

หลงัจากเหตกุารณ์นํา้ทว่มในปีก่อน มีการรับรู้เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายเพิ่มอีก 496.7 ล้านบาท

ในรอบปีนี ้ในขณะท่ีบริษัทประกันได้เร่ิมทยอยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วบางส่วน และคาดว่าจะได้รับเงิน

ประกนัครบทัง้หมดภายในปี 2556 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

  ผลประกอบการของกลุม่บริษัทเคซีอี รายบริษัท โดยสรุปมีดงันี ้
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บริษัท เคซีอี อีเคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.70 จาก 3,468 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 3,493 ล้านบาท ในปี 2555 และมี

กําไรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25 จาก 257.8 ล้านบาท เป็น 322.2 ล้านบาท ตามลําดบั 

บริษัท เค ซี อี อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19 จาก 1,311 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 1,558 ล้านบาท ในปี 2555 สง่ผลให้มี

กําไรสงูขึน้ ร้อยละ 41 จาก 20.1 ล้านบาท เป็น 28.3 ล้านบาท ตามลําดบั 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด 

จากเหตกุารณ์นํา้ท่วม ทําให้รายได้ลดลงร้อยละ 39% จาก 3,160 ล้านบาท ในปีก่อน เหลือ 1,933 ล้านบาท ในปี 

2555 แตกํ่าไรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 214 โดยพลกิจากการขาดทนุ 229.5 ล้านบาท เป็นกําไร 262.7 ล้านบาท ตามลําดบั     

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกัด 

รายได้ลดลง ร้อยละ 16 จาก 1,709 ล้านบาท ในปี 2554 มาเป็น 1,440 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีกําไรเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 4.9 จาก 92.5 ล้านบาท เป็น 137.6 ล้านบาท ตามลําดบั 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกัด 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ท่วม ทําให้รายได้ลดลงร้อยละ 16% จาก 282 ล้านในปีก่อน เหลือ 236 ล้านบาทในปี 

2555 แตมี่ผลกําไรเพิ่มขึน้ร้อยละ 1,504 จากการกลบัผลขาดทนุ 1.0 ล้านบาท เป็นกําไร 14.8 ล้าน ตามลําดบั 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด    

หลงัการรวมกิจการ ในไตรมาส 4 ปี 2555 มีรายได้จากการขาย 69 ล้านบาท และมีกําไร 26.4 ล้านบาท 

แนวโน้มธุรกจิ 

การขายของเคซีอี กระจายอยู่ใน 3 ภาคการตลาดหลกั กล่าวคือ ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์ ตลาดกลุ่มสินค้า

อตุสาหกรรม และตลาดกลุม่สินค้าอปุโภค โดยยอดขายมากกว่าร้อยละ 65 อยู่ในตลาดอปุกรณ์ยานยนต์ซึ่งเป็น

ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุสําหรับบริษัท มีการประมาณการว่าการผลิตรถยนต์ทัว่โลกจะโตขึน้จาก 80 ล้านคนัในวนันี ้เป็น 

94 ล้านคนัในปี 2558 ปริมาณการใช้ PCB โดยเฉล่ียสําหรับรถยนต์ขนาดย่อม อยู่ท่ีประมาณ 0.5 ต.ร.ม ตอ่คนั 

และประมาณ  0.6 ต.ร.ม สําหรับรถยนต์ขนาดกลาง สว่นรถยนต์ระดบับน อาจใช้ PCB ถึง 1-2 ต.ร.ม ตอ่คนั 

แม้ว่า การเติบโตของจํานวนรถยนต์ท่ีขายในตลาดท่ีโตเต็มท่ีแล้ว (mature market) เช่น ในอเมริกา หรือในยโุรป 

จะช้าลงเม่ือเทียบกับตลาดทางเอเชียก็ตาม แต่จํานวนส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์แต่ละคัน กําลัง

เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในทกุตลาด จากเหตผุลเร่ืองข้อกําหนดด้านความปลอดภัยและความต้องการของผู้บริโภค 

คาดว่า ใน 3 ปีข้างหน้า รถยนต์ขนาดย่อมและขนาดกลางจะใช้ PCB มากขึน้ ซึ่งก็สอดคล้องกบัการคาดการณ์
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เก่ียวกบัการเติบโตของตลาดอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ จากปัจจบุนั 150 พนัล้านดอลลา่ร์ เป็น 200 พนัล้าน

ดอลลาร์/ตอ่ปี ในปี 2558 

บริษัทฯ คอ่นข้างมองในมมุบวกถึงโอกาสทางธุรกิจในปีข้างหน้าท่ีจะมาถึง ขณะท่ีสภาวะตลาดดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

และด้วยเคซีอี เทคฯ ท่ีฟืน้กลบัมาอยา่งเตม็ประสทิธิภาพหลงันํา้ทว่ม กลุม่เคซีอี จะอยูใ่นสถานะท่ีได้ประโยชน์จาก

การเตบิโตของตลาดอิเลก็ทรอนิคส์ยานยนต์อยา่งเตม็ท่ี 

คณะกรรมการฯ ขอขอบคณุเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีพนกังานทกุท่าน คูค้่าและลกูค้าของบริษัท รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่น

ได้เสียทกุกลุม่ ได้ให้ความสนบัสนนุแก่บริษัทฯเป็นอยา่งมาก ตลอดปีท่ีผา่นมา 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย ช่ือผู้สอบบญัชี 

คา่สอบบญัชี 

(บาท) 

1 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

930,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

400,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

700,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ 

จํากดั 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

400,000 

5 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

270,000 

6 

 

7 

 

8 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดั 

 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี  

   (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

200,000 

 

220,000 

 

100,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,220,000 
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คา่บริการอ่ืน (non-audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย 

ประเภทของงาน

บริการอ่ืน            

(non-audit service) ช่ือผู้สอบบญัชี 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

สว่นท่ีจ่ายไปใน

ระหวา่งปีบญัชี 

สว่นท่ีจะต้อง

จ่ายในอนาคต 

1 บริษัท เคซีอี อีเลคโทร

นิคส์ จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสนิค้าและ

สนิทรัพย์ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั (โดย

นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 15,000 

2 บริษัท เคซีอี อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสนิค้าและ

สนิทรัพย์ 

 

 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั (โดย

นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 15,000 

3 บริษัท ไทยลามิเนต แมนู

แฟคเจอเรอร์ จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ-

ตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขของบตัร 

สง่เสริมท่ีกําหนดโดย

สํานกังาน

คณะกรรมการ 

สง่เสริมการลงทนุ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั (โดย

นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 130,000 

 

 

 

 

 

 

 

4 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 

จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ-

ตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขของบตัร 

สง่เสริมท่ีกําหนดโดย

สํานกังาน

คณะกรรมการ 

สง่เสริมการลงทนุ 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั (โดย

นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 70,000 
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5 บริษัท เคมโทรนิคส์ 

เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

 

การตรวจสอบเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ-

ตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขของบตัร 

สง่เสริมท่ีกําหนดโดย

สํานกังาน

คณะกรรมการ 

สง่เสริมการลงทนุ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั (โดย

นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 60,000 

 

 

 

 

 

 

 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) - 290,000 

 

ข้อมลูข้างต้น 

 

  ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าไม่มีข้อมลูการให้บริการอ่ืนท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายให้

ข้าพเจ้า สํานักงานสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบ

บญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักดัท่ีข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 

 

 ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน กลา่วคือ ...............................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  

 เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทัง้หมดในแบบฟอร์มนีแ้สดง

ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ข้าพเจ้าสงักัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีดงักล่าวท่ีถูกต้อง

ครบถ้วน  

 

 

                                                                            

                                                                                             (นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ) 

                                                                       สงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

                                                            ผู้สอบบญัชีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) 
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12.1 การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่

พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้ เว้น

แต่โอนตามท่ีกําหนดในหนังสือชีช้วนและไม่มีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 หน่วย  ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 

หน่วยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ  3.93 บาทตอ่  1 หุ้นสามญั  อย่างไรก็ตาม  ราคาการใช้สิทธิและ/

หรืออตัราการใช้สิทธิข้างต้นอาจถกูปรับเม่ือมีเหตกุารณ์ตามท่ีได้กําหนดในหนงัสือชีช้วน  และมีระยะเวลาการใช้

สทิธิทกุ ๆ ไตรมาส ในวนัท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถนุายน  กนัยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใช้สิทธิ

ครัง้แรกคือวนัท่ี 15 ถึง 18 กนัยายน 2551 และกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2555  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 ไม่มีใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วข้างต้นคงเหลือแล้ว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯออกและ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัท

ย่อยจํานวน  10,000,000 หน่วย และได้อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าว ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

โครงการ ESOP-W3   และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันท่ีออก

ใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยมีอตัราการใช้สทิธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้  1 หุ้น  ในราคาใช้

สิทธิ 6.86 บาทต่อ  1 หุ้นสามัญ  และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกไตรมาส ในวนัท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม 

มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และ

กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2556 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯออกและ

จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัท

ย่อยจํานวน  10,000,000 หน่วย และได้อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักลา่ว ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้ เว้นแตโ่อนตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

โครงการ ESOP-W4   และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัท่ีออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้  1 หุ้น  ในราคาใช้

สิทธิ 7.81 บาทต่อ  1 หุ้นสามัญ  และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม 

มิถนุายน  กนัยายน  และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิดงักลา่วแก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยเม่ือ

วนัท่ี 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวนัท่ีบริษัทได้แจ้งเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน  

โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 1 ถึง 10 มิถนุายน 2555 และกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 10 

มีนาคม 2560 

12.ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีผลบงัคบัใช้สําหรับการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สําหรับการให้สิทธิในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษัทต้องวัดมูลค่า

ยตุธิรรมของใบสําคญัแสดงสทิธิโครงการ ESOP-W4 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว  

 

การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 

มลูค่ายตุิธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 ถกูคํานวณโดยแบบจําลอง Binomial option 

pricing ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัได้อิงกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีต ระหวา่งวนัท่ี 13 มีนาคม 2550 

ถึงวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของใบสําคญัแสดงสทิธิโครงการ ESOP-W4 แสดงได้ดงันี ้
 

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ีให้สทิธิ  1.238 บาท 

ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธิ  5.15 บาท 

ราคาใช้สทิธิ  7.81 บาท 

ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 45.62  

เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 2.67  

อตัราดอกเบีย้ปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 3.42  

อตัราการเลกิจ้างตอ่ปี (ร้อยละ) 0.26  
 

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 12.4 

ล้านบาทสําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 6.1 ล้านบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การเปล่ียนแปลงสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของใบสําคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียด

ดงันี ้
 

 2555  2554 

 จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน 

 (พนัหน่วย/พนับาท) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,800  -  4,430  - 

บวก: ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกระหวา่งปี 10,000  12,380  -  - 

หกั:    ใช้สทิธิระหวา่งปี (8,547)  (8,371)  (1,157)  - 

           ยกเลกิสทิธิระหวา่งปี -  -  (473)  - 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,253  4,009  2,800  - 
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ในเดือนกนัยายน 2555 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัจากโครงการ ESOP-W3 จํานวน 920,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.86 บาท และจากโครงการ ESOP-W4 

จํานวน 4,320,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 7.81 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 40,050,400 บาท บริษัทได้จดทะเบียน

เพิ่มทนุจากการใช้สทิธิดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2555  

 

ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัจากโครงการ ESOP-W3 จํานวน 865,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.86 บาท และจากโครงการ ESOP-W4 

จํานวน 2,442,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 7.81 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 25,005,920 บาท บริษัท ได้จดทะเบียน

เพิ่มทนุจากการใช้สทิธิดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555  

ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ 

ESOP-W3 จํานวน 1,015,000 หน่วย และโครงการ ESOP-W4 3,238,000 หน่วย 

 

 12.2 หุ้นทุนซือ้คืน    

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 หุ้นสามญัซือ้คืนประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

  

มลูคา่หุ้นสามญัซือ้คืน (พนับาท) 105,582  70,050 

จํานวนหุ้นสามญัซือ้คืน (พนัหุ้น) 14,000  8,170 

ราคาเฉล่ียหุ้นละ (บาท) 7.54  8.57 

อตัราร้อยละของจํานวนหุ้นสามญัซือ้คืนตอ่จํานวนหุ้นท่ีบริษัทออก 2.96  1.73 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2553 ของบริษัทได้มีมติอนมุตัิโครงการซือ้หุ้น

คืนของบริษัท เพ่ือการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 90 ล้านบาท และไม่เกินกําไรสะสมของบริษัท โดย

กําหนดจํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนจํานวน 10 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของหุ้นท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซือ้หุ้ นคืน ตัง้แต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 8 

กมุภาพนัธ์ 2554 
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ระยะเวลาจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนมีกําหนดตัง้แต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้

จําหน่ายหุ้นสามญัท่ีซือ้คืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีนโยบายในการจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน 

การตดัหุ้นท่ีซือ้คืนและการลดทุน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าด้วย

การซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นคืนและการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน พ.ศ. 2544 บริษัทกําหนดราคาจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน

โดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้น 

 

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วโดยวิธีตดัหุ้นท่ี

ซือ้คืนและยังจําหน่ายไม่ได้ทัง้หมดจํานวน 8,170,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2553 ทําให้ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทลดลงจากเดิม ทุนจด

ทะเบียน  500 ล้านหุ้น (มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) และทนุชําระแล้ว 472,224,269 หุ้น (มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) เหลือ

เป็นทุนจดทะเบียน 491,829,500 หุ้ น (มูลค่าหุ้ นละ 1 บาท)  และทุนชําระแล้ว 464,053,769 หุ้ น 

(มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) ทัง้นีบ้ริษัทได้จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 

15 กมุภาพนัธ์ 2555 

 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 6/2555 ของบริษัทได้มีมติอนมุตัิโครงการซือ้หุ้น

คืนของบริษัท เพ่ือการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 280 ล้านบาท และไม่เกินกําไรสะสมของบริษัท โดย

กําหนดจํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนจํานวน 46.4 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซือ้หุ้นคืน ตัง้แต่วนัท่ี 11 มิถนุายน 2555 ถึงวนัท่ี 10 

ธนัวาคม 2555 ระยะเวลาจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลงั 6 เดือนนบั

แต่การซือ้หุ้ นคืนเสร็จสิน้ แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี โดยจะจําหน่ายหุ้ นสามัญท่ีซือ้คืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัทมีนโยบายในการจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน การตดัหุ้นท่ีซือ้คืนและการลดทนุ โดยให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นคืนและการตดัหุ้นท่ีซือ้

คืน พ.ศ. 2544 บริษัทกําหนดราคาจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้น 

 

ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามัญคืนจํานวน 14 ล้านหุ้น ในราคาทุนรวม 

105.58 ล้านบาท และได้กนักําไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นสามญัซือ้คืนเป็นจํานวน 105.58 ล้านบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 หุ้นสามัญซือ้คืนมีจํานวนรวม 14 ล้านหุ้น ในราคาทนุรวม 105.58 ล้านบาท และ

สํารองสําหรับหุ้นสามญัซือ้คืนมีจํานวน 105.58 ล้านบาท 
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษัทฯได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ

ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้ง ใน

สาระสําคญั  นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล

อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ี

เป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม

ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว และบริษัทฯได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 ต่อผู้สอบบญัชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกับท่ีบริษัทฯได้รับรองความถกูต้อง

แล้ว  บริษัทฯได้มอบหมายให้ นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต และนางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบั

เอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต และนาง ศิริพรรณ สนัธนะ

พนัธ์ กํากบัไว้ บริษัทฯจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

ช่ือ         ตําแหน่ง             ลายมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ     1. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต            กรรมการ ...........................................  

 

                            2. นางศริิพรรณ สนัธนะพนัธ์          กรรมการ       .......................................... 

 

 ทัง้นี ้มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง
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ร่วมมือกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้เน่ืองจาก การเปิดเผย

ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรให้

แจ้งในสาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินแลผลการดําเนินงานของบริษัทหรือ

รายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและ

ผู้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักลา่วเท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหาร

ซึ่งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้อง

แจ้งนัน้ ยอ่มไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20 

 

 

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

เทา่นัน้ 
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เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิทั  
                

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
นายบัญชา  องค์โฆษิต 61 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 10.78 สามีของ 2555-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 
ประธานกรรมการ และกรรมการ

ผู้จดัการ 
  (Second Class Honours)   

Reigate College of Arts, England 

  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 
กรรมการ    

2555-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

        2553-ปัจจบุนั  -ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

เลขทีบตัรประชาชน         2550-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 
3100100301626   ผ่านการอบรม     2543-ปัจจบุนั   - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั   
    2547- Directors Accreditation Program (DAP)     2534-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     2533-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 
          2531-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
          2525-ปัจจบุนั  -ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
นายปัญจะ  เสนาดสัิย 65 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 4.62 - 2549-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรการ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั  
กรรมการ/กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน  
  มหาวิทยาลยัซฟัฟอล์ก             พิจารณาผลตอบแทน (มหาชน) 

    มลรัฐแมสซาชเูสทซ์ สหรัฐอเมริกา     2548-ปัจจบุนั  - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 
เลขทีบตัรประชาชน   ผ่านการอบรม      2546-ปัจจบุนั  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมน็ท์ จํากดั 
3101700054159   2545-Directors Certification Program(DCP)         (มหาชน) 
    2547-Audit Committee Program(ACP)     2545-ปัจจบุนั  - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประ บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 
    2550 -Role of the Compensation Committee Program            ธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   
    รุ่นท่ี2/2007     2543-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั  

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)        (มหาชน) 
    2552-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ-     2526-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
    ตลาดทนุ รุ่นท่ี 8           

    2552-หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการ           

    และผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน   
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
    รุ่นท่ี 2 สถาบนัพฒันากรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู

ภาครัฐ  

          

 
    ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และ            
    การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 4            
                 
นางวรลักษณ์  องค์โฆษิต 61 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 6.51 ภรรยาของ 2550-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั  
ช่ือเดิม : -   ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND   นายบญัชา องค์โฆษิต 2543-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  
สกลุเดิม    ทองประดิษฐ์      ประธานกรรมการและกรรม 2538-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั  
กรรมการ และผู้ อํานวยการฝ่าย

สํานกับริหาร 

  

ผ่านการอบรม  
  การผู้จดัการ 2534-ปัจจบุนั 

2533-ปัจจบุนั 

 - กรรมการ 

 - กรรมการ 

บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 
บริษัท เคซีอี อเมริกา องิค์ จํากดั  

   2546-Directors Accreditation Program(DAP)    2531-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
   2547-Finance For Non-Finance Director    2525-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
เลขทีบตัรประชาชน   2548-Thai Directors Compensation Survey        
3100100301561   2551-Directors Certification Program(DCP)           
   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           
               
แพทย์หญิงจันทมิา องค์โฆษิต 66  - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต  0.98 พ่ีสาวของ 2546-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั  
กรรมการ     (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่   นายบญัชา องค์โฆษิต      - ประธานกรรมการ   โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง

สขุภาพจิต   
   Diplomate  America Board of Phychiatry &    ประธานกรรมการและกรรม  2528-ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    
เลขทีบตัรประชาชน   Neurology  การผู้จดัการ     มหาวิทยาลยัมหิดล  
3100902008815  - Residency training in Psychiatry and       - อาจารย์พิเศษภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช    
   Neurology, Department of Psychiatry,          มหาวิทยาลยัมหิดล  
    University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A     2526-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
   ผ่านการอบรม           
   2546  -  Director Accreditation Program (DAP)          
   2547 - Finance for Non-Finance Director           
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)          
                 
นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์ 57 ปริญญาตรีอกัษรศาสตร์บณัฑิต 1.2 น้องสาวของ 2553-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
ช่ือเดิม : -   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   นายบญัชา  องค์โฆษิต 2552-ปัจจบุนั  - กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั  
สกลุเดิม    องค์โฆษิต   ผ่านการอบรม    ประธานกรรมการและกรรม 2535-2552  - ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
กรรมการ   2547 -  Director Accreditation Program (DAP)   การผู้จดัการ       
    2547 - Finance for Non-Finance Director           
เลขท่ีบตัรประชาชน   2551 - Directors Certification Program (DCP)          
3100903817580   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)          
                 
พลโท นายแพทย์สุปรีชา  

โมกขะเวส 
75 AB มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด      0.51 - 2543-ปัจจบุนั  - ประธานอนกุรรมการประเมนิสถาบนัฝึก 

อบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิชาออร์โธปิดิคส์ 

ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศ

ไทย  
กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณา    M,D., C.M. มหาวิทยาลยัแมคกิลล์       2533-ปัจจบุนั  - กรรมการ มลูนิธิเพ่ือการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์  
ผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบและ     F.R.C.S © ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แห่งประ       2530-ปัจจบุนั  - ท่ีปรึกษา มลูนิธิมหาวชิราลงกรณ์  
กรรมการอิสระ     เทศแคนาดา     2526-ปัจจบุนั  - กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาผล บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
          ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบและกรรมการ   
เลขทีบตัรประชาชน  ผ่านการอบรม         อิสระ   
3100902154293  2541-ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ          
   ข้อควรปฎิบตั ิโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย          
   2542-การสง่เสริมประสทิธิภาพคณะกรรมการตรวจ           
   สอบ โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย           
   2546-Director Accreditation Program (DAP)           
   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)           
   2547-Directors Accreditation Program(DAP)              

   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)  
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
   เคร่ืองราชอิสรภรณ์              
   2536 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก             
    2539 – มหาวชิรมงกฎุ            
นางอุบล  จริะมงคล 61 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 0.85 - 2541- ปัจจบุนั  - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

ช่ือเดิม : -  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์     2538- ปัจจบุนั  - กรรมการ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

สกลุเดิม  สากลเสถียร    ผ่านการอบรม            

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ/กรรมการ 

  

2541-ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

          

 

พิจารณาผลตอบแทน   และข้อควรปฎิบตัิโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย            

    2542-การสง่เสริมประสทิธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ             

เลขท่ีบตัรประชาชน  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย            

5101700055933  2546-Directors Accreditation Program(DAP)            

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)            

    2547-Finance for Non Finance Director             

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)            

                 

นายไพฑูรย์ ทวีผล 62 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 2555-ปัจจบุนั  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

 

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 

อิสระ 

        2554-ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 บริษัท บิก๊ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

   ผ่านการอบรม        - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท อีซ่ี บาย จํากดั (มหาชน)  

    2546-Director Certification Program(DCP)         

เลขท่ีบตัรประชาชน   2546-Director Accreditation Program(DAP)          

3100901447445   2548-Audit Committee Program(ACP)         

    2548-Role of Chairman Program(RCP)         

    2551-Chartered Director Class(R-CDC)          
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 

อายุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  

    2552-Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     2547-ปัจจบุนั  - กรรมการรอํานวยการ   โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  

    2553-Monitoring the Internal Aidit Function(MIA)            

    2553-Monitoring the System of Internal Control             

    and Risk Management (MIR)            

   2553-Monitoring the Quality of Financial Reporting(MFR)            

   2553-Role of the Compensation Committee(RCC)            

นายพธิาน องค์โฆษิต  32 Cornell University,Johnson Graduate School of  Management 3.98 บตุรชายของ  2555-ปัจจบุนั  -รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

ช่ือเดิม:-       นายบญัชา องค์โฆษิต 2555- ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั  

รองกรรมการผู้จดัการ 

 

      ประธานกรรมการและ 2553- ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ 

จํากดั  

 เลขทีบตัรประชาชน       กรรมการผู้จดัการ กบั 2552 - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  

3100100301634       นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต

กรรมการ 2555-ปัจจบุนั 

  

- กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  

         2552 - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

        2555-ปัจจบุนั  - กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

        2552 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

                 

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี 54 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - - 2555-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั  

ช่ือเดิม :   Roosevelt University สหรัฐอเมริกา     2551-2555  - เลขานกุารบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

สกลุเดิม ศีลาเจริญ         2551-2555  - กรรมการ บริษัท ไทย บซิิเนส โซลชูัน่  

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี         2550-2555  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั  

เลขท่ีบตัรประชาชน         2550-2555  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

3101400565727         2550-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  
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ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัท* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
นางเสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล 54 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 0.34 - 2543-ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุการผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
ช่ือเดิม :   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั            
สกลุเดิม สพุทุธิธาดา                
ผู้ อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุการผลติ                
เลขท่ีบตัรประชาชน                
3100905054443                
                 
นายนพดล ทับเทยีง 49 ปริญญาบริหารุรกิจมหาบณัฑิตสถาบณัฑิต 0.02 - ปัจจบุนั -ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ   สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์     2540-2554 -ผู้ อํานวยการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
                 
เลขท่ีบตัรประชาชน                
3909900617921                
                 
นายตันตกิร ซังฆนาก 46 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

- - 2552-ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์

และบริหาร 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และบริหาร        2550-2551 - ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บริษัท ซมัมทิ ออโต้ จํากดั  
เลขท่ีบตัรประชาชน                
3669700014354                
                 
Mr.Fredrick Gharapet Ohanian 59 Bsc in Mechanical Eng. 0.19 - 2543-ปัจจบุนั - ท่ีปรึกษา บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอร์เรอร์ จํากดั  
ท่ีปรึกษา           - ผู้ อํานวยการฝ่ายคณุภาพ เคซีอี Group  
เลขท่ี Passport                
221485494                
                 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2555         
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เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

            

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร KCE 
บริษัทย่อย   บริษัทร่วม 

KCEI TLM KCET KCETH CT   KCEA KCES KCE Tw TBS 

นายบญัชา องค์โฆษิต X,/,// X,/,// X,/,// X,/,// X,/,// /   / / /   

นายปัญจะ เสนาดิสยั /    /                 

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต /                     

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต /,// /,//  / /,//  /     / /     

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  /    /,//                 

พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  / ,0                     

นางอบุล จิระมงคล  /,0                     

นายไพฑรูย์ ทวีผล  /,0                     

นายพิธาน องค์โฆษิต  //  /,//  /,//  /,//  /  /        /  /,// 

นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี  //, #      /            /   

นางพิชญา องค์โฆษิต โอซากิ          //             

Mr.Tomoyoki Sato          #             

นายนพดล ทบัเท่ียง #                     

นายตนัติกร ชงัฆนาก # #   #               

นางเสาวลกัษณ์ วรามิตรสกลุ #                     

นายพล ดริุยะบรรเลง    /,#                   

นางวรรณวดี พฒันศาสตร์    /,#                   

นางสาวนิตยา โรจนกําพล        /,#               

Mr.Fred Gharapet Ohanian # #   #               

นายสริุนทร์ วฒันานนท์       #               

นายประเสริฐศกัด์ิ ทมึหลวง          /             

นายทําน ุตู้ จินดา          /            / 

นางสณีุ เอกธีรจิตต์      //      /           

นายวินยั กมลพนัธ์     #                 

นายอรรถสิทธ์ องค์โฆษิค # #   #              / ,// 

มล.ปิลมั รัชตะนาวิน                      / ,// 

นายพาศนนัท์ ตู้ จินดา                    /   

นายชวลิต ชปูรีดา                      /,// 

นายอาทิตย์ ไกรฤกษ์            /,//           

Mr.Larry Lin            /,//        /,//   

Mrs.Jenny Hsio                    /,#   

หมายเหตุ : 1:สัญลักษณ์  x= ประธานกรรมการ  O=กรรมการตรวจสอบ  / =กรรมการ  //= ผู้บริหาร  # =ผู้อาํนวยการ 
  

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) KCEA บริษัท เคซีอี อเมริกา จํากดั 

KCEI บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั KCES บริษัท สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

KCET บริษัท  เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั KCETW บริษัท ไต้หวนั จํากดั 

TLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั CT บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั TBS บริษัท ไทยบิซินิส โซลชูัน้ จํากดั 
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