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1.0 ภาพรวมที	มาการประกอบธุรกจิ    

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจดัตั �งบริษัท เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 

2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 12 ล้านบาท เพื�อประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ�งเป็นแผ่น  Epoxy Glass ที�มีสื�อนําไฟฟ้า เชน่ ตะกั�ว ทองแดง 
เคลือบอยู่ ภายใต้เครื�องหมายการค้า “KCE” โดยช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯสามารถผลิตได้เฉพาะ 

PCB ชนิด 2 หน้า (Double sided PCB) ต่อมาบริษัทฯได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�องจนสามารถผลิต

แผ่น PCB ชนิดหลายชั �น (Multilayer PCB) ที�มีความซบัซ้อนมากขึ �นได้ ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นชิ �นส่วนพื �นฐานที�
สําคัญในการประกอบเครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องมือสื�อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุก
ประเภท 

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531และได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั �งนี � ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 
586,396,798 บาท และมีทนุชําระแล้ว 586,396,798 บาท  

 บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double sided 

PTH) และชนิดหลายชั �น (Multilayer PCB) ตั �งแต่ 4 - 24 ชั �น โดยเกือบทั �งหมดเป็นการผลิตเพื�อการส่งออก 
เนื�องจากในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคณุภาพที�เป็นที�
ยอมรับของอตุสาหกรรม บริษัทฯ จงึต้องมีการพฒันาคณุภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทกัษะของพนกังานผลิตอยู่

ตลอดเวลา บริษัทฯได้ขยายโรงงานเพื�อเพิ�มกําลังการผลิตอย่างต่อเนื�อง และได้แต่งตั �งตัวแทนจําหน่ายใน
ต่างประเทศหลายแห่ง เพื�อตอบสนองความต้องการ (Demand) ในผลิตภณัฑ์ PCB ที�เติบโตขึ �นอย่างรวดเร็วใน

อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก 

 ในปัจจบุนั กลุม่บริษัทเคซีอี ประกอบด้วย บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ดงันี � 

บริษัทยอ่ย 

1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

5. บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

6. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี (รวมธรุกิจ ตั �งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2557) 

7. บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

1.   บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

2.   บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั 

บริษัทร่วม 

1. เคซีอี อเมริกา อิงค์   

2. บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

1.1 วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 คณะกรรมการได้ร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกําหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ 

และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท เพื�อให้ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั ในรอบปี

บญัชีที�ผ่านมา คณะกรรมการได้ทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจของบริษัท รวมทั �งมีการติดตามดแูลให้การ
บริหารเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ เป็นผู้ นําในการผลิต จําหน่าย และสง่ออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยยดึถือนโยบายคณุภาพ

ของบริษัทเป็นหลกั “ผลิตและบริการลกูค้าให้ได้ตามที�ตกลงหรือดีกว่าโดยปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื�อง
และทําให้ถกูต้องในครั �งเดียว” 

พันธกิจ 

�  มุง่มั�นในการผลิตสินค้าที�มีคณุภาพและบริการที�เป็นเลิศ  

�  มุง่มั�นในความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งมืออาชีพ  

�  มุง่มั�นสู่ความเป็นเลศิด้วยการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง  

�  อบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เนื�อง 

�  รับผิดชอบและสนบัสนนุสงัคมสว่นรวม 

1.2   การเปลี	ยนแปลงและพัฒนาการที	สําคัญในรอบ 5 ปี ที	ผ่านมา    

ปี 2556  

เมษายน 2556      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 30/2556 โดยมีวาระที�สาํคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2555 

- อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 491,829,500  บาท เป็น 476,853,769 บาท 

แบง่ออกเป็น 476,853,769  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  
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- อนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ครั �งที� 2 

(“ใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งที� 2”) จํานวนไมเ่กิน 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัตอ่ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิ 5 บาท ตอ่หุ้น 

- อนมุตัเิพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 476,853,769 บาท เป็น 592,421,582 บาท 

แบง่ออกเป็น 592,421,582 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จํานวน 115,567,813 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

- อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 115,567,813 หุ้น เพื�อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิครั �งที� 2 ที�จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และการ

ปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-W3 และ ESOP-W4 

พฤษภาคม 2556  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จํานวน 

460,976,969 หุ้น คิดเป็น จํานวนเงนิปันผลรวม 161,341,939 บาท 

พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัโครงการขายหุ้นที�ซื �อคืนจํานวน 14 ล้านหุ้น โดยมีกําหนดระยะ 

เวลาในการจาํหน่ายหุ้นที�ซื �อคืน ตั �งแตว่นัที� 11 มิถนุายน 2556 ถึงวนัที� 19 มิถนุายน 2556 

มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นที�ซื �อคืนที�ยงัไมไ่ด้จําหน่ายทั �งหมด 
จากทนุจดทะเบยีนเดิม 592,421,582 บาท และทนุชําระแล้ว 474,995,769 บาท เป็นทนุ 

 จดทะเบยีน 578,421,582 บาท และทนุชําระแล้ว 460,995,769 บาท  

มิถนุายน 2556 ทํารายการได้มาซึ�งสนิทรพัย์ อนมุตัิการลงทนุในโครงการสร้างโรงงานใหม ่ขนาดกําลงัการ

ผลิต 2 ล้านตารางฟุตตอ่เดือน เพื�อขยายกําลงัการผลิตสาํหรับรองรับปริมาณคาํสั�งซื �อที�
เพิ�มขึ �น มลูคา่โครงการรวมทั �งสิ �น 4,675 ล้านบาท  

กรกฎาคม 2556 จากการปรับโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัแิตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารชดุ
ใหม ่และแตง่ตั �ง นายพิธาน องค์โฆษิต เป็นประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

กนัยายน 2556 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 

0.25 บาท จํานวน 461,595,269 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 115,398,817 บาท 

กนัยายน 2556 จดัตั �งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ Corporate Governance Committee 

พฤศจิกายน 2556    บริษัทได้ขายเงนิลงทนุทั �งหมด จํานวน 100,000 หุ้นในบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูั�น จํากดั 
แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูั�น จํากดั สง่ผลให้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทฯ ไมไ่ด้ถือหุ้นบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูั�น จํากดัแล้ว 

พฤศจิกายน 2556    บริษัทฯเข้าร่วมโครงการ และลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

ธนัวาคม 2556 ลงนามในสญัญาสนบัสนนุทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน วงเงินรวม 4,150 ล้านบาท ซึ�ง
สะท้อนถึงความนา่เชื�อถือและความแข็งแกร่งทางการเงินของ KCE  
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ปี 2557 

มีนาคม 2557     แตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

เมษายน 2557      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ ที� 31/2557 โดยมีวาระที�สําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556 

- อนมุตัแิตง่ตั �งนายพิธาน องค์โฆษิต เป็นกรรมการ 

- อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 578,421,582 บาท เป็น 557,426,511 บาท 

แบง่ออกเป็น 557,426,511  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

- อนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP-W5) จํานวนไมเ่กิน 

10,000,000 หน่วย 

- อนมุตัเิพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 577,426,511  บาท เป็น 587,426,511 บาท 

แบง่ออกเป็น 587,426,511 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 

10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ1.00 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของ 

โครงการ ESOP-W5 

- อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 10,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 

พฤษภาคม 2557  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ0.50 บาท จํานวน 549,017,741 

หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 274,508,871 บาท 

กนัยายน 2557 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรก ของปี 2557 ในอตัราหุ้น 0.40 

บาท จํานวน 557,911,031 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 223,164,412 บาท 

พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เข้าซื �อหุ้นสามญัของบริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั เพิ�มเติมร้อยละ 51 ทําให้

สดัสว่นการถือหุ้นเพิ�มขึ �นจาก 24.5% เป็น 75.5% และสง่ผลให้กลุม่บริษัทถือหุ้นในเคซีอี 

สิงคโปร์ ร้อยละ 100 และมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

พฤศจิกายน 2557 ผลการประเมินผลการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินให้อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีมาก" 

ปี 2558 

เมษายน 2558 บริษัทเคซีอ ีอีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม 

ปฎบิตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (สมาชิกลาํดบัที� 103) 

เมษายน 2558 จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 32/2558 โดยมีวาระที�สาํคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2557 
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พฤษภาคม 2558  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท จํานวน 

568,693,319 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 398,085,323 บาท 

กนัยายน 2558 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ0.50 

บาท จํานวน 570,144,941 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 285,072,470 บาท 

ตลุาคม 2558 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมนิให้ 

อยู่ในกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) 

 บริษัทจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบยีน ในกลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาด 

Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท 

พฤศจิกายน 2558 2015 SET Awards โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคารได้ 

พิจารณาคดัเลือกให้บริษทัได้รับรางวลัดเีดน่ จํานวน 2 ประเภทรางวลั ได้แก่ รางวลัผู้บริหาร

สงูสดุ และรางวลับริษัทจดทะเบยีนด้านผลการดาํเนินงาน ประจําปี 2558 ในกลุม่บริษัทที�มี
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด Market Capitalization ระหวา่ง 10,000 - 30,000 ล้านบาท 

ปี 2559 

เมษายน 2559      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 33/2559 โดยมีวาระที�สําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 

พฤษภาคม 2559  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท จํานวน 

576,244,203 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 576,244,203 บาท 

พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัทเคซีอี 

อเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1 (Employee Joint Investment Program "KCE 

EJIP No. 1") ให้กบัพนกังานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

มิถนุายน 2559 สํานกังาน กลต. ให้ความเห็นชอบในโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัท 

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1  (Employee Joint Investment Program 

"KCE EJIP No. 1")  

มิถนุายน 2559    วนัที� 17 มิถนุายน 2559 เป็นวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้ายของใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครั �งที� 2 (“Warrant KCE-W2”)  

กรกฎาคม 2559  KCE เข้า SET 50 Index ในรอบ 1 กรกฏาคม - 31 ธนัวาคม 2559 

กรกฎาคม 2559  คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัการทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ ได้แก่ 

-     จดัตั �งบริษัทยอ่ยแห่งใหม ่(บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์) และ 

-     โครงการลงทนุเพื�อขยายกําลงัการผลิตของบริษัทยอ่ย (บจ. เคซีอี เทคโนโลยี) 

กนัยายน 2559 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 

1.00 บาท จํานวน 586,010,798 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 586,010,798 บาท 
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ตลุาคม 2559 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมนิ

ให้อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที� 2 ตอ่เนื�อง 

 บริษัทจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบยีน ในกลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาด 

Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท 

ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตักิารทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ - ซื �อที�ดินพร้อมอาคาร
สํานกังาน ที�โตเกียว ประเทศญี�ปุ่ น เพื�อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศญี�ปุ่ นในอนาคต 

ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจดัตั �งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื�อกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงในระดบักลยทุธ์ และสนบัสนนุการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการได้นําไปดําเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

ประกาศเมื�อ SET Awards 2016 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคารได้ 

2 ก.พ. 2560    พิจารณาคดัเลือกให้บริษทัได้รับรางวลัประจําปี 2559 ได้แก่ รางวลับริษัทจดทะเบยีนด้าน 

 ผลการดําเนนิงานยอดเยี�ยม ในกลุม่บริษัทที�มีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด Market 

Capitalization ระหวา่ง 30,000-100,000 ล้านบาท รางวลัผู้บริหารสงูสดุดเีดน่ 

(Outstanding CEO Award) และ รางวลัผู้บริหารสงูสดุรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO 

Award) 

ปี 2560 

กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ 

จํากดั ตามสดัสว่นความเป็นเจ้าของเดิม (ร้อยละ 94.96) จํานวน 227,900 หุ้น จํานวนรวม

ทั �งสิ �น 22.8 ล้านบาท  

เมษายน 2560      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 34/2560 โดยมีวาระที�สําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559 

- อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,426,511 บาท เป็น 586,396,798 

บาท แบง่ออกเป็น 586,396,798 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 

พฤษภาคม 2560  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท จํานวน 

586,396,798 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 645,010,050 บาท 

กรกฎาคม 2560 เริ�มรอบปีที� 2 ของโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1  (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”)  

กนัยายน 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 

1.10 บาท จํานวน 586,396,798 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 645,015,990 บาท 
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ตลุาคม 2560 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมนิ

ให้อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที� 3 ตอ่เนื�อง 

 บริษัทจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบยีน ในกลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาด 

Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท 

ธนัวาคม 2560 ยื�นตอ่อายใุบรับรองสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ

ทจุริต (CAC) 

ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการอนมุตัิการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทเคซีอี อเมริกา อิงค์ ซึ�งเป็นบริษัทร่วม
โดยการซื �อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 22,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น 45% ของจํานวนหุ้น

ทั �งหมด ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นเพิ�มขึ �นจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 95 โดยจะเข้าทํา

รายการซื �อขายในวนัที� 1 มกราคม 2561 

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร หรือ PCB ที�เป็นส่วน 

ประกอบพื �นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ผลิตชิ �นส่วนหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ โรงงานประกอบเครื�องมือสื�อสารคมนาคม เครื�องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มลกูค้าที�
ผลิตอุปกรณ์ที�ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื�องมือทางการแพทย์ และกลุ่มลูกค้าสินค้าอปุโภค โดยการผลิตเกือบ

ทั �งหมดเป็นการผลิตเพื�อสง่ออกไปยงัหลายประเทศทั�วโลก ทั �งในยโุรป สหรัฐอเมริกา และในเอเชีย 

 การดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ ยดึถือนโยบายหลกัที�จะมุ่งมั�นสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินการผลิต โดย
การริเริ�มสร้างสรรค์กลยทุธ์ตา่งๆ เพื�อให้ได้สินค้าที�มคีณุภาพที�ดีกวา่ในต้นทนุที�ตํ�าลง บริษัทยงัคงมุ่งเน้นหาโอกาส
เพื�อเพิ�มกําไรอยู่เสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่ และการใช้ทรัพย์สินที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที�เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตสงูสุด นโยบายหลกัที�สําคญัอีกประการหนึ�งคือ ความมุ่งมั�นในการรักษา

สมัพนัธ์ภาพกบัลกูค้าในระยะยาวด้วยการให้สิ�งที�มคีณุคา่มากที�สดุ กล่าวคือประวตัิความมีชื�อเสียงด้านคณุภาพที�
ได้รับความเชื�อถือจากลกูค้ามาอยา่งยาวนาน นอกจากนั �น บริษัทยงัมีนโยบายที�มุง่เน้นในความรับผิดชอบต่อผู้ มี
สว่นได้เสียและสงัคม ด้วยการพฒันา "Green" Technology” อีกด้วย 

ในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการมีหน้าที�ในการกําหนดกลยทุธ์ และนโยบายหลกัของกลุ่ม ในต้นเดือน

มกราคม 2560 มีการจดัประชุม CEO พบผู้บริหารประจําปี เพื�อสื�อสารกลยุทธ์และกําหนดเป้าหมายในการ

ดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน ซึ�งผู้บริหารในแต่ละส่วนงานก็ได้จดัการประชุมภายในแต่ละแผนกเพื�อสื�อสารกล
ยุทธ์และเป้าหมายถึงระดับพนักงานต่อไป ในระหว่างปี มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างจริงจงัและเป็น

รูปธรรม ผู้บริหารในแตล่ะสายงานจะรายงานผลการปฏบิตัิงานตอ่ประธานเจ้าหน้าที�บริหารในการประชมุผู้จดัการ 

ซึ�งจัดขึ �นเป็นประจําทุกเดือน ทั �งนี � ประธานเจ้าหน้าที�บริหารยงัได้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามกลยุทธ์ต่อที�
ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยในทกุไตรมาส 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ได้แสดงไว้ในหน้าถดัไป 



                                                                                                                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 

หนา้  8 

 

 

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทเคซอีี อีเลคโทรนิคส์ บริษัทย่อย และบริษทัร่วม 
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นโยบายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ธรุกิจที	ลงทนุเป็นสายการผลิตเดียวกนัและมีสดัส่วนการลงทนุดงัตอ่ไปนี � : 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ณ วนัที	  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงนิปันผลรับจากเงินลงทนุสําหรับแตล่ะปี มีดงันี �  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ออกให้กรรมการและ 

พนกังานบริษทัย่อย 

 

รวม 

 

เงนิปันผลรับ 

  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทย่อย                        

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (1) 100.00 100.00  1,600,000 1,600,000  1,600,000  1,600,000  23,536 23,395 1,623,536  1,623,395  760,000  1,420,000 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  13,193 12,897 198,588 198,292  104,994  554,967 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี                    

    (ประเทศไทย) จํากดั (2) 94.75 94.75  48,000 48,000  227,810 227,810  1,885 1,885 229,695 229,695  54,576  58,092 

บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จาํกดั (2) 94.96 94.96  24,000 24,000  45,580 22,790  - - 45,580 22,790  -  - 

บริษทั ไทยลามิเนต                    

   แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (3) 74.80 74.80  250,000 250,000  368,460 368,460  13,971 13,669 382,431 382,129  84,150  308,550 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด (4) 60.00 60.00  3,600 3,600  2,160 2,160  1,066 1,052 3,226 3,212  11,880  8,640 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั     (5) 75.50 75.50  SGD 500,000 SGD 500,000  168,310 168,310  - - 168,310 168,310  51,698  13,140 

รวม        2,597,715 2,574,925  53,651 52,898 2,651,366 2,627,823  1,067,298  2,363,389 

บริษัทย่อยทางอ้อม                   

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (2) 93.57 93.57  4,800 4,800  - -  -  -  -  -  -  -  

บริษัท  ซีทีซ ีเคมีคอล จํากดั (2) 94.35 94.35  4,800 4,800  - -  - - -  -  -  - 
 

(1) ผลิตและจาํหน่ายแผน่พมิพว์งจรไฟฟ้า                          (4) ตวัแทนขายในประเทศ 

(2) ผลิตและจาํหน่ายนํ�ายาเคมี              (5)  ตวัแทนขายต่างประเทศ 

(3) ผลิตและจาํหน่ายพรีเพกและลามิเนต             
บริษทัยอ่ยทั�งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พทีีอี จาํกดั ที�ดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 
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เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัที	  31 ธนัวาคม มีดงันี � 
 

   งบการเงินรวม 

 ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศที�

กิจการจดัตั�ง 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษัทร่วม          

บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั (1) สหรัฐอเมริกา    50.00    50.00 USD      50,000 USD      50,000 644 644 72,161 74,640 

บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั (2) ไตห้วนั    49.00    49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 38,333 47,896 

รวม       2,184 2,184 110,494 122,536 

 

   (1) ตวัแทนขายในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท  

   (2) ตวัแทนจดัหาวตัถดุิบและเครื	องจกัรในตา่งประเทศให้กบักลุ่มบริษัท  
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วนความเป็น                     

 เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 

 2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 2560  2559 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม     

บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์     

   จาํกดั 25.0 25.0 USD 50,000 USD 50,000 322 322 - - 322 322 - - 

บริษทั เคซีอี ไตห้วนั  จาํกดั 49.0 49.0 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 - - 1,540 1,540 26,493 10,630 

รวม     1,862 1,862 - - 1,862 1,862 26,493 10,630 
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายละเอียดของผู้ร่วมทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั
นแนล จํากดั ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจ

เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบยีนเรียกชําระแล้ว  

2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็น

ผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั �นเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบยีนเรียกชําระแล้ว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากดั ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท ดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG) ซึ
งเป็นวตัถดุิบสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยทั �งสอง 

แห่ง บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็น ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที
เรียกชําระแล้ว 

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ
งได้จดทะเบียนจดัตั �งบริษัทเมื
อวนัที
 8 มีนาคม 2550 ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว และ นายทําน ุตู้ จินดา ซึ
งไม่เป็นบคุคลที
อาจมีความขดัแย้งและไม่มีส่วน
ได้เสียกบับริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 39.14 และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกนัจํานวน ร้อยละ 0.86           

5. บริษัทฯ ถือหุ้นของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 94.75 ของทุนจด

ทะเบียนที
ชําระแล้ว มีทุนจดทะเบียน 48,000,000 บาท  นอกจากนั �น บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จํากดั ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (บริษัทยอ่ย)  ในสดัสว่นร้อยละ 98.75 และในปี 2559 ได้

เข้าถือหุ้นในบริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั (บริษัทยอ่ย) ในสดัสว่นร้อยละ 99.58  ซึ
งลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น
โรงงานผลิตหมกึพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า นํ �ายาเคมีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า  

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทนุในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั กลา่วคือ นอกจากจะ

ทําให้บริษัท KCE ลดภาระค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตแล้ว ยงัมีรายได้จากการสกัด

ทองแดงออกจากนํ �ายาเคมทีี
ใช้แล้ว ได้ผลิตภณัฑ์เป็น Copper Sulfate เพื
อจําหน่ายเป็นสว่นผสมอาหารสตัว์ และ

เป็นปุ๋ ยสําหรับพืชได้อีกด้วย 

6.  เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี (รวมธุรกิจ เมื
อวนัที
 1 พฤศจิกายน 2557) ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ดาํเนินธรุกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในภมูิภาคเอชีย บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือหุ้น

รวมกันเป็นจํานวนร้อยละ 100 ของทุนที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั �ง
ผู้บริหารจากบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการใน บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 4 ทา่น คือ นายบญัชา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ 

องค์โฆษิต นายพิธาน องค์โฆษิต และ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี  
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7.  บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จํากัด ลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที
ใช้เป็น

สว่นผสมในการผลิตอาหารสตัว์ ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 48 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจํานวน

ร้อยละ 94.96 ของทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด   

บริษัทร่วม 

1. เคซีอี อเมริกา อิงค์  ปัจจุบนัมีทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเป็น

ตวัแทนจําหน่าย PCB บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 50 โดยมี Mr. Frederick Rhodes ซึ
งเป็น
ชาวอเมริกนั ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที
บริหารและไมเ่ป็นบคุคลที
อาจมีความขดัแย้งและไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุ้นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ทั �งนี � โดยมี
นายพิธาน องค์โฆษิต และนางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต เป็นกรรมการในบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ เป็นกรรมการ

จํานวน 2 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 4 ท่าน   

2. บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั ปัจจบุนัมีทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด NTD 3,000,000 ดําเนินธุรกิจเป็น

ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบและเครื
องจักรในต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทฯถือหุ้ นอยู่ ร้อยละ 49 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแล้ว โดยมี Mr. Lin, Po-Chiung ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5  

Mrs. Jenny Hsiao ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5 และนางธญัญา ตู้ จินดา ถือหุ้น

ร้อยละ 26.0 ของทนุจดทะเบยีนที
ออกและเรียกชําระแล้ว บคุคลทั �งสามไมเ่ป็นบคุคลที
อาจมีความขดัแย้งและไมม่ี

สว่นได้เสียกบับริษัทฯ ทั �งนี �โดยมผีู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ คือ นายบญัชา องค์โฆษิต, นายพิธาน องค์โฆษิต 

และ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เป็นกรรมการ 3 ท่าน ในบริษัทเคซีอี ไต้หวนั จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 6 ท่าน 

1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไมม่ี – 
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โครงสร้างรายได้ 

 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในกลุม่ธรุกิจหลกัคือการผลิตสนิค้าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า PCBs 

 

 รายได้ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย (1)               

 - ธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจร 
          

     - อเมริกา     2,037.41    14.05      1,872.90    13.40    2,024.13     16.15 

 - ยโุรป     7,317.49    50.48       7,249.61    51.87    6,535.69     52.16 

 - เอเชีย     4,423.11    30.51      4,340.43    31.05    3,549.97     28.33 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2)          71.77      0.50            55.91     0.40         59.35      0.47 

 -ธุรกิจเคมี        345.63      2.38         278.64     1.99        279.61      2.23 

 รวมรายได้จากการขาย 14,195.41   97.92 13,797.49 98.71 12,448.75  99.34 

 รายได้อื	น (3) 

        

98.18 
     0.68 

          

54.69 
    0.39 

        

34.51 
     0.27 

 กําไรจากอตัราแลกเปลี	ยน(3) 

      

197.19 
     1.36 

        

111.20 
    0.79 

       

88.49 
     0.71 

 กําไรจากการป้องกนัความเสี	ยง
(3) 

          

6.05 
     0.04 

         

14.70 
    0.11 

      

(40.59) 
     (0.32) 

 รวมรายได้ 14,496.83 100.00 13,978.08 100.00 12,531.16 100.00 

หมายเหตุ – 1. เป็นรายได้ทีขายให้กบับุคคลภายนอกเท่านั�น ไม่รวมส่วนทีขายให้กบักลุ่มบริษัท 

                 2. เป็นรายได้จากการขายให้กบับุคคลภายนอกเท่านั�น การจําหน่ายให้กบักลุ่มบริษัทในปี 2558-60 คดิเป็น ร้อยละ 

98, ร้อยละ 98 และ ร้อยละ 97 ของรายได้จากธุรกจิพรีเพกและลามิเนต ตามลําดับ  

            3. รายได้อืนประกอบด้วยค่าขายเศษวัสดุ รายได้จากงานรับจ้างผลิต เงินค่าชดเชยจากทีวัตถุดิบไม่มคีณุภาพ  

                  เงินชดเชยจากประกนัภัย ค่าปรับจากการยกเลิกคําสังซื�อ กําไรจากอัตราแลกเปลียน ดอกเบี�ยรับ และอืนๆ 

2  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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ทั�งนี�หากพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัในปี 2558-60 ตามลกัษณะผลิตภัณฑ์จะสามารถจําแนกได้ดังนี� 

 

 

 รายได้ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย               

 - แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
          

 DOUBLE SIDED    2,297.84 15.85    2,477.70 17.73   2,234.02   17.83 

 MULTI-LAYER 11,480.17 79.19 10,985.24 78.59   9,875.77   78.81 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต        71.77   0.50        55.91   0.40        59.35    0.47 

 -ธุรกิจเคมี      345.63   2.38     278.64   1.99     279.61    2.23 

 รวมรายได้จากการขาย 14,195.41 97.92 13,797.49 98.71 12,448.75  99.34 

 

โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน 

หน่วยงานธรุกิจของกลุม่บริษัทประกอบด้วย 3 สว่นงาน แตล่ะสว่นงานผลิตสินค้าและให้บริการที
แตกตา่งกนั 

และมีการบริหารจดัการแยกตา่งหาก เนื
องจากใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดที
แตกตา่งกนั สว่นงานเหลา่นี �
ได้แก่  

• สว่นงาน 1 ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์พรีเพกและลามิเนต 

• สว่นงาน 2 ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 

• สว่นงาน 3 ผลิตและจําหน่ายเคมี 

 รายละเอียดโครงสร้างรายได้และข้อมูลทางการเงินของแต่ละส่วนงาน ได้แสดงไว้ในตารางในหน้าถดัไป 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสายการผลิตเดียวกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในสว่นงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีส่วนงานทางภมูิศาสตร์ที�ดําเนินการ

ผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั �งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ข้อมลูทางการเงินเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจําแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ 

สําหรับปีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงัต่อไปนี � 
 

 

 

 ธุรกิจพรีเพก                                                             ธุรกิจแผ่นพิมพว์งจร          รายการตดับญัชี   

          และลามิเนต_  _             อเมริกา                ยูโรป                 เอเชีย                  รวม              ธุรกิจเคมี             ระหว่างกนั                   รวม  

     2560     2559      2560     2559      2560     2559      2560     2559      2560     2559      2560     2559      2560       2559      2560     2559  

 

รายไดจ้ากภายนอก 71,768 55,910 2,037,413 1,872,899 7,317,489 7,249,614 4,423,105 4,340,432 13,778,007 13,462,945 345,632 278,637 - - 14,195,407 13,797,492 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน   2,388,370 2,313,572 - - - - 3,116,134 2,821,509  3,116,134   2,821,509 109,360 104,401 (5,613,864) (5,239,482) - - 

รายไดท้ั	งสิ	น   2,460,138 2,369,482 2,037,413 1,872,899 7,317,489 7,249,614 7,539,239 7,161,941 16,894,141 16,284,454 454,992 383,038 (5,613,864) (5,239,482) 14,195,407 13,797,492 

                 

กาํไรจากการ 394,014 489,881        3,873,656   4,371,284 175,674 139,672 (181,068) (188,325) 4,262,276 4,812,512 

   ดาํเนินงานตามส่วนงาน                

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที�ไม่ไดป้ันส่วน                

เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหาย              - - 

กาํไรที�รับรู้ของส่วนไดเ้สียซึ�งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม ่            - - 

รายไดอ้ื�น               301,422   180,586 

ค่าใชจ้่ายในการขาย               (687,736) (567,830) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (1,129,898) (1,127,067) 

ตน้ทุนทางการเงิน               (126,870) (171,488) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม            22,087 28,499 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (78,447) (98,261) 

กาํไรสาํหรับปี               2,562,834 3,056,951 
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2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์    

PCB (Printed Circuit Board)  พซีีบ ี(แผ่นวงจรพมิพ์) หรือแผ่นปรินต์  

 PCB เป็นส่วนประกอบสําคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ  นที"ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจําวนัจะต้องมแีผ่น PCB อยา่งน้อย 1 ชิ  น หรือมากกวา่  
 PCB เป็นสว่นประกอบพื  นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลกัษณะเป็นแผ่นที"มีลายวงจรทองแดงเป็นทางเดิน

สญัญาณไฟฟ้าอยู ่ใช้สาํหรับตอ่วางอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพื"อประกอบเป็นวงจรแทนการตอ่วงจรด้วยสายไฟซึ"งมี
ความซบัซ้อนและยุง่ยาก  

 PCB ประกอบด้วยสว่นสําคญั 2 สว่นคือ แผ่นฐานหรือซบัสเต็รท (substrate) กบัส่วนที"เป็นตวันํา แผ่นฐาน
เป็นฉนวนบางๆทําหน้าที"เป็นฐานที"วางและยดึติดตวัอปุกรณ์ โดยมีตวันําไฟฟ้าที"เป็นทองแดงเป็นตวัต่อวงจรให้แก่
อปุกรณ์ แผ่นฐานจะทําจากวสัดอีุพ็อกซีไฟเบอร์กลาส ซึ"งเป็นการทอใยแก้วเข้าด้วยกนัแล้วยึดด้วยอีพ็อกซีเรซิ"น มี
คณุสมบตัดิี สามารถใช้งานได้กบังานหลายประเภทเพราะทนตอ่ความชื  นและอณุหภมูิสงู ไม่บิดงอได้งา่ย แผ่นฐาน 

มกัเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า 

 แผ่นวงจรนี  อาจทําเพียงหน้าเดียว หรือสองหน้า แต่ถ้าวงจรมีความหนาสงูและมีความซบัซ้อนมากๆ ก็อาจ 

จะต้องทําเป็นหลายๆ ชั  นก็ได้ ตามความต้องการของผู้ออกแบบ 

 1) PCB ชนิดหน้าเดียว (Single sided) มีเส้นลายวงจรเพื"อเชื"อมสญัญาณไฟฟ้าอยู่เพียงด้านเดียว และจะ

ใสอ่ปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยูด้่านตรงข้ามกบัเส้นลายวงจร และมี silk screen ด้านเดียวกบัอปุกรณ์ 

 2) PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double sided Plated-Through Hole) มีเส้นลายวงจรเพื"อเชื"อม
สญัญาณไฟฟ้าอยู่ทั  งสองด้าน มีการเจาะรูบนแผ่นฐานเพื"อเป็นที"ไว้สอดขาอปุกรณ์ และเป็น Via hole ภายในรู

เคลือบด้วยทองแดงเพื"อเชื"อมตอ่สญัญาณไฟฟ้าระหว่างด้านหน้าและหลงั PCB ประเภทนี  เหมาะสําหรับงานหรือ
วงจรที"ใช้ความถี"ปานกลางถึงสงูและยงัสามารถเชื"อตอ่แบบ Plate-Through Hole เพื"อให้เส้นทั  งสองเชื"อมตอ่กนัได้
สั  นลงด้วย 

 3) PCB ชนิดหลายชั  น (Multilayer) มีเส้นลายวงจรเพื"อเชื"อมสญัญาณไฟฟ้าระหว่างชั  นใน (Inner Layer) 

และชั  นนอก (Outer Layer) และภายในรูชปุด้วยทองแดงเพื"อเชื"อมสญัญาณระหว่างชั  น PCB ประเภทนี  เหมาะ
สําหรับงานที"มีความหนาแน่นของอปุกรณ์สงูถึงสงูมาก  

 ทั  งนี   PCB ที"บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต มีอยู ่2 แบบ คือ 

1. การผลิตแบบ 2 หน้าเคลือบรู (Double sided PLATED THROUGH HOLES PCB) และ 

2. การผลิตแบบหลายชั  น (Multilayer PCB) ซึ"งมีความซบัซ้อนกว่าและใช้เทคโนโลยีสงูกว่าแผ่นพิมพ์
วงจรชนิด 2 หน้าเคลือบรู ซึ"งสามารถผลิตได้ตั  งแต ่4 ชั  น ถึง 24 ชั  น 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั  งสองแบบนี  ถกูนําไปใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที"ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมถึง เครื"องมือทางการแพทย์ 
โทรศพัท์มอืถือ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

1. เนื"องจากอุตสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผู้ ผลิตน้อยราย ในบางครั  ง เมื"อบริษัทฯ

จําเป็นต้องส่งงานบางขั  นตอนในของกระบวนการผลิตไปฝากจ้างผลิต (Subcontract) ที"โรงงานอื"น 
เพราะกลุม่บริษัทอาจมีกําลงัการผลิตไมเ่พียงพอ ก็หาผู้ รับจ้างผลิตได้ยากและมีโรงงานรับจ้างผลิตไม่

มากนกั สง่ผลให้บริษัทฯ มีข้อจํากดัในด้านของการผลิตอยูบ้่าง 

2. การผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีสูง บริษัทฯจึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงเครื"องจักรให้ทันสมยัอยู่
ตลอดเวลา ซึ"งต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก 

3. ความกดดนัทางด้านราคาซึ"งเกิดจากผู้ผลิต PCB ในจีน ทําให้มีการผลิตสินค้าราคาถกูเข้าสู่ตลาดเพิ"ม
มากขึ  น แม้วา่ผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที"ผลิตในประเทศจีนจะไม่ได้แข่งขนัโดยตรงกบั
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เนื"องจากผู้ผลิตในประเทศจีนจะเน้นกลุม่ตลาดสินค้าระดบัลา่งเพราะมคีณุภาพ
และเทคโนโลยีในการผลิตที"ตํ"ากวา่ แตก็่ยงัสง่ผลให้เกิดการเปรียบเทียบทางด้านราคาในทางอ้อม 

4. เนื"องจากลกูค้ามคีวามต้องการผลิตภณัฑ์ที"มีประสิทธิภาพและคณุภาพสงูขึ  น ทําให้บริษัทฯต้องพฒันา

เทคโนโลยีในกระบวนการผลติและผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที"ลกูค้าต้องการ 

สิทธิประโยชน์จากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการ

ลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื"อนไขต่าง ๆ ที"กําหนดไว้ บริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที"มีสาระสําคญัตา่งๆ ตามรายละเอียดในตารางหน้าถดัไป  
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สิทธพิเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 กลุม่บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุภายใต้เงื�อนไขตา่ง ๆ ที�กําหนดไว้ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที�มีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี , 

รายละเอียด บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 9026(2)/2556 1219(2)/2557 1378/2543 1598(2)/2547 2432(2)/2555 60-0545-1-05-1-0 

2. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัที�ไดร้ับ       

3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ได ้ จากการ

ประกอบกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน
ปันผลจากกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมซึ� งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษ ี

3 ปี 

   (สิ/นสุดแลว้) 

8 ปี 7 ปี         

   (สิ/นสุดแลว้)  

7 ปี 

(สิ/นสุดแลว้)  

8 ปี 3 ปี 

3.2 ได้ รับอนุ ญา ตใ ห้หัก เ งินได้พึ ง ประเ มิน เ ป็ นจํา นว นเ ท่า กับ               

ร้อยละห้าของรายได้ที� เพิ�มขึ/ นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ทั/งนี/  รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั/น ๆ จะตอ้งไม่ตํ�า
กวา่รายไดจ้ากการส่งออกเฉลี�ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 

(สิ/นสุดแลว้)  

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื� องจักรตามที�คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ 

(สิ/นสุดแลว้) 

ไดร้ับ ไดร้ับ 

(สิ/นสุดแลว้) 

ไดร้ับ 

(สิ/นสุดแลว้) 

ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้
จากตา่งประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัตั/งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 

(สิ/นสุดแลว้) 

ไดร้ับ 

(สิ/นสุดแลว้) 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

4. วนัที�เริ�มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 11 กรกฎาคม 2556 1 ตุลาคม 2558 25 มิถนุายน 2544 1 พฤศจิกายน 2547 21 สิงหาคม 2555 1 มิถนุายน 2560 
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รายละเอียด 

บริษทั เคมโทรนิคส์ 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บริษทั เค ซี อี  อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั  

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 5006(2)/2557 9002(2)/2557 1160(2)/2551 2469(2)/2556 2490(2)/2557 59-1009-1-00-1-0 

2. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ สกดัทองแดงและดีบุกออก

จากนํ/ายาสกดัทองแดงและ
ดีบุก 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพกและ 

ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์

พรีเพกและ 

ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์

ลามิเนต 

 

ผลิตภณัฑ ์

พรีเพก็ 

 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัที�ไดร้ับ       

3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ได้จากการ
ประกอบกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน
ปันผลจากกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริมซึ� งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษ ี

8 ปี 3 ปี 

 

5 ปี 

(สิ/นสุดแลว้) 

5 ปี 

  

5 ปี 

   

6 ปี 

3.2 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละห้า

ของรายไดท้ี�เพิ�มขึ/นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ทั/งนี/  รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั/น ๆ จะตอ้งไม่ตํ�ากว่ารายได้
จากการส่งออกเฉลี�ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที�ต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศเพื�อใช้ในการผลิตเพื�อการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัตั/งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 

  

ไดร้ับ 

  

ไดร้ับ 

4. วนัที�เริ�มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 1 มกราคม 2557 11 มกราคม 2557 22 ธนัวาคม 2552 8 มิถนุายน 2558 27 พฤศจิกายน 2560 1 ธนัวาคม 2560 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1  การทาํการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที�สาํคญั 

1)   กลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มบริษัท 

เพื�อให้กลุ่มบริษัทคงศกัยภาพในการแข่งขนักับผู้ ผลิตรายอื�นในตลาดได้ต่อไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ

รักษาคณุภาพสินค้า  การสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลกูค้าผ่านการตลาดของกลุม่บริษัท และตวัแทนจําหน่าย และ
คงสดัส่วนการตลาดส่วนใหญ่ไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื�องจากตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื�อง และเป็นตลาดที�มีคู่แข่งน้อยราย ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ต้องใช้เวลาในการพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิต นอกจากนี 1 กลุ่มบริษัทยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีที�
เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภณัฑ์ที�หลากหลายมากขึ 1น ซึ�ง
เป็นสิ�งสําคญัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั 1งนี 1 บริษัทฯ มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี 1 

1. ดา้นราคาขายผลิตภณัฑ์ บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน เชน่ด้านต้นทนุการผลิตซึ�งคํานวณได้
จากราคาวตัถดิุบ ระดบัเทคโนโลยีและความซบัซ้อนของการผลิต ปริมาณสินค้าที�สั�งผลิต ทั 1งนี 1 ราคาที�
เสนอขายจะต้องสอดคล้องกบัราคาตลาดและสามารถแข่งขนักบัราคาของคูแ่ข่งในตลาดโลกได้ด้วย 

สําหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์ที�มีเทคโนโลยีในระดบัสงูเชน่เดียวกนั 

2. ดา้นผลิตภณัฑ์ บริษัทฯได้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในตวัสินค้าของลกูค้า รวมถึงพฒันาการ

ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต PCB อยูเ่สมอ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที�มีแนวโน้มเพิ�ม
ความซบัซ้อนมากขึ 1นในอนาคต 

3. ด้านต้นทนุผลิตภณัฑ์ เนื�องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย (บจ.ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์) เป็นผู้ผลิต

แผ่นลามิเนตและพรีเพก ซึ�งเป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เองจึงทําให้ได้เปรียบเรื�อง
ต้นทนุผลิต  

4. ดา้นการบริการ บริษัทฯให้ความสาํคญัตอ่การบริการและการสง่มอบสินค้าให้ตรงกําหนดของลกูค้าและ 

สร้างความสมัพันธ์ที�ดีต่อลูกค้า รวมถึงการดูแลและให้บริการด้านการขาย ทั 1งก่อนและหลงัการขาย
อยา่งใกล้ชิด 

2)  กลยุทธ์ทางการตลาด 

จดุเดน่และจดุด้อยทางการตลาดสามารถสรุปได้ดงันี 1 
จุดเด่น 

1. ต้นทนุคา่แรงงานในการผลิตในประเทศยงัอยูใ่นระดบัที�ตํ�ากวา่เมื�อเทียบกบัคา่แรงในประเทศอื�นๆ 
ในภาคพื 1นยโุรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยูใ่นเขตส่งออกซึ�งได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าทั 1งเครื�องจกัรและวตัถดุิบ และบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ยได้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก (BOI) รวมทั 1งได้รับสิทธิประโยชน์รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคล 
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จุดด้อย 

วตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

เช่น แผ่นใยแก้ว , EPOXY RESIN และแผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) ยงัต้องนําเข้ามาจาก

ตา่งประเทศ เนื�องจากยงัไมมี่ผู้ผลิตในประเทศไทย 

กลุม่อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั 1งเทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยงัไม่ได้รับการสง่เสริมให้
ทนัสมยัเทา่เทียมกบัในตา่งประเทศ และยงัต้องอาศยัเทคโนโลยีบางอย่างจากต่างประเทศเข้ามา

ใช้ในการผลิต 

3)  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัราคาตลาดและอยูใ่นระดบัราคาที�สามารถ
แข่งขนัได้ โดยคํานึงถึงคณุภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต ทั 1งนี 1 บริษัทฯมีการทํา Benchmark เพื�อเปรียบเทียบกับ
คูแ่ขง่ขนัรายอื�นๆ ทกุ 6 เดือน เพื�อเป็นแนวทางในการกําหนดราคา  

4)  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจาํหน่าย    

บริษัทฯ มีนโยบายในด้านการขายโดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในทกุๆกลุม่อตุสาหกรรมต่างกนัไป ทั 1งนี 1 เพื�อ
ลดความเสี�ยงในกรณีที�กลุม่อตุสาหกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึ�งอาจประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือด้านการตลาด 

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีลกูค้าซึ�งเป็นผู้ผลิตในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี 1 
1. กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Electronics) 

2. กลุม่ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เครือขา่ยโทรคมนาคม (Telecommunication) 

3. กลุม่ผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรม (Industrial Electronics) 

4. กลุม่เครื�องมือทางการแพทย์ (Medical Equipments) 

5. กลุม่อปุกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer & Network) 

6. กลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ (Consumer Products) 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีฐานลกูค้าทั 1งหมดกวา่ 300 ราย ทั 1งนี 1 บริษัทฯ มีนโยบายจํากดัยอดขายให้แก่ลกูค้ารายใด

รายหนึ�งไมเ่กินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพื�อลดความเสี�ยงในลกูค้าแตล่ะราย โดยในปี 2560 ลกูค้ารายใหญ่ 10 

รายแรก ได้สั�งซื 1อสินค้ารวมกนั คิดเป็นร้อยละ 66.0 ของยอดขายรวม  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต 

สําหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในอนาคต บริษัทฯจะยงัคงเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั

เพราะบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขนัสงูและได้รับการเชื�อถือเป็นอย่างดีจากลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ ทั 1งนี 1 อาจมีการเพิ�มสดัส่วนของลูกค้าใน กลุ่ม Industrial Electronics และกลุ่ม High-end Consumer 

Product มากขึ 1น  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามคําสั�งของลกูค้าโดยคําสั�งซื 1อทั 1งหมดจะผ่านมาจากบริษัทตวัแทนขายในตา่งประเทศ 
แล้วรวบรวมส่งมายงับริษัทฯเพื�อทําการผลิตสินค้าตามคําสั�งซื 1อของลูกค้าต่อไป เมื�อสินค้าผลิตเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จะจดัจําหนา่ยและจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าใน 2 ลกัษณะ ดงันี 1 

1.1 จดัจําหน่ายผ่านบริษัทตวัแทนจําหน่าย (Distributor)  บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ ชําระเงินมายงับริษัท

ตามเงื�อนไขการชําระเงินที�กําหนด รายได้ประมาณร้อยละ 40.5 ของบริษัทฯมาจากการจดัส่งสินค้า

ตามวิธีดงักลา่ว 

1.2 จดัจําหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง ลูกค้าแต่ละรายจะจ่ายเงินมายังบริษัทโดยตรง เมื�อบริษัทฯได้รับ
ชําระเงินแล้ว บริษัทฯจะจา่ยคา่นายหน้าเป็นการตอบแทนให้แก่บริษัทตวัแทน รายได้ประมาณร้อยละ 

59.5 ของบริษัทฯ มาจากการจําหน่ายจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง 
 

ในปี 2558-60 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย โดยแยกตามวิธีการจดัสง่ ดงันี 1 

 

วิธีการจดัส่งสินค้า 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.จดัจําหน่ายให้แก่บริษัทตวัแทน    5,746.79   40.5    6,508.04   47.2    6,416.89   51.5 

2.จดัจําหน่ายให้ลกูค้าโดยตรง    8,448.62   59.5     7,289.45   52.8       6,031.86   48.5 

รวมรายได้จากการขาย 14,195.41 100.0 13,797.49 100.0 12,448.75 100.0 

 

กลุม่บริษัทมีตวัแทนจําหนา่ยทั 1งในและตา่งประเทศ จํานวน 5 ราย ดงันี 1 

1.  ตัวแทนจาํหน่ายที�มีฐานะเป็นบริษัทย่อย 

บริษัท เคซอีี (ประเทศไทย) จาํกัด  จดทะเบยีนบริษัทเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2550 เริ�มดําเนินธุรกิจใน

เดือนพฤษภาคม 2550 เพื�อเป็นตวัแทนในการรับคําสั�งซื 1อจากลกูค้าในประเทศไทยในลกัษณะเดียวกบั
ตวัแทนในตา่งประเทศ ซึ�งก่อนหน้านี 1 การจําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศไทย บริษัทฯ จะเป็นผู้ ทําการ

ติดต่อเองลกูค้า ส่วนใหญ่จะ RE-EXPORT สินค้าไปตา่งประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จําหน่าย

สินค้าผ่านตวัแทนในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของยอดขายรวม  

KCE SINGAPORE PTE LTD ตั 1งอยู่ที�ประเทศสิงคโปร์ ซึ�งรับผิดชอบลกูค้าในแถบเอเชีย เช่น จีน 
เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ยกเว้นประเทศไทย และลูกค้าที�อยู่ใน
ยุโรปหลายประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ส่งสินค้าไปขายในพื 1นที�ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 31.2 

ของยอดขายรวม  
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2.  ตัวแทนจาํหน่ายที�มีฐานะเป็นบริษัทร่วม 

KCE AMERICA INC.  ตั 1งอยู่ที�รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ�งรับผิดชอบลกูค้าในประเทศสหรัฐ 

อเมริกา เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นหลกั และลกูค้าในเอเซียบางประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทฯ 

ได้สง่สนิค้าออกไปขายในพื 1นที�ดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 14.8 ของยอดขายรวม  

3.  ตัวแทนจาํหน่ายบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใช้ชื�อทางธุรกิจว่า KCE EUROPE) ตั 1งอยู่ในประเทศ
องักฤษ ประกอบกิจการจดัจําหน่าย PCB บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบลกูค้าในทวีปยโุรปทั 1งหมด ยกเว้น
เยอรมนั ออสเตรีย และโรมาเนีย โดยในปี 2560 บริษัทฯจดัส่งสินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 28.0 

ของยอดขายรวม ทั 1งนี 1ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักลา่วไมเ่ป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งและไม่

มีสว่นได้เสียกบับริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ตั 1งอยู่เมืองมิวนิค ในประเทศเยอรมนั ซึ�งรับผิดชอบลกูค้าใน
ประเทศเยอรมนัและโรมาเนีย โดยในปี 2560 บริษัทจดัสง่สินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของ

ยอดขายรวม ทั 1งนี 1ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวไม่เป็นบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งและไม่มี
สว่นได้เสียกบับริษัท  

2.2.2  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

o อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Market and Industry) 

การเตบิโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ 1นอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตวัของอตุสาหกรรม

ต่างๆ ที�ใช้สว่นประกอบอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เกี�ยวเนื�อง 
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมสําหรับผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรม รวมถึง
อตุสาหกรรมในผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีชั 1นสงู ในหลายปีที�ผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่าง

ตอ่เนื�อง  

ในภาพรวม ตลาดของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตลาดที�มีการแข่งขันสูง มีการเปลี�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ดงันั 1น ผลิตภณัฑ์จงึมกัจะมีวงจรชีวิตที�สั 1น อีกทั 1ง ยงัมีความกดดนัด้านราคาและกําไรเป็น

อยา่งมาก 
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มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก และคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในแตล่ะภาคสว่น มีดงันี 1 

ELECTRONICS SYSTEM INFLUENCE ON PRINTED CIRCUIT DEMAND 

 

  (แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC) 

 

ELECTRONICS SYSTEM PRELIMINARY MARKET FORECAST 2017 

ภาคส่วนของอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ ปี 2560 
 

(แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC) 
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o ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับยานยนต์ของโลก       

มลูค่าของอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ที�ใสใ่นรถยนต์ตอ่คนั มปีระมาณร้อยละ 30 ของราคารถยนต์ ในชว่งปี 2553-

62 ทั 1งนี 1 มีการคาดการณ์ว่ามลูค่านี �จะสงูขึ �นไปอีก เป็นร้อยละ 35 ในชว่งปี 2563-72 และอาจสงูถงึร้อยละ 50 ในปี 

2573 นวตักรรมเกือบทั 1งหมดที�สร้างสรรค์ขึ 1นในปัจจบุนัในอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นเรื�องของอิเล็กทรอนิกส์ ยิ�งไป
กวา่นั 1น นวตักรรมที�เคยนํามาใช้กบัรถยนต์ตลาดบนที�หรูหรา กลบักลายมาเป็นอปุกรณ์มาตรฐานที�ใสใ่นรถทั�วไปใน

เวลาอนัรวดเร็วอยา่งที�ไมเ่คยเป็นมาก่อน ในขณะที�ต้นทนุก็ถกูลงเรื�อยๆ 

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เติบโตขึ 1นในอตัราร้อยละ 11-12 ต่อปี การเติบโตดังกล่าวถูกผลักดันด้วย

นวตักรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกัและแนวโน้มในด้านตา่งๆ ดงันี 1  
-  การปรับเพิ�มประสิทธิภาพการให้พลังงาน ด้วยการทดแทน โดยอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart 

electronics)  

-  การเติบโตของระบบช่วยเหลือการขับขี� (ADAS) และระบบขับขี�อตัโนมตัิ เพื�อเพิ�มความปลอดภยั
และการขบัขี�ให้ดีขึ 1น เชน่ ระบบชว่ยจอดรถ ระบบเบรคกระทนัหนัเพื�อหลีกเลี�ยงการชน เป็นต้น 

-  การพฒันาอยา่งตอ่เนื�องของรถที�สามารถเชื�อมตอ่กนัได้ (Connected car) การเชื�อมต่อที�ลํ 1าหน้าจะ
ทําให้รถยนต์สามารถใช้อินเตอร์เนตขณะที�ยงัใช้เป็นส่วนหนึ�งของเครือข่ายได้ เช่น การเตือนเรื�อง
ความเร็วรถอตัโนมตัิและแจ้งเตือนรถชนในพื 1นที�ใกล้เคียง พร้อมๆกบัการเตือนอื�นๆ 

-  นวตักรรมความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัที�ลํ 1าสมยั ทั 1งที�เป็นการปกป้องในระหว่างหรือ
หลังการชน (Passive safety) และ เทคโนโลยีที�ช่วยป้องกนัการชน (Active safety) ซึ�งรวมถึง 
DADS ระบบตรวจสอบความตื�นตวัของผู้ขบัขี� กล้องอินฟราเรดสําหรับกลางคืน ระบบเตือนการออก
นอกเลน ระบบป้องกนัล้อหมนุฟรี ระบบผู้ช่วยคนขบัตา่งๆ เชน่ ระบบกล้อง และเรดาร์ และเครื�องมือ
สื�อสารที�มาพร้อมกบัรถยนต์ 

-  ความนิยมในรถไฟฟ้า (EVs) ที�เพิ�มมากขึ 1น  

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที�พบเห็นแล้วในปัจจุบนัสําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ได้แก่ เทคโนโลยีแสดงผลบน

กระจกหน้ารถ HUD (Head up Display) กระจกแสดงข้อมลูอจัฉริยะ (Smart mirrors) ระบบชว่ยหลีกเลี�ยงการชน 

(Pre-crash Safety system) รถที�ขบัด้วยตนเอง (Self Drive cars) ไฟ Laser/LED และอื�นๆ ซึ�งล้วนต้องมี เรดาห์ 
เซนเซอร์ กล้อง อปุกรณ์แสดงผล มากมายหลายชนิดติดตั 1งใว้ในรถยนต์ และถกูเชื�อมต่อกนัเพื�อช่วย self-driving 

ไม่ว่าจะเป็นเครื�องตรวจวดัแบบเรดาร์ เซนเซอร์ตรวจจบัด้วยพลงังานเสียง (Ultrasonic sensor) กล้อง 3 มิติ 

(Stereo camera) กล้องอินฟราเรด หรือ กล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นต้น  
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o อุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้า 

มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรม PCB โลก ตามเขตภมูิศาสตร์ และแนวโน้มการเติบโต มีดงันี 1 

 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 (แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC) 

จากแหล่งข้อมูล ปัจจุบนัมีผู้ผลิต PCB อยู่ประมาณ 2,400 รายทั�วโลก และตามสถิติ NTI-100 สําหรับปี 2559 มี

ผู้ผลิต PCB ที�มีรายได้เกิน $100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ 114 บริษทั (ร้อยละ 4 ของผู้ผลิต PCB ทั �งหมด) ซึ�งมีรายได้รวมกนั

เป็นสดัส่วนถึง ร้อยละ 87 ของมูลค่าการผลิต PCB ของโลก ที�ประมาณ $58 พนัล้านเหรียญ ทั 1งนี 1 กลุ่มบริษัทเคซีอี เป็น
ผู้ผลิต PCBs อนัดบัที� 42 ของโลกในปี 2559 (แหล่งข้อมลู: N.T. Information) 

 
(แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC) 

แรงผลกัดนัที�ทําให้ตลาด PCB เติบโตในปี 2559 และ 2560 มาจากการเติบโตของโทรศพัท์มือถือ และยาน

ยนต์ คาดการณ์อตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม PCB ในระยะยาว 5 ปี (2559-2564) อยู่ที�ร้อยละ 2.2 CAAGR 

โดยมีสมมตุิฐานจากกลุ่มของเศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging economies) ที�เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ที�มั�งคั�ง และ
กําลงัขยายขนาดเพิ�มขึ 1น ซึ�งที�เป็นตลาดที�ยงัเข้าไม่ถึงในปัจจบุนั นอกจากนั 1น การใช้อิเล็กทรอนิกส์ที�ก้าวหน้าใน
เรื�องของระบบอตัโนมตัิ เรื�องสขุภาพ การขนส่ง พลงังาน หรือการใช้ sensor ในอปุกรณ์ต่างๆ มากมาย จะทําให้



                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 

  หนา้  28 

 
 

เกิดความต้องการใน PCB ตามมา รวมทั 1งความต้องการอื�นๆ ที�ซ่อนอยู่ จะช่วยผลกัดนัการเติบโตของตลาด PCB 

ได้ เมื�อเศรษฐกิจโลกดขีึ 1น     

มูลค่า PCB สาํหรับยานยนต์ และคาดการณ์การเติบโต  

ตลาด PCB สําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เป็นภาคส่วนที�สําคญั และเป็นตลาดใหญ่ (end market) ของ

กลุ่มบริษัทเคซีอี ในปี 2559 มลูค่าตลาด PCB สําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อยู่ที�ประมาณ 5.8 พนัล้านเหรียญ

สหรัฐฯ คดิเป็นประมาณร้อยละ 10 ของการผลิต PCB ของโลก และตลาดก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะผู้ผลิต

รถยนต์มองหาอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใส่เพิ�มลงไปในรถยนต์มากขึ 1นทุกขณะ นอกจากนั 1น การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 
(PHV, EV และ FCR เป็นต้น) จะเพิ�มความต้องการ inverter และ  converter ที�ใช้ทองแดงหนาๆ เป็นจํานวนมาก 
คาดวา่ความต้องการใน PCB สําหรับยานยนต์จะมอีตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 6-7 ตอ่ปี ซึ�งสงูกวา่การเติบโต
ของตลาดยานยนต์ที� ร้อยละ 3-4 ต่อปี ใน 2-3 ปีที�ผ่านมา และสงูกว่าตลาด PCB โดยรวม (โดยเฉลี�ยร้อยละ 2.2 

ในชว่งปี 2559-64)  

 

จาํนวนรถยนต์* และมูลค่าการใช้ PCB สาํหรับอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ 
   2556      2557 2558    2559    2560F 2561F 2562F    2563F 

จํานวนรถยนต์ (ล้าน คนั) 87.93 89.75 90.68 93.60 95.80   97.00 98.80     100.08 

มลูค่าการใช้ PCB (ล้านเหรียญ)      4,680  4,960 5,350 5,780 6,050 6,500 6,920     7,500 

   (แหล่งข้อมูล: OICA & N.T. Information Ltd Forecast) 

* รวม รถยนต์นั�งโดยสาร รถบรรทกุ และรถบสั 

 

ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที�เคซีอีอยูน่ั 1น สภาพตลาดมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เทียบกบัมาตรฐานทั�วไป
ของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยคูแ่ข่งอาจเป็นบริษัทผู้ผลิตในประเทศของลกูค้าเอง หรืออยู่ในเขตภมิูศาสตร์เดียวกนั 

หรืออาจเป็นบริษัทผู้ ผลิต PCBs ข้ามชาติรายใหญ่ แต่บริษัทฯ เชื�อว่าปัจจัยที�สําคัญที�สุดสําหรับลูกค้า ก็คือ 

คณุภาพและความนา่เชื�อถือในผลิตภณัฑ์ การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าที�ดี และราคาที�สมเหตสุมผล 

ซึ�งเป็นจดุแข็งของเคซีอี ที�ลกูค้าให้การยอมรับมายาวนาน  
ตามข้อมลูของ N.T. Information Ltd. ผู้ผลิต PCB ยานยนต์ สูงสดุ 10 รายแรก มีมลูค่าการผลิตรวม 

ประมาณ ร้อยละ 63 ของการผลิตรวมของโลกที� 5.8 พนัล้านเหรียญ ในปี 2559 กลุ่มบริษัทเคซีอี เป็นผู้ผลิต PCB 

สําหรับยานยนต์ อนัดบัที� 6 ของโลก ในปี 2559 
 

o อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ นบัเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที�มีเงินทุนหมนุเวียนกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และสร้างรายได้กว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ผู้ ผลิตใน 26 ประเทศทั�วโลก จากการที�มีการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที�ซบัซ้อน และหลากหลายมากขึ 1นในรถยนต์ ทําให้มีความจําเป็นที�ต้องสร้างสรรค์นวตักรรม

ด้านอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ๆ  มากขึ 1นตามไปด้วย 
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ปัจจยัที�มีผลต่ออุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรอเิล็กทรอนิกส์  

อายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที�สั 1นลง 

ขณะที�เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสง่ผลให้อายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์สั 1นลงโดยปริยาย จึงทําให้
ต้องมีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกมาทดแทนในตลาดอยู่เสมอ ด้วยเหตนีุ 1ส่งผลให้ผู้ผลิต PCB ต้องเร่งผลิตงานออกมา

เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วตลอดอายผุลิตภณัฑ์ด้วยเชน่กนั 

ความซบัซ้อนของผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ที�เพิ�มมากขึ 1น 

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบให้มีการทํางานที�มีประสิทธิภาพดีขึ 1นและมีการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบ function ต่างๆ เพิ�มมากขึ 1น ทําให้เกิดต้องการ PCB ที�มีเทคโนโลยีสูง สามารถทํางานได้เร็ว 
และรองรับการเชื�อมตอ่อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จํานวนมาก จากความจําเป็นที�ต้องผลิต PCB ที�ซบัซ้อนดงักล่าว 
ทําให้ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องลงทนุในเครื�องจกัรใหม่ๆ ที�ทนัสมยัอยู่เสมอ และต้องจ้างวิศวกรที�มีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตจํานวนมาก  

นวตักรรมของอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

การเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นแรงผลกัดนัสําคญัต่ออตุสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยนวตักรรมเกือบทั 1งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นเรื�องของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบช่วยเหลือการขบัขี� 
(ADAS) และระบบขบัขี�อตัโนมตัิ ระบบ Connected car  นวตักรรมความปลอดภยั และรถไฟฟ้า EV car 

การย้ายฐานการผลติ PCB ของโลกมายงัภมูิภาคเอเชีย 

ในหลายปีที�ผ่าน ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากทั 1งในอเมริกาและยโุรป ได้ย้ายฐานการผลิต
มายังเอเชียเพื�อประโยชน์ทางด้านต้นทุนแรงงาน โดยแนวโน้มจะเข้ามาในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ทําให้จีน
กลายเป็นตลาด PCB ที�ใหญ่ที�สุดในโลก ทั 1งทางด้านรายได้และจํานวนผู้ผลิต PCB นอกจากนั 1น ความสามารถ
ทางเทคนิคในด้านการผลิตของผู้ผลิต PCB ในจีน ก็ได้พฒันาขึ 1นอยา่งมาก เช่นกนั จนในปัจจบุนั จีนได้กลายเป็น
ศนูย์กลางของโลกในการผลิต Smart phones, Tablets, PCs, Computer, และ Consumer electronics ที�เป็น
สินค้าคณุภาพสงู   

N.T. Information LTD. รายงานวา่ ในปี 2560 PCB ที�ผลติจากประเทศจีนและไต้หวนัรวมกนั มีสดัสว่นถึง

ร้อยละ 62 ของการผลิต PCB ของโลก 

ความผนัผวนของราคาทองแดงและทองคํา 

ทองแดงและทองเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต PCB ความผนัผวนของราคาตลาดของทองแดงเป็นผลมาจาก

ภาวะอปุสงค์-อปุทานในตลาดโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ที�เพิ�ม/ลดการสํารองวตัถดุิบ

ดงักล่าว ตามความต้องการที�เปลี�ยนแปลงไป และจากภาวะราคานํ 1ามนัดิบที�ตํ�าลงอย่างต่อเนื�องในปี 2557-8 

ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ที�มีความสมัพันธ์กับราคานํ 1ามนัดิบมีระดบัตํ�าลงตามไปด้วย การปรับราคาของทองแดง ทอง 
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และนํ 1ามนั ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาแผ่นลามิเนตซึ�งเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิต PCB 

รวมทั 1งราคาวตัถดุิบ Copper foil and Copper anode ที�มีราคาเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย  

สภาพการแข่งขัน 

ตลาดโลกของ PCB มีลกัษณะที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นวฎัจกัรที�ค่อนข้างมีความผนัผวน 

อีกทั 1ง เป็นตลาดที�มีการแขง่ขนัสงู และสามารถแบง่ออกเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มได้อีกหลายภาคการตลาด (Market 

Sector) 

สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม PCB จะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาคการตลาด ดงันี 1 

1. ภาคการตลาด PCB ที�มีการผลิตในปริมาณสงู (Mass production) ได้แก่ PCB ที�ใช้ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อตุสาหกรรมชิ 1นสว่นคอมพิวเตอร์ และอตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า ตลาดดงักลา่วมีการ 

 แข่งขนัสงูเพราะมีผู้ ขายหลายรายและมีการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง ผู้ผลิตจึงต้องย้ายฐานการ

ผลิตไปยงัภมูิภาคที�มีต้นทนุการผลิตตํ�ากว่า เชน่ ประเทศจีน เป็นต้น 

2. กลุม่การตลาด PCB ที�มีผู้ผลิตน้อยราย ได้แก่ PCB ที�ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลาดในส่วนนี 1ไมม่ี

การแข่งขนัด้านราคามากนกั แต่จะเน้นการแข่งขนัในเรื�องของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยมีแหล่งผลิตที�
สําคญัอยูใ่นภมิูภาคเอเซีย 

3. กลุ่มการตลาด PCB ที�ได้รับความคุ้ มครองทางเทคโนโลยี (Protected) ได้แก่ PCB ที�ใช้ใน
อุตสาหกรรมที�เกี�ยวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เครื�องมือทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอื�นๆที�
เกี�ยวข้องกับความมั�นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยู่ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 
เนื�องจากเป็นกลุม่การตลาดที�ถกูควบคมุจึงไมม่ีการแขง่ขนักบัตลาดอื�น 

4. กลุม่การตลาดผู้ผลิต PCB ต้นแบบ (Prototype) เป็นกลุม่ผู้ผลิตที�มีความเชี�ยวชาญพิเศษในผลิตภณัฑ์
ที�มีลกัษณะเฉพาะและมีวงจรอายผุลิตภณัฑ์สั 1น ผู้ผลิต PCB ในตลาดนี 1จึงเป็นผู้ผลิตภายในประเทศ
เท่านั 1น ซึ�งสว่นใหญ่อยูใ่นภมิูภาคยโุรปและอเมริกา 

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที�กลุ่มบริษัทอยู่นั 1น มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ�งคู่แข่งอาจเป็น

บริษัทผู้ผลิตในประเทศลกูค้าเองหรืออยู่ในเขตภมิูศาสตร์เดียวกนั หรืออาจเป็นบริษัทผู้ผลิต PCBs ข้ามชาติราย

ใหญ่ก็ได้ แตบ่ริษัทเชื�อวา่สิ�งที�บริษัทแขง่ขนั ก็คือคณุภาพและความเชื�อถือได้ในผลิตภณัฑ์ การตอบสนองตอ่ความ

ต้องการของลกูค้า และราคาที�สมเหตสุมผล ปัจจยัเหลา่นี 1 น่าจะเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สดุสําหรับลกูค้า 

โอกาสและอุปสรรค 

ศกัยภาพในการลงทนุในอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ภายในประเทศยงัมีคอ่นข้างสงูเพราะต้นทนุแรงงานตํ�า
เมื�อเทียบกบัประเทศอื�นๆ ทางยโุรปและอเมริกา แตเ่นื�องจากการสนบัสนนุทางภาครัฐยงัไม่เพียงพอจึงทําให้ขาด
แคลนทรัพยากรบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถและเชี�ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที�ทนัสมยั จึงต้องมีการ
จ้างผู้ เชี�ยวชาญจากตา่งประเทศเข้ามาทํางานให้ 
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ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ  

บริษัทฯและบริษัทย่อย ให้ความสําคญัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านต้นทุนการผลิต ด้านราคาขายของผลิตภณัฑ์ 

และรวมถึงการบริการหลงัการขาย 

1. เน้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ (High reliability) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ตั 1งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ�งเป็นระบบบริหารคุณภาพที�ได้รับการยอมรับใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั�วโลก ทั 1งทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
มาตรฐานโลก อีกทั 1งยังได้รับการรับรองคุณภาพและรางวลัต่างๆอีกมากมายทําให้ลูกค้าเชื�อมั�นใน
ผลิตภณัฑ์ 

2. เนน้การผลิตตน้ทนุตํ�า  ได้เปรียบจากการที�มโีรงงานผลิตแผ่นลามเินตเป็นของบริษัทฯเอง และมีการ 

 จดัการต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เนื�อง 

3. เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต เพื�อเพิ�มผลผลิตและลดสว่นสญูเสีย ซึ�งทําให้ต้นทนุการผลิตลดลง  
4. เนน้การจดัการที�ดี เพื�อการจดัสง่สินค้าที�ตรงตามกําหนดเวลาให้กบัลกูค้า 

5. เนน้การบริการดา้นการขาย โดยกลุม่บริษัทมีบริษัทตวัแทนฯซึ�งตั 1งอยู่ในพื 1นที�เพื�อให้บริการแก่ลกูค้าได้
ทนัที เช่น ในประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนั เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นผู้ ให้ 

บริการด้านการขายและบริการหลงัการขายแก่ลกูค้า รวมถึงการประสานงานกบัลกูค้าในการรับคําสั�ง 

ซื 1อรายเดือน การติดตามดแูลเรื�องการจดัส่งสินค้าให้ได้ตามกําหนด การรับแจ้งปัญหาจากลกูค้า การ
วิเคราะห์ปัญหาคณุภาพในเบื 1องต้นก่อนประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบคณุภาพของบริษัทฯเพื�อแก้ไข 
และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอื�นๆ 

6. เน้นเรื�องการพฒันาคนให้มี multi-skill เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการปฏิบตัิงานใน

ขั 1นตอนตา่งๆ 

7. การใช้ระบบ IT เพื�อจดัการข้อมลูเพื�อการบริหารได้อยา่งมีประสิทธิผล 

2.3    การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.3.1  ลักษณะการจดัให้ได้มาซึ�งผลิตภัณฑ์ 

โรงงานและสํานกังานที�ใช้ในการผลิตและจดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มดีงันี & 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 72 - 72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทวิ เขตลาดกระบงั  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 70 - 70/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 677 หมู ่4 ถนนสขุุมวิท นิคมอตุสาหกรรมบางป ูตําบลแพรกษา  
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อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 117,118 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)  

ถนนสาย เอเซีย-นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย) ทําหน้าที�จดัจําหนา่ยภายในประเทศ 

สํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 100/61 อาคารว่องวานิช ชั 1น 21 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 1/28 หมูที่� 5 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม  

อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 1/97 หมูที่� 5 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม  

อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

กาํลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 
 (ตารางฟตุ/ปี)  

    ปี 2560    ปี 2559    ปี 2558 

กําลงัการผลติ 17,100,000  13,500,000 13,500,000 

การผลติจริง* 14,183,015   13,157,572   9,236,035 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 82.94 97.46 68.42 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 5.74 5.79 4.98 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 

บริษัท เค ซ ีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 

 (ตารางฟตุ/ปี) 

    ปี 2560    ปี 2559    ปี 2558 

กําลงัการผลติ 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

การผลิตจริง* 5,082,067 5,292,234 5,022,199 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 94.11 98.00 93.00 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 2.26 2.66 2.69 

จํานวนกะ** 3 3 3 
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บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด (บริษัทย่อย) 

 (ตารางฟตุ/ปี)  

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

กําลงัการผลิต 14,400,000 14,400,000 14,400,000 

การผลติจริง* 12,531,041 12,254,461 12,675,495 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 87.02 85.10 88.02 

อตัราของเสียจากการผลติ(%) 6.28 5.41 4.62 

จํานวนกะ** 2 2 2 

 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั (บริษัทย่อย) 

  (ตารางฟตุ/ปี) 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

กําลังการผลิตตดิตั �ง       

พรีเพก (PP) 310,772,200 303,072,000 301,532,000 

ลามิเนต (LM) 51,744,000  50,688,000  43,488,000 

กําลังการผลิตจริง      

พรีเพก (PP) 231,681,785 223,984,939 192,748,636 

ลามิเนต (LM) 35,346,801   34,156,262   30,309,809 

อัตรากาํลังการผลิตจริง (%)      

พรีเพก (PP) 74.55 73.90 63.92 

ลามิเนต (LM) 68.31 67.39 69.70 

อัตราของเสียจากการผลิต(%)    

พรีเพก (PP) 2.87 2.30 2.02 

ลามิเนต (LM) 5.75 3.21 1.83 

 

หมายเหต ุ  *   การผลติจริงสทุธิจากอตัราการสญูเสียจากการผลิต (Defection rate) 

 **  บริษัททํางาน 24 ชั�วโมง โดยแบง่ชั�วโมงการทํางานออกเป็นดงันี � 

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั แบง่พนกังาน

ออกเป็น 3 กลุ่ม ทํางานใน 3 กะ การผลิต ดงันี 1 
- กะที� 1 เริ�มตั 1งแตเ่วลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 

- กะที� 3 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 



                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 

  หนา้  34 

 
 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั แบง่พนกังานออกเป็น 2 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลิต ดงันี 1  
- กะที� 1 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทั 1ง 2 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั แบง่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลิต ดงันี 1 
- กะที� 1 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทั 1ง 3 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 

ลาํดับขั �นตอนการผลติแผ่นพมิพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัทเคซอี ีอีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน), 
บริษัทเค ซ ีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด และ บริษัทเคซอี ีเทคโนโลย ีจาํกัด 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที�ทําการผลิตมี 2 ประเภท ดงันี & 
- แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบสองหน้า (DOUBLE SIDED PCB) 

- แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบวงจรหลายชั &น (MULTILAYER PCB) 

วตัถดุิบหลกัคือ LAMINATE, PREPREG และ COPPER FOIL ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 21.1 ร้อยละ 

9.8 และร้อยละ 6.3 ของต้นทนุทั &งหมดตามลําดบั โดยนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ ร้อยละ 37 และสั�งซื &อภายใน 

ประเทศจากบริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั ร้อยละ 63 ในปี 2560 

ขั &นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภณัฑ์เดียวกนั   

1. นําแผน่ LAMINATE ที�มีผิวทองแดง 2 หน้า มากดัเป็นลายวงจร 

2. แผ่นลายวงจรในข้อ 1 นํามาซ้อนกนัหลายชั &น และแทรกระหว่างชั &นด้วย แผ่น PREPREG  

เพื�อกั &นเป็นฉนวน แล้วนํามาอดัรวมกนัด้วยเครื�องอดัแรงดนัและความร้อน 

3. แผ่นชิ &นงานที�ได้เรียกว่า MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรด้านนอก 

4. เจาะรูที�แผ่น PCB และชบุทองแดง สร้างลายวงจรด้วยฟิล์ม 

5. ชบุทองแดงและดีบกุด้วยกระแสไฟฟ้า ล้างฟิล์มและกดัทองแดง เพื�อให้เกิดลายวงจรด้วยนํ &ายาเคม ี

6. พิมพ์หมกึฉนวนเพื�อคลมุเส้นลายวงจร   
7. ชบุดีบกุ/ตะกั�ว โดยการเป่าความร้อน หรือ ถ้าลกูค้าต้องการชบุทองก็เข้าขั &นตอนชบุทอง 

8. พิมพ์ด้วยอกัษร หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ โดยใช้หมกึซึ�งแห้งด้วยแสงอลุต้าไวโอเลต 

9. ตดัแต่งงานให้ได้ขนาดตามความต้องการ ควบคมุด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์ 

10. ตรวจสอบเส้นลายวงจร ด้วยกระแสไฟฟ้า 

11. ตรวจสอบชิ &นงานทั &งหมดให้ได้ตรงความต้องการของลกูค้า ทั &งขนาด ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ 

ของชิ &นงานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจหีุบหอ่   

13. จดัสง่ 
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ลาํดับขั �นตอนการผลติ PREPREG และแผ่น LAMINATE ของ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

วตัถดุิบหลกั 

1.  แผ่นใยแก้ว (FIBERGLASS) นําเข้าจากประเทศตา่งประเทศ อาทิ ไต้หวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 

ของปริมาณสั�งซื &อ 

2. EPOXY RESIN นําเข้ามาจากฮ่องกง ไต้หวนั จีน เกาหลี และ ญี�ปุ่ น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ100 ของ

ปริมาณสั�งซื &อ 

3.  แผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง และประเทศไต้หวนั 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของปริมาณสั�งซื &อ 

 ทั 1งนี 1  วตัถดุิบหลกัทั 1งสามประเภทสามารถจดัหาได้ทั�วไป และไม่มีแหล่งใดที�บริษัทสั�งซื 1อในอตัราที�สงู
เกินร้อยละ 50 ของต้นทนุการผลิตทั 1งหมด 

ขั 1นตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 

1. วตัถดิุบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถกูนํามาผสมกนักบัตวัละลาย 

และสารเคมีตามสดัสว่นใน RESIN MIXER แล้วผ่านเข้า TREATER 

2. วตัถดุิบ FIBER GLASS ซึ�งเป็นม้วนจะผ่านเข้าเครื�อง TREATER 

3. ภายใต้สภาวะที�เหมาะสม วตัถดุิบจะจับตวักันตามความยาวของม้วนและค่อยๆ ลดอณุหภมูิลง เมื�อ
ออกจาก TREATER 

4. นําม้วน PREPREG  ดงักล่าวเก็บเข้าห้องเย็นที�ควบคมุความชื 1นและอณุหภมูิ และจะถูกตดัออกเป็น

แผ่นตามขนาดที�ต้องการ PREPREG ที�ผลิตได้ประมาณร้อยละ 60 จะนําไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิต 

LAMINATE และ PREPREG ประมาณร้อยละ 40 จะจําหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป 

ขั 1นตอนและเทคนิคในการผลิตแผ่น LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1.  วตัถดุิบ COPPER FOIL ซึ�งเป็นม้วนจะถกูตดัออกเป็นแผ่นตามขนาดที�ต้องการ 

2.  นําแผ่น PREPREG ที�ตดัตามขนาดเท่า COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลบักนัเป็นชั 1น 
คั�นด้วยแผ่นเหล็กไร้สนิมในเครื�อง PRESS อดัด้วยแรงดนัประมาณ 350-430 PSI และอบด้วยความ

ร้อน 182-210 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 160 นาที 

3.  จะได้แผน่ลามเินตพร้อมนํามาตดัเป็นขนาดที�จะใช้งาน 

4.  หลงัจากตดัแล้วจะสง่นํามาตรวจสอบคณุภาพ 

5.  สง่เก็บในคลงัสินค้า 

คุณสมบตัิของลามิเนตที�ผลิตได้จะขึ �นกับ EPOXY RESIN ที�ใช้ โดยปัจจบุนัลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั
กบัสารเคมีที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม 
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ความเพยีงพอของเครื�องจกัรและบุคลากร 

บริษัทฯ มีความพร้อมในเรื�องของบุคลากรที�มีความรู้ความชํานาญ อีกทั &งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ฝึกอบรมและส่งเสริมให้ไปดูงานยังต่างประเทศ เพื�อให้มีความรู้ความสามารถเพิ�มขึ &น ส่วนในด้านเครื�องจักร 

บริษัทฯ ได้มีการนําเครื�องจักรที�ทันสมยัและมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีช่างผู้ เชี�ยวชาญจาก

ตา่งประเทศมาให้คําแนะนําอยูเ่สมอ เช่น ประเทศอิตาล ีเยอรมนั และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ความเป็นไปได้ที�จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม่  

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภณัฑ์ที�มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งปัจจุบันยังไม่มี
เทคโนโลยีใดๆ ที�จะเข้ามาทดแทนแผ่นพิมพ์วงจร PCB ได้ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตจะมีการเปลี�ยนแปลง

อย่างต่อเนื�อง แต่ด้วยความรู้ ความชํานาญ และความเชี�ยวชาญพิเศษทางด้านการผลิต รวมทั &งทักษะของ
บคุลากร ทําให้บริษัทฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปได้ 

ความสามารถ ความจาํเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื�องจกัรให้แข่งขันได้ 

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและช่างผู้ ชํานาญการทางด้านการดูแล ซ่อมบํารุงเครื�องจกัร เป็นพนกังานประจําของ

บริษัท ซึ�งพร้อมปฏบิตัิหน้าที�ตลอด 24 ชั�วโมง และมีสญัญาบริการการดแูลและซอ่มบาํรุงกบับริษัทผู้ผลิตเครื�องจกัร
สําหรับเครื�องจกัรที�สําคญัทุกเครื�องเพื�อให้ให้มั�นใจว่าเครื�องจกัรจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา รวมทั &ง มีการ

ปรับปรุงเครื�องจกัรให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ &นและมีอะไหลใ่นการเปลี�ยนแทนชิ &นสว่นที�ชํารุดในทนัทีเมื�อเกิดปัญหา  

การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับคําแนะนําทางเทคนิคจากผู้ผลิตเครื�องจกัร และผู้ขายวตัถดุิบทกุราย รวมทั &ง
จากลกูค้าในตา่งประเทศ  นอกจากนี & ยงัได้มกีารพฒันาและสง่เสริมบคุลากรให้เข้ารับการอบรมทางเทคนิคเฉพาะ

ด้าน โดยได้รับความร่วมมือและการสนบัสนุนจากลกูค้าและผู้ผลิตวตัถดุิบด้วยดี โดยไมม่ีข้อผกูพนัระหว่างกนั  

2.3.2  ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัท ฯ ให้ความสําคญั และรักษาระบบมาตรฐานสิ�งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตที�ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย

ได้ลงทุนเป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํ &าและทางอากาศ อีกทั &งโรงงานทุกแห่งของกลุ่มบริษัท 

ตั &งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ�งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอยู่แล้วอย่าง
เข้มงวด บริษัทฯ มนีโยบายด้านสิ�งแวดล้อม ดงัที�ได้กลา่วไว้ใน สว่นที� 2 หวัข้อ 10         
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 บริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเสี�ยงโดยถือว่าการบริหารความเสี�ยงเป็นองค์ประกอบที�สําคัญของทุก
กระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที�มีความเชื�อมโยงกันในทุกระดบั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั 1ง
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเข้าทําหน้าที�บริหารความเสี�ยงในภาพรวม โดยกําหนดนโยบายและขอบเขตการ
บริหารจดัการความเสี�ยงให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์และภาระกิจของบริษัทฯ รวมถึงพัฒนากระบวนการบริหาร
ความเสี�ยงให้ครอบคลุมความเสี�ยงทั 1งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ที�อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธรุกิจและโอกาสการเจริญเติบโตทางธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ ในการประเมนิความเสี�ยงบริษัทฯ จําแนกปัจจยัความ

เสี�ยงหลกัๆ ได้ดงันี 1 

ความเสี�ยงในด้านการดาํเนินการผลิต 

ความเสี�ยงในกระบวนการผลติ 

การผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์มขีั 1นตอนและเทคนิคในการผลิตที�ซบัซ้อน ประกอบกบัเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ซึ�งอาจเป็นความเสี�ยงอย่างหนึ�งของบริษัทฯที�ต้องเรียนรู้และปรับกระบวนการ
ผลิตให้ทนักบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  และทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีคณะวิศวกรรมที�
ทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จึงเกิดการ

แลกเปลี�ยน แบง่ปันความรู้ และการพฒันาในเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ นอกจากนี 1 บริษัทฯ ยงัมี
การพิจารณานําเครื�องจกัรใหมที่�ทนัสมยัเข้ามาแทนที�เครื�องจกัรเก่าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย 

ความเสี�ยงในการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 

บริษัทฯ มคีวามเสี�ยงในด้านการจดัหาบคุลากรสําหรับสายการผลิตที�มีทกัษะเฉพาะด้านที�จําเป็น เนื�องจาก
การขาดแคลนบุคลากรที�มีความชํานาญงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพ

สินค้าได้ดังนั 1นบริษัทฯ จึงส่งเสริมการฝึกอบรมทางเทคนิคและจัดให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื�องเพื�อ
เสริมสร้างทักษะและความรู้เฉพาะด้านและความรู้เกี�ยวกับเทคโนโลยีที�ทันสมัยแก่บุคลากร รวมถึงการให้
คา่ตอบแทนที�เหมาะสมเพื�อจงูใจบคุลากรคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ในระยะยาว 

ความเสี�ยงในการขาดวัตถุดบิ 

การจดัหาวตัถดิุบเป็นปัจจยัสําคญัต่อคณุภาพสินค้า ต้นทุนขาย ผลกําไร และความน่าเชื�อถือของบริษัทฯ 

โดยที�การขาดแคลนวตัถดุิบอาจนําไปสูก่ารหยดุผลิต การปรับขึ 1นของราคาวัตถดุิบอาจทําให้ต้นทุนขายสงูขึ 1นและ
ผลกําไรลดลง ขณะที�การใช้วตัถดุิบด้อยคณุภาพในการผลิตอาจนําไปสูก่ารสญูเสียความน่าเชื�อถือของบริษัทฯได้ 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักล่าว จึงลงทุนสร้างโรงงานผลิตวตัถดุิบหลกัที�จําเป็นในการผลิต PCB ได้แก่

แผ่นลามิเนตและพรีเพกสาํหรับใช้เองภายในกลุม่บริษัทฯ จดัตั 1งในนามของบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์  

(TLM) เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทจะมีวตัถดิุบที�มีคณุภาพและคณุสมบตัิครบถ้วนเพียงพอตามแผนการผลิต  

3. ปัจจยัความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง 
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นอกจากนี 1 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (“เคม

โทรนิคส์”) ซึ�งเป็นผู้ ผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้าและนํ 1ายาเคมีที�ใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ไม่

เพียงแต่ทําให้บริษัทฯ มีแหล่งผลิตนํ 1ายาเคมีที�สําคญัไว้ใช้เอง ยงัช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการกําจดั

ของเสียจากโรงงานและสามารถ Recycle นํ 1ายาเคมีที�ใช้แล้วกลบัมาใช้ได้อีก และในปีเดียวกนันั 1นเอง บริษัทฯ ได้

เข้าร่วมลงทุนในบริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั เพื�อให้เป็นตวัแทนในการจดัหาแหล่งวตัถดุิบใหม่ๆ  รวมถึงการหาซื 1อ
เครื�องจกัรในต่างประเทศให้กบักลุ่มบริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจว่าจะมีวตัถดุิบในการผลิตอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ และ
ได้รับประโยชน์จากอํานาจตอ่รองที�เพิ�มขึ 1น ซึ�งเป็นมาตรการหนึ�งที�จะชว่ยลดความเสี�ยงเกี�ยวกบัวตัถดุิบ 

ความเสี�ยงเกี�ยวกับราคาวัตถุดบิ 

สําหรับวตัถดุิบที�มีทองแดงหรือทองเป็นสว่นประกอบหลกั จะมีราคาผนัผวนตามสถานการณ์ในตลาดโลก 

เช่น แผ่นลามิเนต(Laminate) แผ่นทองแดง (Copper Foil) ก้อนทองแดง (Copper anode) และ เกลือทอง (Gold 

Salt) เนื�องจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ดงักล่าว มีความผนัผวนตามสถานการณ์ตลาดโลก บริษัทฯ จึงต้องติดตาม

ความเคลื�อนไหวของราคาตลาดโลกอยา่งใกล้ชิด และมีนโยบายใช้เครื�องมือทางการเงินในการทําสญัญาป้องกนั
ความเสี�ยงราคาทองแดงและราคาทองไว้ในปริมาณที�เหมาะสม ตามสถานการณ์ที�จําเป็น ประกอบกบับริษัทฯ มี
การสํารองวตัถดุิบหลกัไว้ในปริมาณที�เพียงพอเหมาะสมกบัแผนการผลิตในแตล่ะชว่งเวลาด้วย 

สําหรับการจดัซื 1อวตัถุดิบและวสัดจํุาเป็นในการผลิตรายการอื�นๆ บริษัทฯ มีการคดัเลือกผู้ผลิตหรือผู้ขาย

วตัถดุิบแตล่ะรายการไว้อยา่งน้อย 3 บริษัท และจดัให้มีการเสนอราคาใหมอ่ยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้มีการแขง่ขนัด้าน
ราคา นอกจากนี 1บริษัทฯ มกีารพฒันาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผู้ผลิตหรือผู้ขายอยา่งตอ่เนื�อง  

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี 

PCB เป็นสว่นประกอบพื 1นฐานของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท ซึ�งในปัจจบุนัยงัไมม่เีทคโนโลยีหรือ
สินค้าชนิดใดมาแทนที�การใช้ PCB ได้ อย่างไรก็ดีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงมี

ประสิทธิภาพในการทํางานสงูขึ 1น และมีความละเอียดซบัซ้อนที�เพิ�มมากขึ 1น INTERGRATED DESIGN ทําให้เกิด

ความต้องการ PCB ที�มีขนาดที�เล็กลง มีลายวงจรที�ละเอียดซับซ้อนมากขึ 1น และมีจํานวนชั 1น (Layer) ของ

แผ่นวงจรที�เพิ�มมากขึ 1นด้วย  ซึ�งหมายถึงการเปลี�ยนแปลงทางเทคนิคการผลิตที�ต้องการทักษะในการผลิตสูง 
เพื�อให้ได้ PCB ที�มีคุณสมบัติพิเศษมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามต้องการ นอกจากนั 1นยังอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงประเภทของวตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต เชน่การใช้ Laminate ที�เป็น Halogen-Free หรือ ใช้ Lead-Free 

ซึ�งเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อมหรือวตัถุดิบที�มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของการใช้งานที�มีการแปรเปลี�ยน
อณุหภมูิที�สงูและอยา่งรวดเร็ว (HIGH PERFORMANCE MATERIAL) โดยการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีที�เป็น
ความเสี�ยงของอุตสาหกรรม PCB ในระยะสั 1น จะเป็นการเปลี�ยนแปลงรูปแบบผลิตภณัฑ์ การเปลี�ยนแปลง
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หรือ การเปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิหรือประเภทของวตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต PCB ซึ�ง
อาจทําให้บริษัทฯต้องลงทนุในเครื�องจกัรและอปุกรณ์เพิ�มขึ 1นเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว 
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การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีดงัที�กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิต 

รายได้ และผลกําไรจากการดําเนินงานอยูบ้่าง แตบ่ริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ผ่านการลงทุนเพื�อพัฒนาผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื�อง รวมถึง
การขยายกําลงัการผลิตเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด ขณะที�บริษัทฯ มุ่งเน้นที�การผลิต

สินค้าคุณภาพระดบัคณุภาพปานกลางถึงคณุภาพสงูที�เทคโนโลยีการผลิตไม่ได้มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มากนกั และการให้ความสําคญัต่อกระบวนการตรวจสอบคณุภาพสินค้า การส่งสินค้าตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื�อรักษาสมัพันธภาพอนัดีกับลูกค้าที�เป็นผู้ ผลิต
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไว้ได้ และมีการปรับตวัตามเทคโนโลยีที�
เปลี�ยนแปลงไปอยูเ่สมอ 

ความเสี�ยงในด้านการประกอบธุรกิจ 

ความเสี�ยงจากสภาวะเศรษฐกจิโลก 

 การเตบิโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ 1นอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอตุสาหกรรมอื�นที�มี
ชิ 1นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�อง อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที�ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั 1งนี 1 การ
เปลี�ยนแปลงตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมอาจนําไปสู่ความเสี�ยงด้านอื�นๆ และอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ยอดขายหรือราคาสินค้าของของกลุม่บริษัทฯได้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายมุง่เน้นการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เนื�องจากเป็น
อตุสาหกรรมที�มีการเจริญเติบโตอย่างสมํ�าเสมอและผู้ ซื 1อมกัจะให้ความสําคญัด้านคุณภาพของสินค้าเป็นอนัดบั
แรก อยา่งไรก็ตาม เพื�อการกระจายความเสี�ยงบริษัทฯ ได้เริ�มกระจายการผลิตไปยงักลุ่มอตุสาหกรรมอื�นด้วย เช่น 
ในกลุม่อตุสาหกรรมของผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรม กลุ่มอปุกรณ์โทรคมนาคม กลุ่มชิ 1นส่วนคอมพิวเตอร์ 
และกลุม่สินค้าอปุโภค เป็นต้น 

ความเสี�ยงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกจิ 

ความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดได้จากปัจจยัภายในประเทศของตลาดผู้ ซื 1อเอง เชน่ 
จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย เป็นต้น  

และรวมถึงปัจจยัในระดบัองค์กรของลูกค้า เช่น มีการควบรวมกิจการ มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการจดัซื 1อ เป็น
ต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายกระจายสัดส่วนการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายประเภท แม้ว่าจะคงสัดส่วน

การตลาดส่วนใหญ่ไว้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้กระจายการขายสินค้าไปทั�วทุก
ภมูภิาคของโลก เชน่ ในยโุรป อเมริกา และเอเซีย  

ส่วนความเสี�ยงทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจนั 1น ในด้านหนึ�งจะเป็นการแข่งขันด้านราคา ซึ�งคู่แข่งของ
บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตในประเทศจีนและไต้หวนั ซึ�งเป็นปัญหาของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั�วโลกรวม

บริษัทด้วย แม้วา่บริษัทฯ จะไมไ่ด้เป็นคูแ่ขง่โดยตรงกบัผู้ผลิตในประเทศจีนเพราะมีกลุม่ตลาดเป้าหมายคนละกลุม่  



                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 

  หนา้  40 

 
 

สว่นอีกด้านหนึ�งเป็นการแข่งขนักบัผู้ผลิตPCB ในยโุรปที�ถกูมองว่ามีเทคโนโลยีที�ทนัสมยักวา่และมีคณุภาพสงูกว่า 

PCB ที�ผลิตในประเทศไทย อีกทั 1งยงัมีแหล่งผลิตในยโุรปเองซึ�งการขนส่งทําได้สะดวกกว่า อย่างไรก็ดี จากการที�
ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถูกกดดนัเรื�องต้นทุนทําให้ต้องหันมาหาซื 1อของถูกที�มีคุณภาพในตลาดเอเซียมากขึ 1น 
สง่ผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิต PCB จากยโุรปและอเมริกามาทางเอเซียอย่างต่อเนื�องในหลายปีที�ผ่านมา ทํา

ให้ผู้ผลิตที�เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ในยโุรปค่อยๆลดขนาดของธุรกิจลง และจนถึงปัจจบุนัก็มีการปิดกิจการไปแล้ว

หลายแห่ง 

ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้า 

บริษัทฯ ขายผลิตภณัฑ์ PCB สําหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ในสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 70 โดยส่งไปขายในตลาดยโุรปประมาณร้อยละ 55 จากการพึ�งพิงรายได้ในกลุ่มอตุสาหกรรม
ยานยนต์และตลาดยโุรป อาจเป็นผลให้การดําเนินธรุกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงลดลงของ
ความต้องการในสินค้าจากกลุม่สินค้าหรือตลาดดงักลา่วได้ อยา่งไรก็ดี ในสถานการณ์ปกติอตุสาหกรรมยานยนต์

จดัวา่เป็นตลาดที�มีความผนัผวนน้อยมากเมื�อเทียบกบัตลาดสินค้าอปุโภค หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
ซึ�งบริษัทไมไ่ด้มีนโยบายในการผลิตสินค้าประเภทดงักล่าว ทั 1งนี 1 บริษัทมีนโยบายขยายตลาดเข้าสู่ภมูิภาคเอเซีย

มากขึ 1น และเริ�มผลิตผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ระดบัคณุภาพสงู และกลุ่มสินค้าที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรม

มากขึ 1นด้วย ซึ�งจะชว่ยลดการพึ�งพิงรายได้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ในตลาดยโุรปลงได้บ้าง 
 

ความเสี�ยงจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาต ิ

อคัคีภยัและภยัธรรมชาติอาจสง่ผลเสียหายต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก และอาจทําให้

บริษัทฯ ต้องเสียลกูค้าไปให้คูแ่ขง่ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องหยดุการผลิตซึ�งจะทําให้สญูเสียรายได้ อีกทั 1งต้อง
เสียเวลาและคา่ใช้จา่ยในการฟื1นฟเูพื�อให้กลบัมาดําเนินการผลิตอีกได้ ดงันั 1นบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทกุแห่ง จงึทํา

ประกนัการเสี�ยงภยัทกุชนิดและประกนัธุรกิจหยกุชะงกัไว้กบับริษัทประกนัภยัที�มีฐานะทางการเงินแข็งแรง และมี
การทบทวนกรมธรรม์ประกนัภยัทกุปี เพื�อให้มั�นใจว่ามีทนุประกนัที�เหมาะสมและสามารถคุ้มครองความเสียหาย

ได้อยา่งเพียงพอในทกุกรณี 

หลงัจากที�เกิดมหาอทุกภยัในปี 2554 นิคมอตุสาหกรรมไฮ-เทค ได้สร้างเขื�อนถาวรเพื�อป้องกนันํ 1าท่วมรอบ
นิคมฯ ปัจจบุนัสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยคาดว่าเขื�อนจะสามารถรับมือกบัสถานการณ์นํ 1าท่วมในระดบัที�เคยเกิดขึ 1น
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  สําหรับโรงงานใหมที่�นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ได้มีการออกแบบอาคารโดยคํานึงถึง

สถานการณ์นํ 1าทว่มไว้ด้วย เชน่การยกพื 1นอาคารให้สงูเกินระดบันํ 1าที�อาจท่วมถึง เป็นต้น 

 

ความเสี�ยงทางด้านการเงนิ 
ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี+ย 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 1ยอนัเกี�ยวกบัเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน เงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมจากธนาคาร โดยความเสี�ยงด้านเงินฝากอยู่ในรูปของอตัราดอกเบี 1ยสกุลเงิน
บาท ขณะที�ความเสี�ยงด้านเงินกู้ ยืมอยูใ่นรูปของอตัราดอกเบี 1ยสกลุเงินบาท สกลุเงนิดอลลา่ร์สหรัฐฯ และ สกลุเงิน
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ยโูร ที�กู้ ยืมมาเพื�อใช้ลงทุนในแหล่งใช้ไประยะสั 1นและยาว ขณะที�ดอกเบี 1ยเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯเป็น
อตัราดอกเบี 1ยลอยตวั ซึ�งปัจจุบนัอยู่ในระดบัอตัราที�ตํ�า โดยเฉพาะอตัราดอกเบี 1ยสกลุเงินยโูรที�มีแนวโน้มคงที�ใน
อตัราตํ�าไปอีกระยะเวลาหนึ�ง ส่วนอตัราดอกเบี 1ยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และ สกลุเงินบาท มีแนวโน้มปรับขึ 1น
อยา่งตอ่เนื�องในระยะยาว กลุม่บริษัทจงึมีความเสี�ยงจากการปรับขึ 1นของอตัราดอกเบี 1ย เพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่ว 
บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื�อนไหวและแนวโน้มของตลาดเงนิอยา่งใกล้ชิด และมีนโยบายกู้ ยืมเงินในสกลุเงนิที�
อตัราดอกเบี 1ยมีแนวโน้มคงที�ในระดบัตํ�า รวมถึงใช้เครื�องมืออนพุนัธ์ทางการเงิน เช่น Interest Rate Swap (“IRS”) 

หรือ Cross Currency Swap (“CCS”) เพื�อบริหารจดัการความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 1ยของหนี 1สินระยะยาว โดย

พิจารณาต้นทนุและยอดดอกเบี 1ยจ่ายล่วงหน้า (Negative Carry) ที�เหมาะสมและอยู่ในสดัส่วนที�มีความยืดหยุ่น
เพียงพอในการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกินได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ เนื�องจาก รายได้ส่วน

ใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดจน ต้นทนุ คา่ซื 1อวตัถดุิบ คา่ใช้จา่ยการลงทนุในเครื�องจกัรที�นําเข้าจากตา่งประเทศ รวมถึง
หนี 1สินบางส่วนเป็นเงินสกุลตา่งประเทศ โดยประมาณร้อยละ 75 ของรายได้ และประมาณร้อยละ 50 ของต้นทนุ 

ค่าวตัถดุิบ และค่าใช้จ่าย อยู่ในรูปของสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ�งความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนย่อมส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ดงันั 1น เพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้ 1) มีการพัฒนา

โปรแกรมทางการเงินให้สามารถแสดงสถานะความเสี�ยงเป็นรายสกลุเงินในแตล่ะช่วงเวลา และให้มีการติดตาม

ความเคลื�อนไหวของตลาดอตัราแลกเปลี�ยน รวมถึงพิจารณาปัจจยัที�เกี�ยวข้องอื�นๆ อย่างใกล้ชิด 2) ใช้หลัก 

Natural Hedge ในการบริหารความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งได้แก่การนําเงินได้จากการขายสินค้าไปชําระ
คา่ใช้จา่ย คา่ต้นทนุวตัถดุิบ เงนิลงทนุ และ หนี 1เงินกู้ ยืมอยูใ่นรูปสกลุเงนิเดียวกนั ทําให้ชว่ยลดความเสี�ยงจากความ
ไม่แน่นอนของอตัราแลกเปลี�ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) วางแผนทางการเงินเพื�อรองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยงจากผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ 1นโดยใช้เครื�องมืออนพุนัธ์ทางการเงนิตา่งๆ เช่น การซื 1อขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) การเข้าทํา SWAP และ Option เป็นต้น 

 ทั 1งนี 1ในการบริหารความเสี�ยง บริษทัฯใช้หลกัความระมดัระวงัเพื�อการป้องกนัความเสี�ยงเป็นหลกั และไมทํ่า

การในลกัษณะเพื�อการเก็งกําไร 

ความเสี�ยงจากการไม่ได้รับชําระค่าสนิค้าจากตัวแทนจาํหน่าย 

 บริษัทฯ ขายสินค้าผ่านตวัแทนขายของบริษัทฯ ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากการขาย

ทั 1งหมด สว่นที�เหลอืเป็นการขายไปยงัลกูค้าโดยตรง โดยให้บริษัทตวัแทนเป็นผู้ติดตามการชําระเงินคา่สินค้าจาก
ลกูค้าแล้วนําสง่ให้แก่บริษัทตามตารางเวลาที�ได้ตกลงกนั ทําให้บริษัทอาจมีความเสี�ยงที�จะไมไ่ด้รับชําระเงิน หรือ 

ได้รับชําระเงินล่าช้าทั 1งจากตวัแทนและจากลูกค้า ซึ�งจะกระทบกับสภาพคล่องและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ดี ความเสี�ยงในการไมไ่ด้รับชําระหนี 1นั 1นอยูใ่นระดบัที�ตํ�าเนื�องจากบริษัทตวัแทนหลายแห่งเป็นบริษัทยอ่ย

หรือบริษัทร่วมของกลุม่บริษัท สว่นบริษัทตวัแทนรายอื�นที�ไมม่สีว่นเกี�ยวข้องกบักลุม่บริษัทนั 1นก็มคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจที�ดีมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี นอกจากนี 1 ลกูค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทชั 1นนําของโลกที�มี
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ฐานะทางการเงินที�เข้มแข็ง ทําให้บริษัทฯ มีความเสี�ยงน้อยที�จะไม่ได้รับชําระหนี 1จากบริษัทตวัแทนขาย สําหรับ

ความเสี�ยงจากการชําระหนี 1ล่าช้านั 1น บริษัทฯ ได้จดัให้มีพนกังานรับผิดชอบติดตามบริหารยอดหนี 1ค้างชําระกับ
ตวัแทนอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อลดความเสี�ยง 
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4.1  ทรัพย์สินถาวรหลักที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรที�สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายละเอียด และมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 

2560 ดงันี & 

ที�ดินและอาคาร 

กรรมสิทธิ> : บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

 
  พื �นที� วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธิ� มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน ที�ตั �ง  (ไร่-งาน-ตรว.) ใช้งาน    (ล้านบาท) คํ �าประกนัเงนิกู้  

               (ล้านบาท) 

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 48 ซ.ฉลองกรุง 31 1-3-18  โรงงานและ  บมจ.เคซีอ ีอีเลค  ที�ดิน           1.62  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   บางสว่นเก็บ  โทรนิคส์  อาคาร             -  

  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ   เอกสารทางบญัช ี     

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 72/1-2 ซ.ฉลองกรุง 31 9-1-27  สาํนกังานและ  บมจ.เคซีอ ี  ที�ดิน         14.57   -  

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว    โรงงาน  อีเลคโทรนิคส์  อาคาร         27.94   

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ            

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 72/3 ซ.ฉลองกรุง 31 10-2-14  สาํนกังานและ  บมจ.เคซีอี   ที�ดิน         35.00   -  

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว    โรงงาน  อีเลคโทรนิคส์  อาคาร           6.01   

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ             

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 72 ซ.ฉลองกรุง 31 19-3-71  สาํนกังาน,  บมจ.เคซีอี   ที�ดิน      113.20  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   โรงงานและ  อีเลคโทรนิคส์  อาคาร    1,095.96  

 เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ   คลงัสนิค้า     

 ที�ดินพร้อม 

 สิ�งปลกูสร้าง 

 

เลขที� 677 หมู่ที� 4 

นิคมอตุสาหกรรม 

บางปู จ.สมทุรปราการ 

8-0-0 

 

 

 สาํนกังาน,  

 โรงงานและ 

 คลงัสนิค้า 

บจ.เค ซี อี อินเตอร์ 

เนชั�นแนล 

 

 ที�ดิน  12.00 - 

 

 

 อาคาร      - 

  

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 70 ซ.ฉลองกรุง 31  10-1-25  สาํนกังานและ  บจ.ไทยลามิเนต   ที�ดิน        40.81  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว    โรงงาน  แมนูแฟคเจอเรอร์  อาคาร        59.77   

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ             

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 70/1 ซ.ฉลองกรุง 31 3-1-16  สาํนกังานและ  บจ.ไทยลามิเนต   ที�ดิน        32.61   -  

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   โรงงาน  แมนูแฟคเจอเรอร์  อาคาร      112.49  

   เขตลาดกระบงั จ.กรุงเทพฯ           

 

 

4 ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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  พื �นที� วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธิ� มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน  ที�ตั �ง (ไร่-งาน-ตรว.) ใช้งาน    (ล้านบาท) คํ �าประกนัเงนิกู้ 

               (ล้านบาท) 

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 117, 118 หมู่ที� 1 28-2-72  สาํนกังาน,  บจ.เคซีอี   ที�ดิน          82.53  

 สิ�งปลกูสร้าง  นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า    โรงงานและ  เทคโนโลยี  อาคาร        481.03  1,254 

   จ.พระนครศรีอยธุยา    คลงัสนิค้า      

 ที�ดินเปลา่  โฉนดเลขที� 55796 11-0-53  สร้างโรงงาน  บจ.เคซีอี   ที�ดิน          37.85  

     ในอนาคต  เทคโนโลยี              

              

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 1/28 หมู่ 5 อ. อทุยั 3-2-59  สาํนกังาน  บจ.เคมโทรนิคส ์  ที�ดิน          14.59 14.60 

 สิ�งปลกูสร้าง  จ.พระนครศรีอยธุยา   โรงงานและ  เทคโนโลยี   อาคาร          10.43  

    คลงัสนิค้า  (ประเทศไทย)    

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 1/82 หมู่ 5 อ.อุทยั 13-1-86.9  สาํนกังาน  บจ.เคมโทรนิคส ์  ที�ดิน          54.00 68.60 

 สิ�งปลกูสร้าง  จ.พระนครศรีอยธุยา   โรงงานและ  เทคโนโลยี   อาคาร          14.83  

    คลงัสนิค้า  (ประเทศไทย)    

 สิ�งปลกูสร้าง  เลขที� 1/97 หมู่ 5 อ.อุทยั 2,398.90   สาํนกังาน  บจ.เคมโทรนิคส ์  อาคาร          20.98             - 

 บนที�ดินเช่า  จ.พระนครศรีอยธุยา ตารางเมตร  โรงงานและ  โปรดกัส์  จาํกดั    

    คลงัสนิค้า     

 อาคารชุด  1 Sims Lane, #05-11,  96.5  สาํนกังาน  บจ.เคซีอี สิงคโปร์  อาคาร        156.60         161.00 

  Singapore 387355. ตารางเมตร   พีทีอ ี    

        

 

 กรรมสิทธิ> : สญัญาเช่า 

   วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธิ�   

ทรัพย์สิน ที�ตั �ง  พื �นที� ใช้งาน     

             

 1) ที�ดินเปลา่  นิคมอตุสาหกรรม 3,204 ตรม.  อาคารโรงงาน  การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ       

            

 2) ที�ดินเปลา่  นิคมอตุสาหกรรม  622 ตรว.  ประกอบธุรกิจ  บจ ไทยลามิเนต แมนแูฟค-    

  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ    เจอเรอร์    

        

 3) ให้สทิธิใช้ที�ดิน  นิคมอตุสาหกรรม   245 ตรม.  วางท่อในนิคมอตุสาห  การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ   -กรรมลาดกระบงั     
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รายละเอียดของสญัญาเชา่ 

 

สญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา อตัราค่าเช่า (บาท/เดือน) 

1) เช่าที�ดิน 

 

 

 

 ระหว่าง บริษัทเคซอีี อีเลคโทรนิคสจํ์ากดั 

 (มหาชน) กบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง 

 ประเทศไทย 

 

2 ปี 8 เดือน 

(วนัที� 1 พฤษภาคม 2559  

ถึง  

วนัที� 31 ธนัวคม 2561) 

 1) ระหว่างวนัที�  1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2559  

 เป็นจํานวน 86,666.19 บาท 

 2) ระหว่างวนัที�  1 มิ.ย. 2559 - 31 ธ.ค 2561 

 เดือนละ 93,814.29 บาท 

2) เช่าที�ดิน 

 

 

 

 ระหว่าง บริษัทเคซอีี อีเลคโทรนิคสจํ์ากดั  

 (มหาชน) กบั บริษัทไทยลามิเนต แมนแูฟค 

 เจอรเรอร์ จํากดั 

 

3 ปี 

(วนัที� 1 พ.ย. 2559  ถึง 

วนัที� 31 ต.ค. 2563) 

 อตัราค่าเช่า 67,922.40 บาท/เดือน 

 มีผลตั %งแต่ 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2563 

  

 

3) ให้สทิธิวางท่อ  ระหว่าง บริษัทเคซอีี อีเลคโทรนิคสจํ์ากดั 3 ปี   1)ระหว่างวนัที�  1 มกราคม 2560 ถึง 31 

 ในนิคมอตุสาหกรรม  (มหาชน) กบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง (วนัที� 1 มกราคม 2560  ธนัวาคม 2562 เป็นอตัราค่าเช่า จํานวน 41,503  

 ลาดกระบงั  ประเทศไทย ถึง  บาทต่อปี และค่าบํารุงรักษาท่อ  164.26 บาทตอ่ 

 และค่าบํารุงรักษา  ถึง 31 ธนัวาคม 2562)  เดือน 

 สิ�งอาํนวยความสะดวก    

    

มูลค่าตามบญัชีของทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ณ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงันี 1 
 

รายการ มลูค่าสทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 

   ที�ดิน      438.78 

   อาคาร สิ�งปลกูสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร   1,965.06 

  เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน   5,822.91 

  ส่วนปรับปรุงโรงงาน     380.77 

  เครื�องตกแต่ง ติดตั �ง และอปุกรณ์สํานกังาน      23.00 

  ส่วนปรับปรุงสํานกังาน      88.36 

  ยานพาหนะ      46.01 

  โรงงานและส่วนปรับปรุงโรงงานระหว่างก่อสร้าง     117.70 

  เครื�องจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตั �ง และอื�นๆ    627.36 

รวม 9,509.95 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธรุกิจที�เกี�ยวข้องและเกื &อหนนุกบัธรุกิจหลกัของบริษัทฯเท่านั &น โดยบริษัทฯ 
จะแตง่ตั &งตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื�อให้มสีว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย

ในการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเอื &อต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั &ง ฝ่ายปฏิบตัิการ
ของแตล่ะบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมจะอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทั &งนี & โดยเป็น
การลงทนุในสดัสว่นที�มากพอให้บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคมุกิจการได้อยา่งเหมาะสม 

นอกจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที�มีอยูใ่นปัจจบุนัแล้ว บริษัทยงัไมมี่นโยบายที�จะลงทนุเพิ�มเติมในธรุกิจ
ใดอีก  
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายที�อาจมีผล 

กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ที�มีจํานวนสงูกว่า ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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   6.1   ข้อมูลทั�วไป 

    ชื�อบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ :   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“KCE”) 

 ประเภทธรุกิจ  :  ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ "PCB" 

 ประเภทของหุ้น :  หุ้นสามญั 

 ทนุจดทะเบียน           : 586,396,798 บาท ได้ออกหุ้นสามญัจํานวน 586,396,798 หุ้น  

  (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560) มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

 ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  :  เลขที� 72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  

     ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 

     เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

 เลขทะเบียนบริษทั        :  0107535000354 (เดิม เลขที�บมจ. 68) 

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

 โทรศพัท์   :      (662) 326-0196 - 9 

 โทรสาร :      (662) 326-0300 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทตา่งๆ ตั 1งแต ่ร้อยละ 10 ขึ 1นไป ดงันี 1 

1) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  677 ม.4 เขตสง่ออก นิคมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวทิ 

    ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมทุรปราการ 10280 

โทรศพัท์    02-709-3156-62 

โทรสาร    02-324-0368-9 

2) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  117,118 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 

6  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
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    ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน 

พระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท์    035-351-812-19 

โทรสาร    035-351-811 

3) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิต LAMINATE และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG) ซึ�งเป็นวตัถดุิบสาํคญัในการผลิตแผน่พิมพ์วงจร 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  70 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

    ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 

    เขตลาดกระบงั กทม. 10520 

โทรศพัท์    02-326-1312-3 

โทรสาร    02-326-0016 

4) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้จดัจําหนา่ย PCB ในประเทศไทย 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  100/61 ชั 1น 21 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม9 

    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

โทรศพัท์    02-645-0304-5 

โทรสาร    02-645-0306 

5) ชื�อนิติบคุคล   เคซีอี อเมริกา อิงค์ 

ประเภทธรุกิจ   ผู้จดัจําหนา่ย PCB ในสหรัฐอเมริกา 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  954 SAN RAFAEL AVE. 

    MOUNTAIN VIEW, CA94043, U.S.A. 

โทรศพัท์    (650) 934-3700 

โทรสาร    (650) 230-4930 
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6) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้จดัจําหนา่ย PCB ในภมูิภาคเอเซีย 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  1 SIMS LANE, # 05-11 

    387355 SINGAPORE 

โทรศพัท์    65-6748-5603 

โทรสาร    65-6748-7192 

7) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ตวัแทนจดัหาวตัถดุิบในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท  

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว NTD 3,000,000  

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  17 Fl, No. 1086, Zhongzheng Rd., 

    Taoyuan Dist., TAOYUAN CITY, 33045 

     TAIWAN (R.O.C.) 

โทรศพัท์    886-3-3588101 

โทรสาร    886-3-3588210 

8) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที�ใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหารสตัว์ 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 48,000,000 บาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  1/28 หมู่ 5 ตําบลคานหาม อําเภออทุยั 

    พระนครศรีอยธุยา 13210 

Website    http://chemtronic-thai.com 

โทรศพัท์    035-719674-6   

โทรสาร    035-719-677 
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9) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

ประเภทธรุกิจ    ผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที�ใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหารสตัว์ 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 48,000,000 บาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  1/97 หมู่ 5 ตําบลคานหาม อําเภออทุยั 

    พระนครศรีอยธุยา 13210 

โทรศพัท์    035-719674-6   

โทรสาร    035-719-677 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบยีน 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภเิษก เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ :  662-009-9000 

โทรสาร :  662-009-9991 

ผู้สอบบัญชี 

 นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขที� 4795  และ/หรือ 

 นางสาวมาริษา   ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขที� 5752  และ/หรือ 

 นางสาวมญัชภุา   สิงห์สขุสวสัดิ?   ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขที� 6112   

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

ชั 1น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ :  02-677-2000 

โทรสาร  :  02-677-2222 
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 ที�ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 

 21 ซอยอํานวยวฒัน์ ถนนสทุธิสาร 

 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ : 02-693-2036 

โทรสาร  : 02-693-4189 

ติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

เลขที� 72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศพัท์  : (662) 326-0196 - 9 ตอ่ 1201, 1501 

โทรสาร      :     (662) 326-0300 

อีเมล  : tanyarat@kce.co.th 

  niraphat@kce.co.th 

เว็บไซต์  : www.kcethai.in.th 

6.2   ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

        ไมม่ีข้อมลูอื�นที�อาจมผีลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 

 

 

 



                                                                                                            แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี 2560 

หนา้  53 

 
 

 

 

7.1    จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531และได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั �งนี � ณ วันที
 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 
586,396,798 บาท และมีทนุที
ออกและชําระแล้ว 586,396,798 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 586,396,798 หุ้น 

มลูคา่ที	ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท    

7.2    ผู้ถอืหุ้น   

กลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 (ข้อมลู ปิดสมดุทะเบียน ณ 29 ธันวาคม 2560) 

รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของ 
  

 

ทุนชําระแล้ว 

1  กลุ่มองค์โฆษิต*    192,561,791 32.84 

2  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั          65,417,556 11.16 

3  ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 27,316,750 4.66 

4  CHASE NOMINEES LIMITED 11,725,400 2.00 

5  นาย อภิศกัดิ� เทพผดงุพร 11,180,000 1.91 

6  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 8,448,304 1.44 

7  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 8,031,111 1.37 

8  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 6,095,000 1.04 

9  CLEARSTREAM NOMINEES LTD 6,014,020 1.03 

10  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 5,850,882 1.00 

รวม 342,640,814      58.43 

 

หมายเหตุ : * กลุม่องค์โฆษิต ประกอบด้วย 

1. นายพิธาน องค์โฆษิต     ถือหุ้นจํานวน    80,076,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    13.66 

2. นายอรรถสทิธิ� องค์โฆษิต    ถือหุ้นจํานวน    34,640,345 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ      5.91 

3. นางสาวชติุนาถ องค์โฆษิต     ถือหุ้นจํานวน   33,003,094 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ      5.63  

4. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต     ถือหุ้นจํานวน            839,750 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ      0.14 

5. นายบญัชา องค์โฆษิต    ถือหุ้นจํานวน         2,380 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ     0.0004 

6. APCO CAPITAL PTE LTD ถือหุ้นจํานวน       44,000,000 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ      7.50 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที�ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจํานวนร้อยละ 29.19 

7  ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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7.3    การออกหลกัทรัพย์อืน – กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

7.3.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/

หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) 

เมื
อวนัที
 29 เมษายน 2557 ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัท

ย่อย จํานวน 10,000,000 หน่วย ซึ
งเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบุชื
อผู้ ถือและโอนเปลี
ยนมือไม่ได้ เว้น

แต่โอนตามที
กําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W5 และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วยมีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 31.99 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้

สิทธิทุกๆไตรมาส ในวันที
 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิ

ดงักลา่วแก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยเมื
อวนัที
 30 เมษายน 2557  ซึ
งเป็นวนัที
บริษัท
ได้แจ้งเงื
อนไขและข้อตกลงต่างๆในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน โดยกําหนดการใช้สิทธิครั �งแรก 

คือวนัที
 1 ถึง 5 มิถนุายน 2557 และกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายคือวนัที
 28 เมษายน 2560 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 1,406,200 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 337,000 หน่วย 

(จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ
งหมดสิทธิการใช้ 45,000 หน่วย หลังการใช้สิทธิครั �งสุดท้ายในวันที
 28 

เมษายน 2560) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 0 หน่วย 

7.3.2  ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (KCE–W2) ทีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

เมื
อวนัที
 29 เมษายน 2556 ที
ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (KCE–W2) จํานวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย

แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น 

เมื
อวันที
 17 มิถุนายน 2556 บริษัทมีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท 

(KCE–W2) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแตว่นัที
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมี
อตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อ 1 

หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทกุๆไตรมาส ในวันที
 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน 

และธันวาคม กําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกคือวันที
 1 ถึง 10 กันยายน 2556 และกําหนดการใช้สิทธิครั �ง
สดุท้ายคือวนัที
 17 มิถนุายน 2559 ทั �งนี � บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที
เกิดจากการใช้
สิทธิเข้าจดทะเบียนป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 17,987,546 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 11,253,092 หน่วย 

(จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ
งหมดสิทธิการใช้ 984,713 หน่วย หลังการใช้สิทธิครั �งสุดท้ายในวนัที
 17 

มิถนุายน 2559) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 0 หน่วย    

7.4    นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ จะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ
งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินทนุสํารองอื
นตามที
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้ เมื
อบริษัทฯ ได้รับอนุมติั

จากที
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสํารองอื
น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํ �ามลูคา่หุ้น 
ตามลําดบัเพื
อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ มนีโยบายจา่ยเงินปันผลไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกําไรสทุธิประจําปีตามงบการเงิน

รวม หลงัจากหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครั �ง 

ครั �งแรกเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล ซึ
งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดครึ
งปีแรก โดยต้องผ่านการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั �งถดัไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั �งที
สอง
เป็นเงินปันผลประจําปี ซึ
งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดครึ
งปีหลงั และต้องได้รับการอนุมตัิ

จากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงิน

และปัจจยัสําคญัอื
นๆ ของบริษัทยอ่ยนั �น ๆ 

ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ �นอยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจําเป็นและ

ความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย และการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกําไร

สะสมที
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะทีผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 ปีที�นําเสนอ 

 1. กาํไรสุทธิ งบการเงินรวม 2,544,502,011  3,038,747,419 2,240,105,857 2,109,770,664 1,173,504,078 

 งบเฉพาะกิจการ 2,159,750,189 3,482,450,950 944,181,216 924,461,921 449,808,038 

2. จาํนวนหุน้ ณ วนัสิ�นสุด 31 ธ.ค. 586,396,798 586,104,798  574,763,198 565,628,244 480,495,089 

3. เงินปันผลจ่าย – บาทต่อหุน้ 2.20  2.10 1.50 1.10 0.75 

 เงินปันผลระหวา่งกาล 1.10  1.00 0.50 0.40 0.25 

 เงินปันผลประจาํปี    1.10* 1.10 1.00 0.70  0.50                         

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น (บาท)* 1,290,046,528 1,231,004,723 861,316,674 621,248,636 389,907,688 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 

 งบการเงินรวม 50.70% 40.51% 38.45%  29.45% 33.23%

 งบเฉพาะกิจการ 59.73% 35.35% 91.22%  67.20%  86.68% 

( * เป็นอตัราเงินปันผลทีจะนําเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561) 

 

เมื
อวนัที
 8 สิงหาคม 2556 ที
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที
 30 มิถุนายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 

0.25 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 115.4 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ในวนัที
 6 

กนัยายน 2556 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2557 ที
ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุ้น

ละ 0.50 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 274.5 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
15 พฤษภาคม 2557 

เมื
อวนัที
 5 สิงหาคม 2557 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที
 30 มิถนุายน  2557 ในอตัราหุ้น

ละ 0.40 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 223.2 ล้านบาท บริษัทจา่ยเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
4 กนัยายน 2557 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2558 ที
ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้น

ละ 0.70 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 398.1 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
15 พฤษภาคม 2558 

เมื
อวนัที
 11 สิงหาคม 2558 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที
 30 มิถนุายน  2558 ในอตัราหุ้น
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ละ 0.50 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 285.0 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
11 กนัยายน 2558 

เมื
อวนัที
 28 เมษายน 2559 ที
ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 

ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 576 ล้านบาท บริษัทจา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัที
 16 พฤษภาคม 2559 

เมื
อวนัที
 9 สิงหาคม 2559 ที
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้แก่

ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 

ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 586 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที
 9 

กนัยายน 2559 

เมื
อวนัที
 27 เมษายน 2560 ที
ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมตอินมุตัิการจ่ายปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท 

ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วในวนัที
 15 พฤษภาคม 2560 

เมื
อวนัที
 8 สิงหาคม 2560 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถนุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท 

ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที
 8 

กนัยายน 2560 
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8.1  โครงสร้างการบริหารของบริษัท  

 ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร โดยมีรายชื
อ และขอบเขต อํานาจ และหน้าที
 ดงันี � 

1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ทา่น โดยมีองคป์ระกอบดงันี� 

- ประธานกรรมการ ซึ
งไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ เพื
อให้มกีารแบง่แยกบทบาทอยา่ง
ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือเทา่กบั 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด ซึ
งเป็นสดัสว่นตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- กรรมการที
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 6 ทา่น และกรรมการที
เป็นผู้บริหาร 3 ทา่น 

รายชื�อและตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทั 

1. นายบญัชา องค์โฆษิต (1) ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 

2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

4. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

5. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

6. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต (1) กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร,  

  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ, กรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

8. นายพิธาน องค์โฆษิต (1) กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงระดบัจดัการ 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

9. นายครรชิต  บนุะจินดา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

หมายเหตุ :  

 (1)กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

8  โครงสร้างการจัดการ 
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กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษทัฯประกอบดว้ย นายบญัชา องค์โฆษิต นายปัญจะ เสนาดิสัย  

แพทยห์ญิงจนัทิมา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์ และ นายพิธาน องค์โฆษิต 

กรรมการสองในหกคนนี� ลงลายมือชื�อร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื�อประโยชนที์�ดีที�สุดแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฎิบติั

สาํคญั 4 ประการคือ 

1.1  การปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2  การปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 

1.3  การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

1.4  การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส (Duty of Disclose) 

2. พจิารณาอนุมติั ใหค้วามชอบ และทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการดาํเนินงาน แผน

งบประมาณ และควบคุมการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามนโยบายอยา่งมี

ประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ที�สมดุลย ์และยั�งยนืของทกุฝ่ายที�
เกี�ยวขอ้ง 

3. จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นทั�งในปัจจุบนัและในระยะยาว 
รวมทั�งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

4. ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ กาํหนดให้เรื�องดงัต่อไปนี� เป็นอาํนาจ หนา้ที� และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั ที�จะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ให้ความเห็นชอบ 

1) นโยบาย แนวทางกลยทุธ์การบริหารงาน เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจาํปีของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

2) ผลประกอบการประจาํเดือน และประจาํไตรมาสของบริษทัฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

3) การลงทุนในโครงการที�ไม่มีในงบประมาณประจาํปี และอนุมติัรายการปกติทั�วไปทางการคา้ที�มี
วงเงินเกินอาํนาจอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการ 

4) การซื�อและจาํหน่ายสินทรัพย ์การซื�อกิจการ และการเขา้ร่วมโครงการร่วมทุนที�เป็นไปตามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที�มีมูลค่าเกินอาํนาจอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการ 

5) การทาํธุรกรรมอนัมีผลกระทบที�สาํคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี�สิน ยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ 
และชื�อเสียงของบริษทัฯ 

6) การทาํสญัญาใดๆ ที�ไม่เกี�ยวกบัการทาํธุรกิจปกติ และสญัญาที�เกี�ยวกบัการทาํธุรกิจปกติที�มี
ความสาํคญั 
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7) การเปิดและปิดบญัชีของบริษทัฯ กบัสถาบนัการเงินต่างๆ 

8) การทาํรายการเกี�ยวโยงกนัระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั 
ส่วนที�ไม่เขา้ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

9) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

10) การเปลี�ยนนโยบายและวิธีปฏิบติัที�มีนยัสาํคญัเกี�ยวกบัการบญัชี การบริหารความเสี�ยง และการ
ควบคุมภายใน 

11) การกาํหนดและการเปลี�ยนแปลงอาํนาจอนุมติัที�มอบใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

12) การเสนอแต่งตั�งและการสิ�นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษทั  
13) การมอบอาํนาจหนา้ที�ใหป้ระธานกรรมการ กรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการบริษทั คนใดคนหนึ�ง 

รวมถึงการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง แกไ้ข การมอบอาํนาจหนา้ที�ดงักล่าว ทั�งนี�  ตอ้งไม่ขดักบั
กฎเกณฑข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

14) การแต่งตั�งและกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

15) การแต่งตั�งกรรมการในบริษทัยอ่ย 

16) การปรับปรุง เปลี�ยนแปลง และแกไ้ขโครงสร้างองคก์ร ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึ�นไป 

17) การดาํเนินการอื�นใดเพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. กาํกบัดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที�โปร่งใส ถูกตอ้งและเพียงพอ 

6. จดัใหมี้และกาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

7. ริเริ�มและมีส่วนร่วมในการจดัทาํนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ แนวทางในการกาํกบัดูแล และบทบาท
หนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และอนุมติันโยบายดงักล่าว 

8. จดัตั�งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ�งในบริษทัเพื�อทาํหนา้ที�ในบริษทั โดยมีสายการ
รายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและยั�งยืนต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น 

10. กาํกบัดูแลกระบวนการแต่งตั�งและเลือกตั�งกรรมการบริษทัใหมี้ความโปร่งใสและชดัเจน 

11. ควบคุมดูแลจดัการ การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆในบริษทัและส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบั

ตระหนกั ในความสาํคญัของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื�อลดความเสี�ยงดา้นการทุจริต
และการใชอ้าํนาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั�งป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมาย 

12. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม มีความโปร่งใส

ในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 

13. พจิารณาแต่งตั�ง สรรหา ผูบ้ริหารมาทดแทนตาํแหน่งใดๆ ในกรณีที�จาํเป็น  
14. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษทั ตลอดจนตรวจสอบผลการดาํเนินงานของบริษทั 

15. กาํกบัดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเสี�ยง รวมทั�งการกาํกบัดูแลและพฒันาบรรษทัภิบาลของ

บริษทัฯ เพื�อให้ไปสู่มาตรฐานที�ยอมรับในระดบัสากล 
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16. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี โดยรวมเป็นรายคณะ และ

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 

17. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการบริษทัฯ ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ใหก้รรมการบริษทั หรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดก้าํหนด นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันี�  

• ตอ้งถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลที�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม

กฎหมายหลกัทรัพย)์ 

• ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ ดงันี�  
o การบริหารงาน  

o พนกังาน หรืออดีตพนกังานของผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 

o ผูที้�มีผลประโยชนร่์วมกบับริษทัฯ รวมถึงผูต้รวจสอบ ที�ปรึกษากฎหมาย หรือผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพใดๆ 

o พนกังานบริษทัฯ  

o ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  

o นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�ง) 

o ผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯในช่วงระยะ 2 ปี 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่นเป็นลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี� -ลูกหนี�การคา้ เจา้หนี� -ลูกหนี� เงินกู ้เป็นตน้ 

รวมทั�งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งในดา้นการเงินและการ
บริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะ
ที�จะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์ที�อาจทาํให้ขาดความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯ บริษทัในกลุ่ม บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

• ไม่ไดร้ับการแต่งตั�งเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บทบาทและหน้าที�ของประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการ มีหนา้ที�รับผิดชอบในการกาํหนดวาระการประชุม  ให้
รายละเอียดขอ้มูล ต่อกรรมการ  เป็นผูด้าํเนินการประชุม เพื�อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื�อง
ต่างๆและเสนอความคิดเห็นใดๆ  ที�สร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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 ประธานกรรมการ ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที�จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษทั นอกจากนี�  ประธานฯ จะเป็นผูต้อบคาํถามของผูถื้อหุน้ในประเด็นที�สําคญัๆของบริษทั หรือใน
ประเด็นที�ผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสยั 

แมว้า่ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเห็นวา่โครงสร้างดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯและเป็นจุดแข็งที�
ช่วยส่งเสริมให้การดาํเนินธุรกิจประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั เนื�องจากประธาน

กรรมการเป็นผูริ้เริ�มนาํเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า (PCB) เขา้มาในประเทศไทยเป็นรายแรก จึงมี

ความเชี�ยวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอยา่งยาวนาน และสามารถปฏิบติัหนา้ที�โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย มาโดยตลอด  

ประธานกรรมการไม่มีอาํนาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื�นๆ ดงักฎหมายบริษทัมหาชนได้ระบุหนา้ที�ความ
รับผิดชอบเพิ�มเติมของประธานกรรมการบริษทัฯ ไวด้งันี�  

- ทาํหนา้ที�เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และควบคุมดูแลการประชุมใหด้าํเนินไปอยา่ง

เรียบร้อย เปิดโอกาสใหก้รรมการทกุท่านไดแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอยา่งเตม็ที� และเป็น

อิสระ 

- ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูถื้อหุ้น ประธานจะเป็นผูล้งคะแนนตดัสินในกรณีที�มี
คะแนนเสียงเท่ากนั 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือการประชุมผูถื้อหุน้ที�ประธานกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสียกบั

การพิจารณาในวาระใด ประธานกรรมการจะไม่อยูใ่นที�ประชุมและงดออกเสียงในวาระนั�นๆ 

- ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

 นอกจากหนา้ที�และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแลว้ ประธานไดย้ึดมั�นในจรรยาบรรณและนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยูเ่สมอ เพื�อเป็นแบบอยา่งให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

2)  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร ซึ� งประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจากฝ่ายจดัการ ดงัมีรายชื�อต่อไปนี� 

1) นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต รองประธานกรรมการบริหาร 

3) นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี
ยน   ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานปฏบิตัิการผลิต 

5) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี     ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงนิและบริหาร 
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยทุธศาสตร์ในการทําธรุกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และ

งบประมาณประจําปีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย โครงการลงทนุทกุโครงการ แผนกําลงัคนประจําปี 

2. อนมุตักิารสรรหา/คดัเลือก ผู้บริหารใหมใ่นระดบัรองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และกําหนดคา่ตอบแทน

ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. กํากบัดแูลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารให้ดํานินงานภายใต้นโยบายตา่งๆที
กําหนดไว้ รับผิดชอบ

โดยรวมและควบคมุคา่ใช้จา่ยและงบลงทนุตามขอบเขตที
คณะกรรมการบริษัทอนมุติัในแผนงาน

ประจําปี 

4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงานตามนโยบายการ และแผนยทุธศาสตร์ในการปฏิบตัิงานให้บรรลุ

เป้าหมายสงูสดุ 

5. รับผิดชอบตอ่ผลการปฏบิติังานของฝ่ายบริหาร และให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื
อที
จะบรรล ุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. รับผิดชอบและอนมุติัการจดัหาวงเงนิกู้ระยะสั �นและระยะยาว เพื
อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตั ิ

7. ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่คณะกรรมการเพื
อชว่ยประกอบการตดัสินใจใดๆที
เกี
ยวข้องกบับริษัทฯ 

8. แก้ไขปัญหาหรือความขดัแย้งใดๆ ที
มีผลกระทบกบัองค์กร 

9. ดํารงไว้ซึ
งการสื
อสารที
มปีระสทิธิภาพตอ่ผู้มีสว่นเกี
ยวข้อง 

10. พิจารณาเรื
องการระดมทนุของบริษัทฯ เพื
อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

11. อนมุตักิารแตง่ตั �งที
ปรึกษาด้านตา่งๆ ที
จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

3)   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย

กรรมการอิสระทั�งหมด ซึ� งเป็นผูที้�มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขต

การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดไว ้โดยจะปฏิบติัหนา้ที�ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการ
ต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อใหเ้กิดความถูกตอ้งเป็นธรรม และเป็นไปเพื�อผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นทุกคน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองคป์ระกอบดงันี�  

- กรรมการอิสระ 3 ทา่น 

- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที
จะสามารถทําหน้าที
ในการ 

สอบทานความน่าเชื
อถือของงบการเงิน 

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) นายไพฑรูย์ ทวีผล   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 
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3) นายครรชิต บนุะจินดา   กรรมการตรวจสอบ 

นางเอื �ออารี แก่นโกมล ได้รับการแต่งตั �งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินที�ถูกตอ้งและเพียงพอ โดยจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษทัฯมีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 

4. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทั�งมีหนา้ที�สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และ

ประเมินผลการตรวจสอบการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที�ยอมรับ
โดยทั�วไปและประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

5. พจิารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั�ง เลิกจา้ง ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทั รวมทั�งการพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชี และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ย 1 ครั� ง/ปี โดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้ร่วม 

6. ประเมินความเสี�ยงที�สาํคญัของบริษทัฯ และให้คาํแนะนาํในการลดความเสี�ยง 

7. ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั�ง โยกยา้ย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหวัหนา้
หน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษทั 

8. ใหค้วามเห็นชอบ แผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ

อตัรากาํลงัของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน 

9. พจิารณาประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํรายงานกาํกบัดูแล

กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ และลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดในประเด็นสาํคญัดงันี�  
(1)  ความถูกตอ้ง เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงิน 

(2)  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

(3)  การปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที� 
เกี�ยวขอ้ง 

(4)  ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5)  รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(6)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 
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(7)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตที�ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที� 

(8)  รายการอื�นใดที�ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ  

10. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื�อ
ชี� แจงในเรื�องที�เกี�ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั�งผูส้อบบญัชี 

11. พิจารณาทบทวนเพื�อปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี(หากมีความจาํเป็น) 

12. สอบทานให้บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเสี�ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที�เหมาะสม โดย
ร่วมหารือกบัคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงของฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบั
การบริหารความเสี�ยงและการประเมินความเสี�ยงทุกดา้น รวมทั�งความเสี�ยงจากทจุริตคอร์รัปชั�น 

13. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  

14. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทกุไตรมาส 

4)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ� งประกอบดว้ย
กรรมการ 3 ท่าน โดยมีองคป์ระกอบดงันี�  

- กรรมการอิสระ 2 ทา่น และกรรมการที
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการ 

2. นายปัญจะ เสนาดสิยั   กรรมการ 

3. นายไพฑรูย์ ทวีผล   กรรมการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ในการสรรหา 

1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหา กําหนดคณุสมบติัของบคุคลที
จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื
อแทนกรรมการที
ครบ
วาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที
มีคณุสมบติัหลากหลาย ทั �งในด้านทกัษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้าน 

2. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร 

3. สรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทน

กรรมการที
ครบวาระ หรือกรณีอื
นๆ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ กรรมการผู้จดัการ เพื
อ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายชื
อบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนด
ระยะเวลาที
เพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.      จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู เพื
อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ   

พิจารณา โดยมีการทบทวนแผนอยา่งสมํ
าเสมอ 
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6.      ปฏบิติัหน้าที
ในเรื
องอื
นๆ ตามที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

7.      รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ในการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทั กรรมการชดุยอ่ยและ 

กรรมการผู้จดัการ ให้มคีวามชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกบั

ภาระหน้าที
 ความรับผิดชอบที
ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที
จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที
อยูใ่นอตุสาหกรรมและธรุกิจที
มีขนาดใกล้เคียงกนั โดย
คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนั �น เพียงพอที
จะจงูใจให้คณะกรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏบิติั
หน้าที
ให้บรรลเุป้าหมายและทิศทางธรุกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที
โปร่งใส และสร้างความ
มั
นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเพื
อนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

3. พิจารณากําหนดเป้าหมายและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเพื
อพิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดคา่ตอบแทน และเสนอตอ่ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

เพื
อพิจารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง  

6. ปฏบิตัิหน้าที
อื
นตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5)  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยแต่งตั�งจากกรรมการบริษทั 

และผูบ้ริหารระดบัสูงจากส่วนงานต่างๆ โดยมีกรรมการอิสระเป็นที�ปรึกษาของคณะกรรมการนี�   

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  

1) นางจนัทิมา องค์โฆษิต        ประธานกรรมการ 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต            กรรมการ 

3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี           กรรมการ และเลขานกุารฯ 

4) นายวิบรูณ์ สนุทรวิวฒัน์  กรรมการ    

        โดยมีนายไพฑูรย ์ทวีผล เป็นที�ปรึกษาคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

1. กําหนดนโยบายและเสนอแนวปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูลกิจการที
ดี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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2. ติดตามดแูลการปฏบิตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ   

ที
ดี และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั �ง
หลกัสากล 

3. ทบทวนและกําหนดหลกัเกณฑ์  ข้อพึงปฏบิตัิที
สาํคญั และปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี
อยา่งตอ่เนื
อง สมํ
าเสมอ และเหมาะสม 

4. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เกี
ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น 
แนวปฏิบตัิ  และข้อเสนอแนะเพื
อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. ครอบคลมุการกํากบัดแูลการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ
งแวดล้อม 

6. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มกีารประชมุตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดย

จะต้องมีการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ครั �งตอ่ปี และรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบ 

6)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสียงองค์กร     

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 10/2559 เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติแต่งตั�งคณะ 

กรรมการ นโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร โดยแต่งตั�งกรรมการบริษทัฯ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เขา้
ร่วมเป็นกรรมการ 

รายชื�อและตําแหน่ง คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร   
1) นายไพฑรูย์  ทวีผล   ประธานคณะกรรมการ 

2) นายครรชิต บนุะจินดา   กรรมการ 

3) นายปัญจะ  เสนาดิสยั   กรรมการ 

4) นายพิธาน  องค์โฆษิต   กรรมการ 

5) นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  กรรมการ 

นายสมชาย อาจรักษา  ได้รับการแตง่ตั �งเป็นเลขานกุารฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสียงองค์กร 

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี
ยงโดยรวมของบริษัทให้ครอบคลมุความเสี
ยงใน
ทกุๆด้าน เพื
อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. พิจารณาความเสี�ยงที�สาํคญัของบริษทั และเสนอแนะวธีิป้องกนั หรือลดระดบัความเสี�ยงใหอ้ยูใ่น
ระดบัที�ยอมรับได ้

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายที�กาํหนด 

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั�งปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน เพื�อลดความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง และ
เหมาะสมกบัภาวการณ์ดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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5. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายตามที�เห็นสมควร 

6. ประชุมและรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจัดการ     

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมัติจัดตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดับจัดการ โดยแต่งตั�งจาก
ผูบ้ริหารระดับสูงจากฝ่ายจดัการของส่วนงานทุกฝ่ายของบริษทัฯ และมีประธานเจา้หน้าที�บริหารเป็นประธาน
กรรมการ  

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจัดการ  

1) นายพิธาน องค์โฆษิต   ประธานกรรมการ 

2) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี
ยน กรรมการ 

3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี  กรรมการ 

4) นายอรรถสิทธิ= องค์โฆษิต  กรรมการ 

5) นายวบิรูณ์ สนุทรวิวฒัน์   กรรมการ 

6) นางสาวกนกพร สขุประสิทธิปรีดี กรรมการ 

7) นางสาวนิตยา โรจนกําพล  กรรมการ 

8) นางวรรณวดี พฒันศาสตร์  กรรมการ 

9) นางสณีุ เอกธีรจิตต์   กรรมการ 

10) นายลนิ, โพ ซิง   กรรมการ 

11) นายสนุนั ศรีเพชร   กรรมการ 

12) นายพล ดริุยะบรรเลง   กรรมการ 

 นายสมชาย อาจรักษา   เลขานกุารฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจัดการ 

1. รับผิดชอบให้มีการประเมนิความเสี
ยง จดัทํา และกํากบัดแูลการดาํเนินการตามแผนการจดัการ

ความเสี
ยงในระดบัองค์กร 

2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี
ยงให้อยูใ่นระดบัความเสี
ยงที
สามารถยอมรับได้ 

3. กําหนดกรอบการบริหารความเสี
ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี
ยง และ
ติดตามการนําไปปฏิบตั ิสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี
ยง 

4. สอบทานการบริหารความเสี
ยง รวมทั �งดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้วา่การจดัการความเสี
ยงของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเสี
ยงให้อยูใ่นระดบัที
ยอมรับได้ และกํากบัดแูล

ให้หนว่ยงานตา่งๆ ดําเนินงานตามแผนการจดัการความเสี
ยง 

5. จดัให้มกีารประชมุทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี
ยง พร้อมรายงานผลตอ่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร ทราบเป็นประจําต่อเนื
องทกุไตรมาส 
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สรุปการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

รายชื�อกรรมการ              คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ 
        บริษทัฯ              ตรวจสอบ           สรรหาและ           กาํกบัดูแล            นโยบายการ 
                   กาํหนด          กิจการ        บริหารความเสี�ยง 

                ค่าตอบแทน               องคก์ร 
 

นายบญัชา องคโ์ฆษิต                C     -   -            -          - 

พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส         M    M  C            -          -  

นายไพฑูรย ์ทวีผล         M    C                 M            -          C 

นายปัญจะ เสนาดิสัย         M    -  M            -          M  

แพทยห์ญิงจนัทิมา องคโ์ฆษิต        M    -  -           C          -  

นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต             M    -  -           M          -  

นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์          M    -  -            -         M 

นายพิธาน องคโ์ฆษิต         M    -  -            -         M 

นายครรชิต บุนะจินดา         M               M  -            -                     M  

หมายเหตุ : 

     C – Chairman  ประธาน         M – Member     กรรมการ 

 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2560 

                                                การเขา้ร่วมประชุม (ครั� ง)_____                                   .           

รายชื�อกรรมการ              คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ 
        บริษทัฯ              ตรวจสอบ           สรรหาและ           กาํกบัดูแล            นโยบายการ 
                   กาํหนด          กิจการ        บริหารความเสี�ยง 

                ค่าตอบแทน              องคก์ร 

นายบญัชา องคโ์ฆษิต           12 / 12    -   -            -          - 

พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส     12 / 12  5 / 5           2 / 2            -          - 

นายไพฑูรย ์ทวีผล     11 / 12 5 / 5            2 / 2            -                   3 / 3  

นายปัญจะ เสนาดิสัย     12 / 12    -           2 / 2            -       3 / 3 

แพทยห์ญิงจนัทิมา องคโ์ฆษิต    11 / 12    -  -         3 / 3  

นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต        12 / 12    -  -         3 / 3   

นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์      11 / 12    -   -            -       3 / 3 

นายพิธาน องคโ์ฆษิต         12 / 12            -   -            -       3 / 3 

นายครรชิต บุนะจินดา     12 / 12    5 / 5               -                    3 / 3 
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8.2    ผู้บริหาร  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 10 ท่าน ดงันี� 
1) นายบญัชา องค์โฆษิต   ประธานกรรมการบริหาร 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต   รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

3) นายพิธาน องค์โฆษิต   ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี
ยน   ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานปฎบิตัิการผลิต 

5) นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี   ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงนิและบริหาร 

6) นายอรรถสิทธิ= องค์โฆษิต  ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) นายธีระพร ใจซื
อด ี   ผู้ อํานวยการฝ่ายซอ่มบาํรุง 

8) นายไพโรจน์ ธาราวชัรศาสตร์  ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 

9) นายสนุนั ศรีเพชร   ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการผลติ 

10) นายวิบรูณ์ สนุทรวิวฒัน์    ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจและหนา้ที�เกี�ยวกบัการบริหารบริษทัฯ ตามที�คณะกรรมการมอบหมาย และจะตอ้ง
บริหารบริษทัฯตามแผนงานหรืองบประมาณที�ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด ซื�อสัตย ์สุจริตและ
ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นอยา่งดีที�สุด รวมไปถึงอาํนาจหนา้ที�ในเรื�องหรือกิจการต่างๆ 
ดงัต่อไปนี� 

1. ควบคุม ดูแลการดาํเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานทั�วไปของบริษทั 

2. บรรจุ แต่งตั�ง ถอดถอน โยกยา้ย เลื�อน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังาน และลูกจา้ง 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาํแหน่งตามระเบียบที�คณะกรรมการกาํหนด แต่ถ้าเป็น
พนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ�นไป จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

3. มีอาํนาจอนุมติัการวา่จา้งผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการอาวุโส และระดบัผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการ 

4. มีอาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั�งการ ดาํเนินการ ตลอดจนเขา้มาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร
คาํสั�ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที�ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื�น 
ตลอดจนใหมี้อาํนาจกระทาํการใดๆ ที�จาํเป็นและสมควร เพื�อใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

5. มีอาํนาจอนุมติั และมอบอาํนาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพื�อการจัดซื�อจัดจา้งซึ�งทรัพยสิ์นและบริการ เพื�อ
ประโยชน์ของบริษทั ซึ�งอาํนาจการอนุมติัดงักล่าว จะเป็นการอนุมติัรายการปกติทั�วไปทางการคา้ที�มี
วงเงินไม่เกิน 800 ลา้นบาท ต่อรายการ และอนุมติัค่าใชจ่้ายในการซื�อทรัพยสิ์นอื�นในวงเงินไม่เกิน 400 

ลา้นบาทต่อรายการ หากเกินจาํนวนที�สามารถอนุมติัใหน้าํเสนอเพื�อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

6. มีอาํนาจอนุมติัวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนสั หรือสูตรโบนสั หรือการปรับผลตอบแทนประจาํปี

ของผูบ้ริหารและพนกังาน 
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7. ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ

คณะกรรมการเพื�อขออนุมติั และมีหนา้ที�รายงานความกา้วหนา้ตามแผน และงบประมาณที�ไดร้ับอนุมติั
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

8. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที�ได้อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

9. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื�นปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนไดโ้ดยการ

มอบช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ

อาํนาจฉบบันี�  และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั�งที�คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ 

บริษทักาํหนดไว ้

10. อนุมติัการแต่งตั�งผูมี้อาํนาจลงนามเอกสารสั�งจ่ายเงินของบริษทัฯ รวมถึงสัญญาต่างๆ  เอกสารทางบญัชี

และการเงิน และเอกสารทั�วไป 

11. เป็นที�ปรึกษาฝ่ายจดัการในเรื�องเกี�ยวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดา้น
การปฏิบติัอื�นๆ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

12. มีอาํนาจอนุมติัการแต่งตั�งที�ปรึกษาดา้นต่างๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

13. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯในการบริหารกิจการของบริษทัฯให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 

นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั�ง มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

และคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

8.3   เลขานุการบริษทั 

เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที
ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั �ง นางธัญรัตน์ เทศน์

สาลี เป็นเลขานกุารบริษัท เพื
อชว่ยดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทในการดแูลบริหารกิจการให้ดําเนินไป

ในทิศทางที
ถกูต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ
งขึ �น โดยกําหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี � ในนามของบริษัทฯหรือคณะกรรมการ 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี � 
1.1 ทะเบยีนกรรมการ 

1.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัท 

1.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมสีว่นได้เสียที
รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอื
นๆ ตามที
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

4. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ

ข้อพึงปฏิบตัิตา่งๆ 

5. ร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 
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6. บนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั �งติดตามผลให้มีการ
ปฏบิตัิตามมติที
ประชมุผู้ ถือหุ้นและที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที
รับผิดชอบต่อหนว่ยงานที
กํากบับริษัทฯ
ตามระเบียบ และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางราชการ 

8. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสํานกัคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษทัภิบาลที
เหมาะสม 

10. ติดตอ่สื
อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั
วไปให้ได้รับสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัทฯ 

11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 

นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี

- ปัจจบุนั ดํารงตาํแหน่งผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงนิและบริหาร 

- ปริญญาโท บญัชี  Roosevelt University สหรัฐอเมริกา 

- คณุสมบตั:ิ มีความรู้ด้านบญัชีที
เกี
ยวข้อง มีความสามารถในการสรุปประเดน็ การจดัทํารายงานการ
ประชมุ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคดิริเริ
ม
สร้างสรรค์ มภีาวะผู้ นํา มีความสามารถในการสื
อสารและการประสานงาน และเป็นผู้ที
มคีวาม
ซื
อสตัย์ สจุริต 

- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานกุารบริษัท จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ

การอบรม สมัมนา อื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือจากองค์กรที
มีความนา่เชื
อถือ 

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ

และผู้ บริหารระดบัสูง โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมที
สะท้อนถึงหน้าที
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมที

เชื
อมโยงกบัความสําเร็จในการปฏิบตัิงาน ผลประกอบการ ปัจจยัแวดล้อมอื
น ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ค่าตอบแทนของบริษัทอื
นที
อยู่ในระดับที
ใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําผลสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการที
จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มา

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย  

1) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบของ

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเบี �ยประชุม และค่าตอบแทนประจําปี โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความ

รับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื
นที
มีขนาดและ
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ลกัษณะของธุรกิจที
ใกล้คียงกัน ทั �งนี � ค่าตอบแทนดงักล่าว มีหลกัเกณฑ์เดียวกันสําหรับกรรมการทั �งคณะ ซึ
ง
รวมถึงกรรมการที
เป็นผู้บริหารด้วย  

ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื
อพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกปี ค่าตอบแทน
กรรมการ ในปี 2559 และ ปี 2560 ได้รับการอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งที
 33/2559 เมื
อวนัที
 28 เมษายน 

2559 และ ครั �งที
 34/2560 เมื
อวนัที
 27 เมษายน 2560 แล้ว ตามลําดบั 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

* นางอุบล จิระมงคล หมดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 

** นายครรชิต บุนะจินดา ไดร้ับการแต่งตั&งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ตั&งแต่วนัที� 28 เมษายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี�ยประชุม (บาท) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

1  นายบญัชา องค์โฆษิต  ประธานกรรมการ 1,600,000 1,600,000 420,000 420,000 

2  พลโท นายแพทย์สปุรีชาโมกขะเวส  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

3  นายไพฑูรย์ ทวีผล  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

*  นางอบุล จิระมงคล  กรรมการ 0 0 0 120,000 

4  นายปัญจะ เสนาดสิยั  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

5  แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

6  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

7  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

8  นายพิธาน องค์โฆษิต  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

9  นายครรชิต บนุะจินดา **  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 240,000 

  รวมทังสิน  8,000,000 8,000,000 3,300,000 3,300,000 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2) นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ บริหารโดยมี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาและทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูเพื
อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ซึ
งค่าตอบแทนดงักล่าว มีการกําหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้าง

คา่ตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกบั ข้อมลูการสํารวจการจา่ยคา่ตอบแทนจากสถาบนัและองค์กร

ที
ได้รับความเชื
อถือ อตัราเงินเฟ้อ ผลการดําเนินการของบริษัท ผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที
ความรับผิดชอบที
ได้รับมอบหมายด้วย โดยมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ บริหารเป็น
เงินเดือน โบนสั และเงนิสมทบเข้ากองทนุสํารองเลี �ยงชีพ ดงันี � 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

 ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2560 ปี 2559 

จํานวน 

ราย 

จํานวนเงิน  

(บาท) 

จํานวน 

ราย 

จํานวนเงิน  

(บาท) 

 เงนิเดือน 8 23,900,100 7 21,605,384 

 โบนสั/ เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 8 6,388,248 7 5,451,349 

 

ผลตอบแทนอืนสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2557 ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (โครงการ ESOP-W5) จํานวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ไมม่ีใบสําคญัแสดงสิทธิโครงการ 

ESOP-W5 คงเหลือ  

 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี�ยประชุม (บาท) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

1  นายไพฑูรย ์ทวีผล  ประธานกรรมการ 460,000 460,000 175,000 105,000 

2  พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส  กรรมการ 380,000 380,000 150,000  90,000 

3  นายครรชิต บุนะจินดา  กรรมการ 380,000 380,000 150,000 90,000 

  รวมทังสิน  1,220,000 1,220,000 475,000 285,000 
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จาํนวนพนกังานทั�งหมดของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

บุคลากร 
ปี 2560 

(คน) 

ปี 2559 

(คน) 

ปี 2558 

(คน) 

ปี 2557 

(คน) 

 ผูบ้ริหาร (ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการขึนไป) 57 55 50 48 

 พนกังานฝ่ายขายและบริหาร 125 121 101 84 

 พนกังานสายการผลิต  839 806 755 718 

 พนกังานสายการผลิต - เหมาช่วง 1,975 1,714 1,482 1,539 

รวมบุคลากรทังสิน * 2,996 2,696 2,388 2,389 

 

จาํนวนพนกังานทั�งหมดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

บุคลากร 
ปี 2560 

(คน) 

ปี 2559 

(คน) 

ปี 2558 

(คน) 

ปี 2557 

(คน) 

 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 2,996 2,696 2,388 2,389 

 บจ. เคซีอี เทคโนโลย ี 2,073 2,021 2,019 1,900 

 บจ. เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล 883 891 877 879 

 บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 388 378 355 333 

 บจ. เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 61 57 53 53 

 บจ.เคซีอี ประเทศไทย 14 14 13 10 

 บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 32 29 26 33 

รวมบุคลากรทังสิน * 6,447 6,105 5,731 5,699 

* นบัรวมพนกังานเหมาช่วง (subcontracted labor)       

ผลตอบแทนรวมของพนกังาน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีบุคลากรทั�งหมดจาํนวน 2,996 คน โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้าย

ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจาํนวนทั�งสิ�น 1,000.47 ล้านบาท ซึ� งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง ค่า

ล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั ค่าตอบแทนอื�นๆ เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
เงินสมทบในโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment program) และ

โครงการผลประโยชน์พนกังานอื�นๆ นอกจากนี�  บริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะเดียวกนั

กบับริษทัฯ จาํนวน 1,360.08 ลา้นบาท ในปี 2560 
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นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพและความพร้อมในการ

ปฏิบติัตามพนัธกิจ "มุ่งมั�นสู่ความเป็นเลิศดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง" ซึ� งจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ของ
องคก์รอยา่งยั�งยืน  

ตลอดปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานของทกุหน่วยงานในดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

กบัการทาํงาน 1) ดา้นคุณภาพ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพ การลดของเสีย กระบวนการทาํงาน 2) ดา้นความ

ปลอดภยัในการทาํงาน เช่น การฝึกซ้อมทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน การทาํงานเกี�ยวกบัรังสี 3) ดา้นทรัพยากรบุคคล เช่น 

บทบาทหน้าที�ของหัวหน้างาน KPI และ 4) ด้านสิ�งแวดล้อม เช่น มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมี การตรวจและ

รายงานการจดัการพลงังาน เป็นตน้ รวมทั�ง เปิดโอกาสให้พนกังานไดศึ้กษาดว้ยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดบัสูง

ขึ�นไปดว้ย  

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี) 23.75 30.14 74.06 73.50 62.52 

 พนกังานที�มีทกัษะหลายดา้น (ร้อยละ) 64.44 69.26 69.45 75.22 70.00 
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

  คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัและเล็งเห็นความสําคญัของการกํากบั

ดแูลกิจการที�ด ีและมุง่มั�นที�จะกํากบัดแูลให้องค์กรมกีารดําเนินงานและปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบั

ดแูลกิจการที�ดีตามนโยบายบริษัทฯ และสอดคล้องกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เพื�อเสริมสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ ถือหุ้ น ลูกค้าพนักงาน 
ตลอดจนสาธารณชน และเชื�อว่าการกํากบัดแูลกิจการที�ดีจะช่วยเพิ�มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลของ 

Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) บริษัทได้จดัให้มี “นโยบายกํากบัดแูล

กิจการ” เพื�อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม 

จริยธรรม และใช้เป็นแนวปฎิบัติที�ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มเคซีอี เพื�อลดความ

ขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียให้มีน้อยที�สดุ โดยใช้นโยบาย วิธีการทํางาน กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั 

ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคมุองค์ประกอบที�เป็นปัจจัยสําคญัต่อความสําเร็จของการกํากับดูแล
กิจการที�ดี บริษัทฯจะมุง่มั�นพฒันาการกํากบัดแูลกิจการอย่างต่อเนื�องเพื�อบรรลเุป้าหมายในการสร้างความมั�นคง 
และความเจริญเติบโตอยา่งยั�งยืนให้กบัองค์กรและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทบทวนนโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการที�ดีอยา่งตอ่เนื�องเป็นประจําทกุปี เพื�อให้มคีวามทนัสมยัเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจบุนั 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคูม่ือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏบิตัิในการทํางานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
กําหนดให้มีการทบทวนเป็นประจําทกุปี และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท 

 บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนกัและการมีสว่นร่วมของการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบคุลากรทั�วทั 8งองค์กร
อย่างต่อเนื�อง บริษัทฯได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่

นโยบายการกํากับดแูลกิจการดงักล่าว และสื�อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนกัในเรื�องจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบตัิผ่านหลายๆ ช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท  เพื�อกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญของข้อพึงปฏิบัติที�ด ี 

โครงสร้าง บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสีย การเปิดเผย
ข้อมลู ตลอดจนกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดํารงตําแหน่ง และการปฏิบตัิ

หน้าที� รวมถึงจดัให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทําให้บริษัทฯดําเนินธุรกิจได้

อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดําเนินงานที�ยั�งยืน และใช้เป็นเครื�องมือในการบรรลเุป้าหมายสําคญัของบริษัทฯ 

ในการที�จะเพิ�มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย ภายใต้การดาํเนินธุรกิจด้วยวิสยัทศัน์ในการสร้าง

มลูค่าเพิ�มแก่กิจการในระยะยาว บนพื 0นฐานการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการ

ตดัสนิใจและการกระทําด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฎิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสยีและผู้เกี�ยวข้องทกุๆ
ฝ่ายอย่างมีคณุธรรม และเท่าเทียมกนั 

9  การกาํกับดูแลกจิการ 
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 ทั 0งนี 0 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที�ดีของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบทกุข้อ โดย บริษัทฯ ได้รับการจัดอนัดบัการกํากับดแูลกิจการที�ดีตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) ในระดบั “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring ในปี 2560 ต่อเนื�องเป็นปีที�สาม โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors  Association; IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึ�งจากผลการประเมินการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัททกุปีที�ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุง่มั�นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และ

พนกังานทุกคนที�ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนวทางการกํากับดแูลกิจการที�ดี
อยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เนื�อง 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั 8นพื 8นฐานต่างๆ ทั 8งในฐานะนักลงทุนใน
หลกัทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท ปฏบิติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆกลุม่ทั 8ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ หรือ

นกัลงทุนสถาบนัด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกําหนดและกฎหมายที�เกี�ยวข้องตามแนวทางการ

ปกป้องและรักษาสิทธิขั 8นพื 8นฐาน โดยได้กําหนดสิทธิขั 8นพื 8นฐานของผู้ ถือหุ้นไว้ในคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของ
บริษัทฯ กลา่วคือ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ สิทธิในการเปลี�ยนมือหรือโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิในการ
รับสว่นแบง่กําไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมลูและข่าวสารที�มีนยัสําคญัของบริษัทฯอย่างสมํ�าเสมอและ

ตรงตามเวลาที�ควรจะเป็น สิทธิในการเข้าร่วมประชมุเพื�อเข้าร่วมกระบวนการในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงใน
เรื�องสําคญัใดๆในที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน สิทธิในการแต่งตั 8งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องค่าตอบแทน
ของกรรมการในทกุๆรูปแบบ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั 8งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี และสิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อร่วมตดัสนิใจในเรื�องสําคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายการเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
การอนมุตัิธรุกรรมที�สาํคญัและมผีลตอ่ทิศทางการดาํเนินธรุกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระใน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตัดสินใจในเรื�องสําคัญใดๆที�เกี�ยวข้องกับการ
เปลี�ยนแปลงการดําเนินกิจการพื 8นฐาน 

 สําหรับรายละเอียดสิทธิขั 8นพื 8นฐานของผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯได้กําหนดไว้ชัดเจนในเอกสารที�จดัส่งให้กับ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ทั 8งนี 8เพื�อให้แน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นทุกกลุม่สามารถได้รับข้อมลู
อยา่งเทา่เทียมกนั 

 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็น
การล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นไว้อย่างละเอียดและชดัเจนในหนงัสือเชิญประชมุ ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอื�น เข้าร่วมประชมุแทนตนได้

โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ�งแบบใดที�ได้จดัส่งไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุ บริษัทฯ ได้จดัทําหนงัสือมอบ



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 

หนา้  80 

 
 

ฉันทะในรูปแบบที�ผู้ ถือหุ้ นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบที�กระทรวง
พาณิชย์กําหนด  และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ ถือหุ้นสําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย 

นอกจากนั 8น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้ นที�เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที�ประชุมเปิดการประชุมแล้วให้
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้มีการลงมต ิ

ในปี 2560 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 

โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น ชั 8น 3 เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก กรุงเทพฯ ซึ�งเป็นโรงแรม
ที�ตั 8งอยูใ่นทําเลที�ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชมุได้โดยสะดวก และมขีนาดเพียงพอที�จะรองรับผู้ ถือหุ้นที�ให้
ความสนใจเข้าประชมุมากขึ 8น ทั 8งนี 8 เพื�ออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าประชมุ และซกัถาม ตลอดจน

แสดงความคิดเห็นตา่งๆ อยูภ่ายในห้องประชมุเดียวกนั ทําให้การประชมุดําเนินไปอยา่งราบรื�นและมีประสิทธิภาพ 

 ในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงด้วยระบบ

บาร์โค๊ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง นอกจากนี 8ได้จดัให้มเีจ้าหน้าที�คนกลางที�เป็นบคุคลภายนอก ทําหน้าที�ตรวจสอบและสงัเกตการณ์
ตั 8งแต่กระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนบัคะแนนเสียง โดยเมื�อจบการประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดได้ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี จะมีกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ของจํานวน

กรรมการทั 8งหมด โดยในวาระเลือกตั 8งกรรมการ ได้มีการชี 8แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ในการเสนอชื�อกรรมการสองท่านเข้ารับตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง และแต่งตั 8งกรรมการใหม่อีกหนึ�งท่าน ทั 8งนี 8 
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการที�เสนอชื�อเข้ารับตําแหน่ง บริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเพื�อการพิจารณา ประกอบด้วย 
อาย ุการศกึษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดํารงตําแหนง่สําคญัๆในอดีตและปัจจบุนั เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมี
ข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้มีวาระเกี�ยวกับ
คา่ตอบแทนกรรมการเพื�อชี 8แจงให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงจํานวนเงนิ และประเภทของค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละ

คนได้รับ รวมถึงนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการแต่ละ

ตําแหน่งด้วย  

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้พิจารณาตามลําดบัระเบียบวาระที�ได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ
ที�ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงลําดับวาระและไม่มีการขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นที�
นอกเหนือไปจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซกัถามในวาระ

ตา่งๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียด ทั 8งนี 8 ในวาระที�ผู้ ถือหุ้นมี
ข้อสงสยัหรือได้ซกัถาม ก็ได้จดัเตรียมบคุลากรที�เกี�ยวข้องเป็นผู้ตอบคําถาม 
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 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง 
รวมถึงมาตรฐานการกํากับดแูลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กําหนดให้มีการจดัการประชมุปีละ 1 ครั 8งภายในเวลาไม่เกิน 4 

เดือนนบัแตว่นัสิ 8นสดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีที�มีความจําเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ�งเป็น
เรื�องที�กระทบหรือเกี�ยวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเกี�ยวข้องกบัเงื�อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที�ใช้บงัคบัที� 
ต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2560 บริษัทไมม่ีการจดั

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นใดๆ 

ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 เมื�อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที� 34/2560 และได้กําหนดระเบียบ

วาระการประชมุพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ และวันปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อ
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและรับเงินปันผลแล้ว บริษัทฯได้นํารายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที� 14 มีนาคม 2560 และ

เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเ ว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.kcethai.in.th) ตั 8งแต่วันที� 16 มีนาคม 2560 เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการ
พิจารณาลงมติในแตล่ะวาระการประชมุและเอื 8ออํานวยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อยา่งเต็มที� นอกจากนี 8บริษัทฯ 

ได้ลงประกาศเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนัทั 8งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ใน

วนัที� 3, 4 และ 5 เมษายน 2560 และได้ส่งหนงัสือนดัประชมุครั 8งที� 34/2560 ฉบบัภาษาไทยผ่านทางศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที� 7 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี 8 : 

• หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที� 34/2560 ที�ระบวุนั เวลา และสถานที�ในการจดัประชมุสามญัผู้  
ถือหุ้น พร้อมทั 8งรายละเอียดข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในแตล่ะวาระ โดยแตล่ะวาระระบชุดัเจนวา่เป็น
วาระเพื�อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนมุตั ิพร้อมทั 8งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ

ในเตล่ะวาระอยา่งละเอียด 

• รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที� 33/2559 

• รายงานประจําปี 2559 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเลม่) 

• ข้อมลูบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ พร้อมประวตัิโดยละเอียด อาทิเชน่ ชื�อ ประวตัิการเป็นกรรมการ การศกึษา การเข้า
ร่วมการอบรม ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในธรุกิจอื�น จํานวนครั 8งของการเข้าร่วมการประชมุในปีที�
ผ่านมา และรายละเอียดอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

• ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี เช่น บริษัท  ชื�อของผู้ตรวจสอบบญัชี และบริษัทตรวจสอบบญัชี 

• ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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• หนงัสือมอบฉนัทะตามที�กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนดซึ�งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนด

ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ 

• เอกสารหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยอธิบายการแตง่ตั 8งตวัแทนโดย
การมอบฉนัทะ ขั 8นตอนในการลงทะเบียน  ขั 8นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนบั
คะแนนเสียง 

• แผนที�สถานที�จดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ�งเป็นรูปแบบที�ผู้ ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี 8 ยงัมีรายชื�อพร้อมประวตัิกรรมการอิสระให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉนัทะไว้ด้วย 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที� 34/ 2560 นายบญัชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าที�เป็น
ประธานที�ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที�ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ณ เวลาเริ�มการ
ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทั 8งหมด 1,355 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 67 ราย รวม

จํานวนหุ้ น 141,896,119 หุ้ น ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและผู้ แทนจํานวน 1,288 ราย จํานวน 

269,155,290 หุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ทั 8งหมด 411,051,409 หุ้นเท่ากบัร้อยละ 70.10 ซึ�งมากกวา่สดัสว่น 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นที�จดัจําหน่ายแล้ว 586,396,798 หุ้น โดยการประชมุครั 8งนี 8มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุครบ รวมถึง

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้า 2.5 ชั�วโมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค๊ด

มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนในแตล่ะวาระ เพื�อความถกูต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื�อถือของข้อมลูและ

ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุหลงัจากการประชมุเริ�มแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบยีบวาระที�
ยงัไมไ่ด้พิจารณาลงมติได้ 

ก่อนเริ�มเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�เลขานกุารที�ประชมุ ได้
กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการประชุม จากนั 8นได้ชี 8แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขั 8นตอนการ

ลงคะแนนเสียง การเก็บบตัรลงคะแนน รวมถึงขั 8นตอนการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�ต้องลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบนัทึกคะแนนเสียง และใช้ระบบการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น E-

Voting เพื�อให้การบนัทึกคะแนนเสียงถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  

• ณ จดุลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชดุ ในบตัรลงคะแนนจะมีชื�อผู้ ถือหุ้น ชื�อผู้รับ

มอบฉนัทะ และจํานวนหุ้นที�ถือ และ มีลําดบัวาระกํากบัไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนนอยา่ง

ถกูต้องตามวาระ  
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• ผู้ ถือหุ้นมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ ถือหุ้น

สามารถลงคะแนนเสียงทั 8งหมดที�มีอยู ่เพื�อออกความเห็นวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

อยา่งใดอยา่งหนึ�งเทา่นั 8นในแตล่ะวาระได้  

• ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยทําเครื�องหมายลงบนบตัรลงคะแนน พร้อมลงนามในบตัร  

ทั 8งนี 8 เพื�อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ให้สง่บตัรลงคะแนนเฉพาะบตัรที�ระบคุวามเห็น "ไมเ่ห็นด้วย" 

และ "งดออกเสียง" เท่านั 8น  

• ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ลงคะแนนเสียง "ไมเ่ห็นด้วย" 

และ "งดออกเสียง" เท่านั 8น แล้วนําคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลา่ว หกัออกจากจาํนวน

เสียงทั 8งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ สว่นที�เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที�ลงคะแนน "เห็นด้วย" ใน

วาระนั 8นๆ รายงานผลการนบัคะแนนจะแสดงบนจอด้านหน้าของห้องประชมุ  

• ทั 8งนี 8 ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที�เกี�ยวข้องกบั
วาระนั 8นๆ ตามความเหมาะสม 

• สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�ไมส่ามารถอยูร่่วมประชมุจนแล้วเสร็จ เพื�อเป็นการรักษาสิทธิของผู้
ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระที�เหลืออยู่ และสง่บตัรลงคะแนนให้กบั

เจ้าหน้าที� เพื�อจะได้บนัทึกคะแนนเสียงให้ในแตล่ะวาระ 

• ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ มิได้คืนบตัรลงคะแนนที�ออกเสียง "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" 

แก่เจ้าหน้าที� ก่อนที�ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแตล่ะวาระ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียง "เห็น

ด้วย" 

• กรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�เริ�มเข้าประชมุตั 8งแตว่าระใด ก็จะมีสิทธิลงคะแนนเสยีงตั 8งแตว่าระ
นั 8นเป็นต้นไป 

• กรณีถือเป็นบตัรเสีย มีดงันี 8 
1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian  

    ในประเทศไทย) 

2. มีการแก้ไข ขีดฆา่ความเห็น โดยมไิด้ลงนามกํากบั 

3. การขีดฆา่บตัรทั 8งบตัร 

4. บตัรลงคะแนนที�ชํารุด และไมอ่ยูใ่นสภาพที�สามารถอ่านผลได้ 

• มติที�ประชมุ ในกรณีทั�วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ "เห็นด้วย" และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ในเรื�องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที�ประชมุให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมตัิในวาระนั 8นๆ ในกรณีอื�น ซึ�งมี
กฎหมายหรือข้อบงัคบักําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกต ิที�ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

• การสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะ

สอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ 8น เมื�อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอความกรุณา 
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• แจ้งตอ่ที�ประชมุว่า ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ชื�อ นามสกลุใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น

หรือคาํถาม เพื�อการบนัทึกรายงานการประชมุ และในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอ

เนื 8อหาอยา่งกระชบัและตรงประเด็น 

• เมื�อการประชุมเสร็จสิ 8นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นที� "เห็นด้วย" ในทุก

ระเบียบวาระเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 

นอกจากนั 8น เลขานุการที�ประชุมได้แจ้งว่า เพื�อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในการดแูล
สิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประชาสมัพนัธ์ ผ่านระบบ SET portal และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวนัที� 12 

กนัยายน 2559 - 31 ธนัวาคม 2559 เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและเสนอชื�อ
บคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้า แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเรื�องเพื�อให้พิจารณา
ในการประชมุครั 8งนี 8  
เริ�มการประชมุ 

 นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานที�ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วม

ประชุมเข้าสูก่ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที� 34 ประจําปี 2560 และได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จํากดั และที�ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั ซึ�งเป็นคนกลางและทําหน้าที�
เป็นผู้สงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน ที�เข้าร่วมการประชมุด้วยในครั 8งนี 8 
  ประธานได้ดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระการประชมุที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสือนดัประชมุที�ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น
แล้ว และไม่มีการเพิ�มวาระโดยที�ไม่ได้แจ้งผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที�ได้เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที� 34/2560 มรีายละเอียดดงัระบใุนหนงัสือเชิญประชมุ 

  หลงัจากที�ประธานได้ให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายได้

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคาํถาม ในแตล่ะวาระ โดยให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 

จากนั 8นประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซกัถามอยา่งชดัเจน ตรงประเด็นและให้ความสําคญักบัทกุคาํถาม หลงัจาก
นั 8น จึงให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนบัคะแนนเสียงจะปฎิบตัิตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯที�กําหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและนบัเสียงข้างมากเป็นมติ โดยในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานใน
ที�ประชมุเป็นผู้ตดัสินอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

  ในการบนัทึกการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทุกครั 8งเลขานุการบริษัทจะบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมลูสาระสําคญั ได้แก่มติที�ประชมุและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงที�
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง คําถาม คําชี 8แจงและความคิดเห็นของที�ประชมุโดยละเอียดและชดัเจน โดยผู้ ถือ
หุ้นสามารถอา่นได้จากรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครั 8งที� 34/2560 โดยในการประชมุปีที�ผ่าน
มา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชมุทั 8งหมดโดยประมาณ 2 ชั�วโมง 5 นาที โดยเริ�มเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบยีนเข้าร่วม
การประชมุตั 8งแตเ่วลา 12.30 น. เริ�มประชมุเวลา 15.00 น. และเลิกประชมุเวลา 17.05 น. 
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ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทฯ นําสง่มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัประชมุผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนําส่งรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที� 34/2560 ที�บนัทกึชี 8แจงขั 8นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที�ประชมุ
ทราบก่อนดําเนินการประชมุ ประเด็นคาํถามและคําตอบที�ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในที�ประชมุโดยละเอียด ผลการลง 

คะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายชื�อกรรมการ
ผู้ เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลงัจากวนัประชุม และได้เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯที� www.kcethai.in.th เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางการรับทราบ
ข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดงักลา่ว  

  ในการจัดการประชุมสามญัประจําปี 2560 ที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการ

จดัการประชุม ที� 98 คะแนน ซึ�งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะยงัคงพฒันาและปรับปรุงการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ๆ ไปให้ดียิ�งขึ 8นไปอีก 

2. การปฏิบติัต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้น และมีการปฏิบตัิตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที�ดีโดยไม่

คํานึงถึงเพศ อาย ุเชื 8อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื�อ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่

อยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติหรือนกัลงทนุสถาบนั โดยผู้ ถือหุ้นทุก

รายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการกระทําไม่

ถกูต้อง หรือเพื�อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา

ทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 8 

2.1 การมอบฉนัทะในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกนั  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ ซึ�งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ 
ประวตัิ ที�อยู่ การศึกษา การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัหรือเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัทฯ ลกัษณะ

ความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณา โดยให้ข้อมูลทั 8งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทั 8งเอกสารที�จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยหนงัสือ

มอบฉันทะที�ทางบริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นแบบที�กําหนดรายการต่างๆที�จะมอบฉันทะอย่างละเอียด
ชัดเจนตามที�กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั 8งนี 8 ผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯได้ส่งหนังสือมอบ

ฉันทะ พร้อมกับรายงานประจําปีให้กับผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวนัประชุม พร้อมกับระบุ

เอกสารหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ ดงันี 8 
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1. กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ ซึ�งปรากฏรูป

ถ่ายของผู้ ถือหุ้น และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั

ข้าราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดนิทาง 

1.2 กรณีที�ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมแทน 

• หนงัสือมอบอํานาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึ�งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะ 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมรีายละเอียดตามข้อ 
1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉนัทะได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ดงัรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิตบิคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ต้องแสดงหลกัฐานต่อไปนี 8 

• เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

•  สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนเข้าร่วมประชุม มี

อํานาจกระทําการแทน 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบอํานาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึ�งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ 

•  สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนาม
ในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการเชน่นั 8น 

• เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

ข้างต้น 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นซึ�งมไิด้มีสญัชาตไิทยหรือซึ�งเป็นนิติบคุคลที�จดัตั 8งขึ 8นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึ�งมิได้มี
สญัชาติไทย หรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั 8งขึ 8นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั 8งนี 8ภายใต้
ข้อบงัคบัตอ่ไปนี 8 

•  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั 8นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยสว่นราชการ ของ
ประเทศที�นิติบคุคลนั 8นตั 8งอยู ่หรือโดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั 8นก็ได้ ทั 8งนี 8 จะต้องมี
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รายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมอืชื�อผกูพนันิติบคุคลและเงื�อนไข
หรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อ และสถานที�ตั 8งสาํนกังานใหญ่ 

• เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมา
พร้อม และให้ผู้แทนนิติบคุคลนั 8นรับรองความถกูต้องของคาํแปล 

2.2   การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ปฏบิตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัทั 8งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย และผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ

ไม่มีการปฏิบัติใดๆที�มีลกัษณะเป็นการจํากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนย่อมมี
สิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  

บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2.5 ชั�วโมง และรับลง 

ทะเบยีนไปจนกว่าการประชมุจะเสร็จสิ 8น โดยในปี 2560 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องบอล

รูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น ชั 8น 3 เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก กรุงเทพฯ ซึ�ง
เป็นโรงแรมที�ตั 8งอยู่ในทําเลที�ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที�จะรองรับ
จํานวนผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าที�คอยดแูล ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น อธิบายขั 8นตอนการ
ลงทะเบียน การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีง การสง่คําถาม และให้ความชว่ยเหลือผู้ ถือหุ้นในด้านอื�นๆ  
- บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ รวมถึงได้จดั

พนกังานไว้คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  

- ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับบตัรลงคะแนน

เสียงในแตล่ะวาระ  

- บริษัทฯได้จดัให้มีการเลี 8ยงรับรองที�เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นที�มาร่วมประชมุ 

การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทุกระเบยีบวาระเพื�อให้กระบวนการนบั
คะแนนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย
หรืองดออกเสียง และได้จดัให้มีเจ้าหน้าที�จากบริษัทที�ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และ
จดัให้มีเจ้าหน้าที�คนกลางที�เป็นบุคคลภายนอกเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  สําหรับวาระเลือกตั 8ง
กรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกตั 8งเป็นรายบคุคล 
2.3    แนวปฏิบตัใินการควบคมุการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เกี�ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน (Inside Trading) เพื�อหาผลประโยชน์ให้กบั
ตนเอง หรือผู้ อื�นในทางมิชอบ อนัเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทนุซึ�งนอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้ว ยงั
มีผลกระทบตอ่ความน่าเชื�อถือของบริษัทด้วย โดยได้จดัทําแนวปฏิบตัิในการจดัการข้อมลูลบัที�มีผลตอ่ราคา
หลกัทรัพย์ ในหลกัการสําคญั ดงันี 8 
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1. จดัให้มรีะบบควบคมุภายในเพื�อป้องกนัการรั�วไหลของข้อมลูลบั  
 

1.1  มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที�ชัดเจนในการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมและ
กระบวนการในการจดัการข้อมลูลบัให้พนกังานทราบและถือปฏิบติั โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

มีผู้ รับผิดชอบที�ทําหน้าที�ติดตามดแูลการปฏบิตัิตามนโยบาย จํากดัจํานวนบุคคลที�สามารถเข้าถึงข้อมลูลบั

ให้น้อยที�สดุเทา่ที�จําเป็น และปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรเพื�อให้พนกังานตระหนกัถึงหน้าที�ในการรักษา
ความลบัของบริษัท ตลอดจนควบคมุเมื�อมีการฝ่าฝืน 

1.2  มีการบริหารจดัการเอกสารและการเข้าถึงข้อมลู เช่น การจดัทําเครื�องหมายแสดงสถานะ
ของข้อมูลลับ การจัดเก็บสําเนาเอกสารต่างๆ ไว้อย่างปลอดภัย โดยจํากัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะ

พนักงานที�ได้รับมอบหมาย การจัดสรรเครื�องพิมพ์ เครื�องถ่ายเอกสาร มีการใช้รหัส รวมทั 8งการเตือน
พนกังานในการพดูคยุหารือเกี�ยวกบัเรื�องที�เป็นความลบัในที�สาธารณะ และห้ามพนกังานทําสําเนาเอกสาร
ข้อมลูลบั 

1.3   มีการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจดัเก็บข้อมลูลบับนระบบที�มีการควบคมุ
การเข้าถึงข้อมลู อนุญาตเฉพาะบุคลากรที�ได้รับมอบหมายเท่านั 8น  ตั 8งรหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงเอกสาร
ตา่งๆ และสําหรับอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั 8งหมดที�มกีารจดัเก็บข้อมลูลบั ติดตั 8งซอฟต์แวร์ที�ทําให้สามารถลบ
ข้อมลูที�อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศพัท์มือถือได้จากระยะไกล มีระบบควบคุมไม่ให้พนักงาน
เข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานรายอื�น และมีการทบทวนการจดัเก็บและการควบคมุข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนัและมคีวามปลอดภยั 

1.4 มีนโยบายที�กําหนดไว้อยา่งชดัเจนครอบคลมุถึงการติดต่อกบัสื�อมวลชนและบุคคลภายนอก
อื�น 

1.5   มีการตรวจสอบและการจดัการการรั�วไหลของข้อมลู มีการกําหนดนโยบายการตรวจสอบ
กรณีที�สงสยัว่ามีข้อมลูรั�วไหล และสื�อสารให้พนักงานนํากระบวนการดงักล่าวมาใช้เมื�อเกิดเหต ุจดัให้มี
นโยบายการชี 8เบาะแส ทั 8งนี 8 ต้องแจ้งหรือรายงานไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ หรือสํานกังาน ก.ล.ต.โดยทนัทีหาก

ข้อมลูลบัเกิดรั�วไหลและไม่เป็นความลบัอีกต่อไป หรือเมื�อมีผลการตรวจสอบเกี�ยวกบัการรั�วไหลของข้อมลู
ดงักลา่ว 

 2.   เก็บรักษารายชื�อบคุคลวงในที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบัธุรกรรมลบั โดยมีการจดัทําทะเบียนข้อมลูของ

บคุคลทั 8งภายในและภายนอก ที�เข้าขา่ยเป็นบคุคลวงใน และลดจํานวนคนให้น้อยที�สดุ กําหนดให้ที�ปรึกษา
บางรายหรือทั 8งหมดจดัทํารายชื�อบคุคลวงในด้วย มีกระบวนการที�จะระบุว่าบคุคลใดมีสถานะเป็นบคุคลวง
ใน และมีการยํ 8าเตือนถึงความรับผิดชอบ และมีการปรับปรุงรายชื�อบคุคลวงในให้เป็นปัจจบุนัเสมอ  

3.   มีการดําเนินการเพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�เกี�ยวข้องกบัข้อมลูลบั ตระหนักถึง
หน้าที�ของตนในการปฏบิตัิต่อข้อมลูลบั 
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3.1   กําหนดหน้าที�ในการรักษาความลบัและข้อจํากดัการซื 8อขายหลกัทรัพย์ไว้ในสญัญาจ้าง 
หรือข้อตกลงอื�นกบัพนกังานทกุราย รวมถึงลกูจ้างชั�วคราว ซึ�งอาจเข้าถึงข้อมลูลบั กําหนดสิทธิของนายจ้าง

ไว้อยา่งชดัเจนในสญัญาจ้าง เกี�ยวกบัการเข้าถึงการสื�อสารทั 8งหมดที�มีการบนัทึกไว้ โดยพนกังานยงัมีภาระ
ผกูพนัในการรักษาความลบัของบริษัทตอ่ไปแม้ว่าสญัญาจ้างจะสิ 8นสดุ 

3.2   จดัให้มกีารอบรมพนกังานที�อาจต้องปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวข้องกบัข้อมลูลบั ที�จะไม่ให้เกิดการ
เปิดเผยข้อมลูลบัในลกัษณะที�ไม่ตั 8งใจหรือไม่ถกูต้องเหมาะสม สื�อสารภายในองค์กรเกี�ยวกบัหน้าที�ในการ
รักษาข้อมลูลบัอย่างสมํ�าเสมอ ให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปิดเผยข้อมลู รวมถึงการซื 8อ
ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน และความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในระดบับุคคลและระดบับริษัท 

รวมถึงการจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม ่

3.3   กรณีพนกังานลาออก บริษัทจะจดัให้มกีารสมัภาษณ์ก่อนออกจากงานเพื�อให้มีการส่งมอบ
ข้อมลูลบัคนืบริษัท 

3.4   มีนโยบายการซื 8อขายหลกัทรัพย์ที�ระบุถึงข้อห้ามตามกฏหมายเกี�ยวกับการซื 8อขาย
หลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในซึ�งครอบคลมุกรรมการและผู้บริหารสําคญั รวมถึงผู้บริหารและพนกังานทุก
รายที�อยูใ่นรายชื�อบคุคลวงในด้วย นอกจากนี 8 ยงัมีมาตรการเกี�ยวกบัการซื 8อขายหลกัทรัพย์ในช่วงระหว่างที�
บริษัทเข้าทําธรุกรรมลบัและยงัไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการ รวมถึง

ผู้บริหารที�พ้นตําแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซื 8อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 
1 เดือนและหลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที�รายงานการถือครอง
หุ้นของบริษัทฯ และจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา 

4.   บริษัทมข้ีอตกลงในการรักษาความลบักบัที�ปรึกษาก่อนที�จะให้เข้าถึงธุรกรรมลบั ในการว่าจ้างที�
ปรึกษา ที�ปรึกษาทกุรายต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลบัโดยเร็วที�สดุ โดยข้อตกลงดงักล่าวมีข้อจํากดั

เกี�ยวกับการไม่ให้ใช้ข้อมูลลับ จํานวนบุคลากรที�อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับ และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 บทลงโทษของการใช้ข้อมลูภายในของผู้บริหารและพนกังาน 

1. บริษัทฯ กําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานที�รู้ข้อมลู
ห้ามนําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัทที�ได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าว
ก่อนที�จะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

3. เมื�อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ตามมาตรา 

59 เพื�อให้เป็นตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สจ.14/2540 เรื�องการจดัทําและ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที� 21 พฤษภาคม 2540 และได้กําหนดโทษตาม
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พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 และตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการ

นําข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดย

พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์

อกัษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตุไล่ออก ปลด

ออก หรือให้ออก ทั 8งนี 8 การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของ
ความผิดนั 8นๆ  

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการระหวา่งกนั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัที�จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามไม่ให้มีการ

ประกอบธุรกิจที�แข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเลี�ยงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที�จําเป็นต้องทํารายการเช่นนั 8น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้ทํา
รายการด้วยความโปร่งใส เที�ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั 8งนี 8 ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น การประชุมกรรมการหรือการประชมุผู้บริหารทุกๆ ครั 8ง หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้

เสียในวาระที�อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ที�ประชมุรับทราบและไม่เข้าร่วม
การพิจารณาหรืออนมุตัใินวาระที�มสีว่นได้เสียนั 8นๆ  

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางและขั 8นตอนในการปฏิบตัิในเรื�องการเปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวโยงกนัตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตั 8งแตปี่ 2547 ดงันี 8 

• ให้คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร ซึ�งเข้าขา่ยบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัตามคํานิยามของ
สํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เปิดเผยข้อมลูบคุคลและบริษัทที�
เกี�ยวโยงกนั 

• ทกุครั 8งที�มีการแตง่ตั 8งผู้บริหารใหม ่สํานกัเลขานกุารบริษัทฯ จะจดัสง่แบบฟอร์ม 

“รายละเอียดของบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที�
เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 เพื�อให้ผู้บริหารที�ได้รับแตง่ตั 8งใหมใ่ห้ข้อมลูพร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลู และหากภายหลงัมีการเปลี�ยนแปลงข้อมลู ผู้บริหารจะต้องจดัสง่
แบบฟอร์มดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู โดยสํานกัเลขานกุารบริษัทฯ 

จะจดัทําสรุปรายชื�อบคุคลและบริษัทที�เกี�ยวโยงกนั 

• รายละเอียดของบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของผู้บริหารจะต้องงา่ยในการตรวจสอบและนําเสนอ

ตอ่ผู้บริหารหรือกรรมการเพื�ออนมุตัิข้อมลูนั 8นๆ ทกุครั 8ง 
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• หากมีรายการที�เกี�ยวโยงกนัเกิดขึ 8น บริษัทฯ จะจดัทําสรุปสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยว
โยงกนัแจ้งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทั 8งนําไปเปิดเผยในรายงาน

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

บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมลู
ของบริษัทที�เปิดเผยได้ ผ่านชอ่งทางติดตอ่ตา่งๆอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั 8งจะได้รับการปฏิบติัอย่างเหมาะสม 

และได้รับข้อมลูเพียงพอ ตามชอ่งทางตา่งๆ ดงันี 8 

• 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) 

       72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

       ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 

       เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบที�มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิและให้

ความสําคญัในการดแูลและคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั 8งภายในและภายนอกบริษัท ตั 8งแต่ผู้ ถือ

หุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คูค้่า ลกูหนี 8และเจ้าหนี 8 ชมุชน รวมถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม บริษัท

ฯ ตระหนักว่าบริษัทฯเป็นผู้ ผลิตชั 8นนําในประเทศไทยที�ต้องเป็นผู้ นําในการให้ความสําคัญในเรื�องการปกป้อง
สิ�งแวดล้อมและความปลอดภยัเป็นอนัดบัต้นๆ 

บริษัทฯ สนบัสนนุและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัผู้มสีว่นได้เสียในการสร้างความมั�งคั�ง 
มั�นคงทางการเงิน ความยั�งยืนของกิจการ และสร้างความเชื�อมั�นให้กับทุกฝ่ายในการดําเนินงานและตดัสินใจ ว่า
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมั�นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับความเป็น
ธรรมตามสทิธิ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายที�ชดัเจนในการปฏบิตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม โดยกําหนดสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกนั ห้ามไม่ให้กระทําใดๆ ที�เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี
สว่นได้เสีย โดยไมป่รากฎว่ามีการกระทําใดๆ ที�เป็นกรณีพิพาทกบัผู้ มีส่วนได้เสียในปี 2560 นอกจากนี 8 บริษัทฯ ได้

กําหนดให้มีระบบที�เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตัิงานเพื�อ
ก่อให้เกิดความมั�นคงในกิจการ จึงจดัให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบตัิงานของ
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บริษัทฯในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 

(www.kcethai.in.th)   

ทั 8งนี 8 ในกรณีที�ผู้ มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับการทําผิดกฎหมาย เกี�ยวกับระบบการ

ควบคมุภายในที�บกพร่อง หรือพบการกระทําที�ผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางกลไก

ในการติดต่อ ทั 8งภายในองค์กรโดยผ่านทาง Intranet: home.kce.co.th และภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทาง   

http://www.kcethai.in.th หรือทางอีเมล: information@kce.co.th  และทางโทรศพัท์ ซึ�งข้อคําถาม ข้อร้องเรียน 
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลบัให้ทราบถึง

การดําเนินการทกุเรื�อง ทั 8งนี 8 สาํนกัตรวจสอบภายในจะทําหน้าที�ประเมินประสทิธิภาพและความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทั 8งองค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื�อให้มีการ
แก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดงั

ปรากฏไมพ่บว่ามีการกระทําใดๆที�เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯในปี 2560 บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้

มีสว่นได้เสียอยา่งยตุิธรรมและระมดัระวงั เก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั ปฏบิตัิตามเงื�อนไขสญัญาที�ให้
ไว้กับคู่ค้า และดําเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขนัที�เป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและ
เสมอภาค รวมทั 8งแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวมอยา่งจริงจงั โดยได้กําหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้
เสียไว้ในคูม่ือ “ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ” 

การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท 

ผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มุง่มั�นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื�องในระยะ
ยาว โดยมุง่มั�นดําเนินการให้มีผลการดําเนินงานที�ดีเลิศอย่างต่อเนื�อง เพื�อผลการประกอบการที�ดีอย่างสมํ�าเสมอ 
พร้อมทั 8งมีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมทั 8ง ระบบการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิผล  

คํานึงถึงสภาวะความเสี�ยงในปัจจบุนัและอนาคต ด้วยตระหนกัถึงหน้าที�และความรับผิดชอบที�จะก่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน และพยายามอยา่งเต็มที�ในการปกป้องทรัพย์สินและธํารงไว้ซึ�งทรัพย์สินและชื�อเสียงของ
บริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏบิตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม คํานึงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
และรายยอ่ย เพื�อผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ที�เกี�ยวข้องโดยรวม ดงันี 8 

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มคีวามเจริญก้าวหน้า มั�นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที�ดีแก่ผู้ ถือหุ้น 

- ปฏบิติัหน้าที�ด้วยความสามารถ และระมดัระวงั เยี�ยงผู้ ที�มคีวามรู้และประสบการณ์ เพื�อก่อประโยชน

สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม 

- จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทฯ สญูคา่หรือสญูเสยีโดยเปลา่ประโยชน์ 

- เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทั 8งทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิที�เกี�ยวกบัธรุกิจและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ที�เป็นจริงอยา่งครบถ้วนเพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการ และสถานภาพทางการเงนิที�แท้จริงของบริษัทฯ 
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พนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคัญกับ

พนกังานทกุคน ไมว่า่จะทํางานในสว่นใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบติั โดยจะส่งเสริมให้บคุลากรรู้รักสามคัคี 

ไว้เนื 8อเชื�อใจกนั ไมแ่ตกแยก ปฏิบตัิต่อกนัอย่างสภุาพ และเคารพในศกัดิAศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที�ดี มีความปลอดภัย นอกจากนั 8น คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชดัเจน ซึ�งรวมทั 8งค่าตอบแทนในระยะยาวด้วย โดยมีการจ่าย

ค่าตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นจํานวนเท่ากับหรือดีกว่าเมื�อเปรียบเทียบกับสถาน
ประกอบการลกัษณะเดียวกนั และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนบัสนุนการทํางานให้กับพนกังาน 

พนกังานทกุคนจะได้รับคูม่ือพนกังานที�ระบขุ้อควรปฏิบตัิ กฎระเบียบ ขั 8นตอนในการปฏิบตัิงานและสวสัดิการตา่งๆ 

ที�พงึจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการดแูลสิทธิของพนกังานอยา่งใกล้ชิด  

 บริษัทฯ มนีโยบายตอบแทนการปฏิบตังิานของพนกังานในระยะยาวสําหรับผลการดํานินงานที�ดี โดยที�ผ่าน
มาได้จดัให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 8อหุ้นสามญัให้กบัพนักงานบริษัท (Employee 

Stock Option “ESOP”) เพื�อเป็นขวญัและกําลงัใจและจูงใจพนักงานให้มีความตั 8งใจในการทํางาน และสร้าง

ประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทฯ   

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 8งที� 5/2559 เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนมุตัิการจดัตั 8งโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) - ครั 8ง
ที� 1 (Employee Joint Investment Program: "EJIP") ซึ�งเป็นรูปแบบหนึ�งของการให้ผลตอบแทนแก่พนกังานและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื�อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั 8งเป็นเครื�องมือ
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานและรักษาบคุคลากรใว้กบับริษัทในระยะยาว ทั 8งนี 8 การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตาม

ความสมคัรใจของผู้ ที�มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยในแต่ละเดือน บริษัทจะหกัเงินเดือนผู้ เข้าร่วมโครงการในอตัรา

ร้อยละ 4 ถึง 20 จากฐานเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ผู้ เข้าร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 100 ของเงิน

สะสมที�พนักงานจ่ายเข้าโครงการ อย่างไรก็ตาม พนักงานที�เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขการห้าม
จําหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด ทั 8งนี 8 โครงการนี 8ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ด้วยแล้ว 

 รายละเอียดสวสัดิการตา่งๆ ที�ทางบริษัทฯ ได้จดัให้กบัพนกังาน และระบใุนคูม่อืพนกังาน มีดงันี 8 

• กองทนุสํารองเลี 8ยงชีพ 

• ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุติัเหต ุประกนัชีวิตหมู ่

• เงินโบนสัเดือน เบี 8ยขยนั และเงนิพิเศษตา่งๆ เชน่ คา่กะ สําหรับพนกังานที�ได้รับการบรรจเุป็น

พนกังานประจํา ได้รับเงนิเดอืนไมเ่กินระดบัที�กําหนด และไมข่าด ลา มาสาย เกินกวา่จํานวนวนัที�
กําหนด 

• เงินชว่ยเหลอืคา่ครองชีพสาํหรับพนกังานทกุคน 
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• การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที�สภาพแวดล้อมในการทํางาน
อาจมผีลตอ่สขุภาพ 

• จดัให้มหีน่วยปฐมพยาบาลเบื 8องต้นตลอด 24 ชั�วโมงในโรงงานทกุแหง่ 

• เงินชว่ยเหลอื เชน่ เงนิชว่ยเหลอืฌาปนกิจ เงินชว่ยเหลือกรณีสมรส และของเยี�ยมพนกังาน กรณี
เจ็บป่วยและต้องอยูโ่รงพยาบาล 

• รถรับ-สง่พนกังาน  

• ชดุ UNIFORM และรองเท้า 

• สิทธิในการลา เชน่ ลากิจ ลาป่วย ลาพกัผ่อน ลาคลอด ลาบวช  และอื�นๆ 

• ทนุการศกึษาบุตรพนกังาน 

• เงินรางวลัพนกังานครบรอบ 10 และ 20 ปี 

• จดัให้มกีารฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื�อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนกังานตามแผนการฝึกอบรมที�ได้กําหนดไว้ ซึ�งรวมไปถึงกฎระเบียบ การทํางานเป็น
ทีม และความเป็นผู้นํา 

• สวสัดิการจดัข้าวเปลา่ให้พนกังานและจดัให้มีการจําหน่ายสนิค้าอปุโภคบริโภคราคาถกู 

• กิจกรรมทําบญุตกับาตรในวนัปีใหม ่

• กิจกรรมสนัทนาการประจําปี 

• งานเลี 8ยงปีใหม ่

• จดัจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษ 

• กิจกรรมรณรงค์ เมาไมข่บั ในชว่งเทศกาลตา่งๆ 

• กิจกรรมสรงนํ 8าพระในวนัสงกรานต์ 

• โครงการ ลด ละ เลิก การสบูบหุรี� 

• โครงการ 5ส 

• การจดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั 

• โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจดัอบรมและประชาสมัพนัธ์เรื�องการตรวจหาสารเสพติด 

การฝึกอบรมและการพฒันาด้านต่างๆ 

 บริษัทฯ มนีโยบายที�จะสง่เสริมและพฒันาทกัษะความรู้ในด้านตา่งๆให้กบัพนกังาน เพื�อเป็นการเพิ�มความรู้ 

และพฒันาศกัยภาพการทํางานของบคุลากร โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้จดัอบรมให้กบัพนกังานในหวัข้อต่างๆ 

ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภยั สขุภาพ สิ�งแวดล้อม และหัวข้ออื�นๆ ที�เกี�ยวข้องเพื�อเป็นการพัฒนาทักษะและ

เพิ�มความสามารถในการปฏบิตัิงานของพนกังาน ดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป 
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ลาํดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 
จํานวน

วัน 
เวลา 

จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

คุณภาพ 

1 
การสร้างจิตสาํนึกในคุณภาพ    (Quality 

Awareness Building) 

1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบและเขา้ใจถึงหลกัการที�สาํคญัของจิตสาํนึกคุณภาพ 

2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความคิดและเขา้ใจในกระบวนการต่างๆ ดา้นคุณภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํประโยชน์ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานเพื�อสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

7 ก.พ. 60 1 09.00-16.00 6 32 

2 Re-Training Process & Handling 
เพื�อให้พนักงานไดท้บทวนขั-นตอนการทาํงานและสามารถผลิตสินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

พนกังานในขั-นตอนการผลิตทุกคน 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 60 1 14.00-17.00 3 2,215 

3 

IPC-A-600J CIT 

Acceptability of Printed Boards Training and 

Certification Program 

เพื�อใหท้ราบมาตรฐานการตรวจสอบชิ-นงานของอุตสาหกรรม Electronics และสามารถถ่ายทอด

ความรู้ใหก้บัผูอ้ื�นได ้

Management 

 
8,18,22 มี.ค. 60 3 09.00-16.00 18 2 

4 Lean Manufacturing System 

1. เพื�อใหผู้บ้ริหาร ตลอดจนวิศวกร และหวัหน้างานไดเ้ขา้ใจในหลกัแนวคิดของระบบ  การผลิต

แบบลีน 

2. เพื�อให้สามารถนาํหลกัการ แนวคิด และเครื�องมือที�ใชส้นบัสนุนการผลิตแบบลีน (Lean Tools 

Box) ไปใชไ้ดจ้ริงอยา่งเป็นระบบ 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

 

3 มี.ค. 60 

6 เม.ย. 60 

 

1 09.00-16.00 6      32 

 5 การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ (SPC) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเขา้ใจเหตุผล ความจาํเป็นของเรื� องการควบคุม   
กระบวนการผลิตเชิงสถิติ 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเรื�องสถิติ การคาํนวณ และสามารถนาํความรู้ทาง
สถิติไปประยุกต ์

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

8 มิ.ย. 60 1 09.00-16.00 6 21 

6 5S Activities กบัความยั�งยืน 

1.สร้างแนวทางการดาํเนินกิจกรรม 5ส ใหก้บัองคก์ร  

2.ระดมแนวทางการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะกลาง เพื�อใหโ้ครงการ 5ส สาํเร็จอยา่งยั�งยนื  

ระดมปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ-นที�ทาํใหก้ารดาํเนินโครงการ 5ส ไม่ประสบความสาํเร็จ 

 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

1 ก.ค. 60 1 09.00-16.00 6 41 

7 
การวิเคราะห์ระบบการวดั  (Measurement 

System Analysis : MSA 4th Edition) 

เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบความเขา้ใจของหลกัการและการเลือกใชข้องเครื�องมือต่างๆ ใน
การวิเคราะห์ระบบการวดัรวมทั-งการนาํไปประยุกตใ์ช ้

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

5 ก.ค. 60 1 09.00-16.00 6 43 
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ลาํดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 
จํานวน

วัน 
เวลา 

จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

8 

การวางแผนคุณภาพผลิตภณัฑช์ั-นสูงและ
กระบวนการอนุมตัิชิ-นส่วนในการผลิต 
APQP&PPAP 

1.  เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจหลกัการของการตรวจรับรองชิ-นส่วนการผลิต ตามระบบ 
ISO/TS16949 

2.   เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีทกัษะในการตรวจรับรองชิ-นส่วนการผลิตสาํหรับการเตรียมการ
ผลิตภณัฑใ์หส้าํหรับลูกคา้ 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

19 ก.ค. 60 1 09.00-16.00 6 26 

9 

การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจาก

กระบวนการ 

 (Failure Mode and Effect Analysis:FMEA) 

1.เพื�อทาํใหก้ารตรวจติดตามสามารถทาํอย่างเป็นระบบและเขา้ใจในขอ้กาํหนดของ 

ISO/TS16949:2009               

2.เพื�อสามารถดาํเนินการตรวจโดยเนน้การตรวจเชิงกระบวนการและตอ้งสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดอย่างเหมาะสม 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

2 ส.ค. 60 1 09.00-16.00 6 42 

10 IATF 16949:2016 Internal Audit 

1. เพื�อใหผู้อ้บรมมีความรู้และความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ กระบวนการและเทคนิค ในการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายในตามแนวทาง Process Approach อยา่งละเอียดตามขอ้กาํหนดของ IATF 

16949: 2016 และ ISO9001 

2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความสามารถตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐาน IATF 16949: 2016 

และ ISO9001  ไดห้ลงัจากอบรมแลว้ 

3. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความตระหนกัถึงกิจกรรมดา้นคุณภาพอนัจะก่อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่ง

ยั�งยืน 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

9-10 ส.ค. 60 2 09.00-16.00 12 45 

11 Risk  Management ( การบริหารความเสี�ยง) 

1. เพื�อใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของงานการบริหารความเสี�ยง บทบาทและหน้าที�ของผูบ้ริหาร
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี�ยงตามหลกัการบริหารตามมาตรฐานสากล 

2. เพื�อสร้างความเขา้ใจ สร้างทกัษะและเทคนิคการบริหารความเสี�ยงทั�วทั-งองคก์ร 

3. เพื�อใหท้ราบถึงกลยทุธ์ กลวิธี และระบบการจดัการความเสี�ยง 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

13 ก.ย. 60 

18 ก.ย. 60 

20 ก.ย. 60 

1 14.00-17.00 3 40-50 

12 
ความรู้เบื-องตน้เกี�ยวกบั Prepreg & Copper 

Clad Laminate 
เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีการทาํงานแผ่นทองแดงและแผ่นกาวฉนวน 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

12 ธ.ค. 60 1 14.00-17.00 3 23 

13 VDA 6.3 3rd Edition Process Audit Technique 

1. เพื�อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ในการนาํขอ้กาํหนดดา้นการตรวจติดตาม สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละ

กระบวนการมาประยกุต ์ใชใ้นการจดัทาํระบบการบริหารคุณภาพใหเ้กิดมีประสิทธิผลสอดคลอ้ง

ตามมาตรฐานของ VDA 6.3 3nd 

2. เพื�อใหท้ราบถึงขั-นตอนและวิธีการในการตรวจติดตามภายในดา้นกระบวนการที�ถูกตอ้ง ตาม
มุมมองของผูต้รวจประเมิน 

Management 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

14-15 ธ.ค. 60 2 09.00-17.00 12 32 
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ลาํดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 
จํานวน

วัน 
เวลา 

จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

14 

 

ขอ้กาํหนดระบบคุณภาพ IATF16949 

Requirement 

 

1.เพื�อให้ทราบวิธีการจดัทาํระบบ IATF16949 โดยเนน้การประเมินความรู้ความเขา้ใจอย่างมี

ประสิทธิภาพขององคก์ร                                                                        

2.เพื�อใหก้ารอบรมจะเนน้การนาํประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

 Engineer, Foreman, Officer, Leader 

5 ก.พ. 60 

 
1 09.00-16.00 12 60 

15 
ผูต้รวจติดตามระบบคุณภาพ IATF16949 

 

1.เพื�อให้ทราบวิธีการจดัทาํระบบ IATF16949 โดยเนน้การประเมินความรู้ความเขา้ใจอย่างมี

ประสิทธิภาพขององคก์ร                                                                        

2.เพื�อใหก้ารอบรมจะเนน้การนาํประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

 Engineer, Foreman, Officer, 

 Leader 

11 ก.พ. 60 1 09.00-16.00 12 60 

16 
ขอ้กาํหนดมาตรฐานห้องปฎิบตัิการ 

ISO/IEC17025 Requirement 

1.เพื�อใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัหอ้งปฎิบตัิการทดสอบและสอบเทียบไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของ
ขอ้กาํหนด ISO/IEC17025                                                 

2.เพื�อนาํไปออกแบบประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัลกัษณะขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบขององคก์ร

ไดอ้ย่างถูกตอ้งและประสิทธิผล 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

 Engineer, Foreman, Officer, 

 Leader 

25 ต.ค. 60 

 
1 09.00-16.00 6 50 

17 การลดรอย Scratch ที�เกิดขึ-นจากกระบวนการ เพื�อใหท้ราบวิธีการลดรอย Scratch ที�เกิดขึ-นจากกระบวนการผลิต    

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

 Engineer, Foreman, Officer, 

 Leader 

7 มี.ค. 60 1 19.00-21.00 2 92 

18 
ขอ้กาํหนดระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.

8001-2553 

1.เพื�อใหผู้ท้ี�เขา้ร่วมอบรมมีความรู้และความเขา้ใจ เกี�ยวกบัมาตรฐาน มรท.8001                                                                                                              

2.เพื�อใหผู้ท้ี�เขา้ร่วมอบรมสามารถนาํไปประยกุตใ์ชม้าตรฐาน มรท.8001 กบัการปฏิบตัิงานของ

องคก์ร 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

 Engineer, Foreman, Officer, 

Leader 

23 มี.ค. 60 1 09.00-16.00 6 60 

19 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC) 
1.เพื�อให้พนกังานเขา้ใจพื-นฐาน SPC และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฎิบตัิงาน                                                                                                        

2.เพื�อให้พนกังานเขา้ใจแผนภูมิเชิงแปรผนั X Bar-R Chart และสามารถวิเคราะห์กระบวนการได ้

S Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

 Engineer, Foreman, Officer, Leader 

18 พ.ค. 60 1 09.00-16.00 6 60 
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ลาํดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 
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จํานวน
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จํานวน 
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20 
การบาํรุงรักษาเครื�องจกัรดว้ยตนเอง                     
(Self Maintenance) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดท้ราบแนวคิด TPMและAMหรือSMและสามารถปฎิบตัิการทาํ

กิจกรรมกลุ่มยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคต่างๆในการดาํเนินการบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, Leader 

26 พ.ค. 60 1 09.00-16.00 6 60 

21 
การแกไ้ขปัญหาดว้ย 8D                                         

(8 Discipline of probroblem solving) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและสามารถทาํงานเป็นทีมในการแกไ้ขปัญหาและสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ                                                                                                                         

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้การคน้หาสาเหตุเพื�อกาํหนดมาตรการแกไ้ขที�ถูกตอ้งและป้องกนัการ
เกิดซํ- า 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, Leader 

3 มิ.ย. 60 1 09.00-16.00 6 60 

22 Failure  Mode and Effect Analysis(FMEA) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัเทคนิค FMEA อยา่งถูกตอ้ง 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถจดัทาํกิจกรรม FMEA ใหส้อดคลอ้งตามคู่มือของลูกคา้ 

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถปรับปรุงกระบวนการป้องกนัปัญหาในอนาคตไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

Management 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

18 พ.ค.60 1 09:00-16:00 6 32 

23 IATF 16949:2016 Requirement 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจในร่างขอ้กาํหนดมาตรฐาน IATF16949:2016 ที�ประกาศ
ใหม่ 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความสามารถประยกุตร์ะบบองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด 

IATF16949:2016 เพื�อปรับปรุงได ้

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจแนวทางการปรับเปลี�ยนจาก ISO/TS16949 สู่ IATF 16949:2016 

Management 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

20 -21 มิ.ย.60 2 09:00-16:00 12 43 

24 IATF 16949:2016 Requirement 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรม มีความเขา้ใจในขอ้กาํหนด IATF16949 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถนาํขอ้กาํหนดที�เปลี�ยนแปลงนี- ไปประยกุตใ์ชใ้นส่วนงานได ้

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถจดัทาํท GAP Analysis ของส่วนงานร่วมกบั Steering Team ได ้

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

27 ก.ค.60 

24 ส.ค.60 
1 14:00-17:00 3 

20 

9 

25 
IATF 16949:2016 Requirement & Gap 

Analysis 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรม มีความเขา้ใจในขอ้กาํหนด IATF16949 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถนาํขอ้กาํหนดที�เปลี�ยนแปลงนี-ไปประยกุตใ์ชใ้นส่วนงานได ้

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถจดัทาํ GAP Analysis ของส่วนงานร่วมกบั Steering Team ได ้

Management 15 ก.ย.60 1 09:00-12:00 1 14 
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26 IATF 16949:2016 Internal Audit 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการ กระบวนการและเทคนิค ในการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในตามแนวทาง Process Approach อยา่งละเอียดตามขอ้กาํหนดของ 

IATF16949:2016 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความสามารถติดตามภายในระบบมาตรฐาน IATF16949:2016 ได้

หลงัจากอบรมแลว้ 

Internal Auditor 26-27 มิ.ย.60 2 09:00-16:00 12 33 

27 7 Waste (ความสูญเปล่า 7 ประการ) 
1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้-ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความสูญเสียที�มีผลกระทบต่อตน้ทุน 

2.เพื�อกระตุน้ใหแ้สดงความคิด แสดงแนวทางในการปรับปรุงงาน 

Foreman 

Leader 

Operator 

5 พ.ค.60 1 14:00-17:00 3 21 

28 
ระบบควบคุมเอกสาร (Document Control 

System) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงระบบการควบคุมเอกสารของบริษทัฯ 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมปฏิบตัิไดอ้ยา่งถูกตอ้งเกี�ยวกบัขั-นตอนต่าง ๆ ของระบบควบคุมเอกสาร 

Supervisor 

Engineer 

Officer 

27 พ.ค.60 1 14:00-17:00 3 10 

29 Risk Management for IATF16949 

 

เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวความคิดเรื� อง การจดัการความเสี�ยง และเขา้ใจแนวคิดและขั-นตอน
การวางแผน กาํหนดนโยบายเป้าหมายบริษทั รวมถึงการกาํหนดวิธีการต่าง ๆ เพื�อมาลดและกาํจดั
ความเสี�ยงในดา้นต่าง ๆ และ Process ต่าง ๆ ขององคก์รเพื�อการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั
ระบบ IATF16949:2016 

Management 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

7 ส.ค.60 1 09:00-16:00 6 38 

30 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพื-นฐานทางเทคนิคสถิติ 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวิเคราะหข์อ้มูล เพื�อใหรู้้แนวโนม้และสาเหตุของปัญหา เพื�อใหก้าร
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Management 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

21 ส.ค.60 2 09:00-16:00 12 41 

31 Measurement System Analysis : MSA 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้องคป์ระกอบความผนัแปรในระบบวดั และหลกัการข ั-นตอนการ
วิเคราะห์ระบบวดั 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้วิธีการประเมินระบบการวดัและความสามารถของระบบการวดัเชิงผนั
แปรและเชิงคุณภาพ 

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิเคราะหร์ะบบวดั 

Management 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

28 ก.ย.60 1 09:00-16:00 6 40 

32 กระบวนการผลิตแผ่น PCB 

1.เพื�อให้พนกังานทราบถึงขั-นตอนกระบวนการผลิตแผ่น PCB 

2.เพื�อให้พนกังานผลิตแผ่น PCB ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามขั-นตอนการปฏิบตัิงานเพื�อลดความสูญเสีย
ในงาน 

Operator 
31 ส.ค.60 

28 พ.ย.60 
1 14:00-17:00 3 

32 

25 
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33 VDA6.3:2016 Process Audit 

เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงภาพรวมทั-งหมดของการตรวจประเมินกระบวนการ (VDA6.3: 3rd 

Edition December 2016) การตีความขอ้กาํหนด P1-P7 การระบุความเสี�ยง แนวทางการตรวจ
ประเมิน Process Audit เกณฑก์ารประเมิน การใหค้ะแนน การลดเกรด รายงานตามแบบฟอร์ม

ของ VDA6.3 

Internal Auditor 25 พ.ย.,1 ธ.ค.60 2 09:00-16:00 12 40 

ความปลอดภยั 

34 
การฝึกซอ้มทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน ERT                

(EMERGENCY RESPONSE TEAM) 

เพื�อใหเ้กิดความพร้อมในกรณีมีเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื�อเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัเหตุฉุกเฉินใน
พื-นที�โรงงาน เพื�อเป็นการใหค้วามรู้ใหม่แก่ทีมปฏิบตัิการฉุกเฉินของบริษทัฯ 

ทีม ERT  

11,19,31 ม.ค. 60 

8,15,28 ก.พ. 60 

8,15,29 มี.ค. 60 

7,17,26 เม.ย. 60 

3,17,24 พ.ค. 60 

1,7,21 มิ.ย. 60 

5,19,31 ก.ค. 60 

9,23,30 ส.ค. 60 

6,13,27 ก.ย. 60 

4,9,25 ต.ค 60 

1,8,24 พ.ย. 60 

1,13,20 ธ.ค. 60 

1 14.00-17.00 3 10-15 

35 

 

การดบัเพลิงขั-นตน้ 

 

1. เพื�อให้พนกังานทราบถึงอนัตรายของการเกิดเพลิงไหมแ้ละสามารถป้องกนัแหล่งกาํเนิดของ
การติดไฟได ้           

2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่าง ๆ ดบัเพลิงไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั

กรณีที�เกิดเหตุเพลิงไหมข้ึ-น และเพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของลูกจา้งและนายจา้ง 

 

 

พนกังานทุกระดบั 

 

21 ม.ค. 60 

7 มี.ค. 60 

9 พ.ค. 60 

11 ก.ค. 60 

12 ก.ย. 60 

9 พ.ย. 60 

1 09.00-16.00 6 45-55 

36 
ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัรังสี        
X-RAY 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด เรื�องบุคลากรที�ใชเ้ครื�องรังสีเอ็กซเรยจ์ะตอ้งผ่านการอบรม

การป้องกนัอนัตรายจากรังสีทุกคน เพื�อใหเ้ขาใจคุณสมบตัิของรังสี ผลกระทบของรังสีต่อ 
สิ�งมีชีวิต 

พนกังานที�ปฏิบตัิงานเกี�ยวขอ้งกบั
รังสีเอก็ซเรย ์ 

16 มี.ค. 60 

4 ก.ย. 60 
1 09.00-16.00 6 20 
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37 
ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัไฟฟ้าและ
การช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุจากไฟฟ้า 

1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบมมีความรู้ในระบบของไฟฟ้า อนัตราย หลกัการป้องกน้ เขา้ใจถึงหลกัการ
ช่วยเหลือ 

2. 'ผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้า และเพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจและปฏิบตัิตามกฎหมายได้

ถูกตอ้ง 

หวัหนา้งาน 18 ส.ค. 60 1 09.00-16.00 6 26 

38 
เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบั
หัวหนา้งาน 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อให้ทราบเกี�ยวกับ ความปลอดภยัในการทาํงาน 

กฎหมายความปลอดภยั รวมทั-งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน 
หวัหนา้งานทกุแผนก 

3-4 พ.ค. 60 

2-3 ต.ค. 60 
2 09.00-16.00 12 40-50  

39 
การควบคุมสารตอ้งห้าม  RoHs V.2, WEEE 

And REACH 

1. เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจระเบียบ  RoHs, Recch, WEEE's ของสหภาพยุโรป                                        

2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบวิธีการควบคุมและป้องกนัสารตอ้งห้ามในกระบวนการผลิต 
พนกังานทุกระดบั 

13 ก.ค. 60 

16 ส.ค. 60 

21 ก.ย. 60 

20 ต.ค. 60 

18 ธ.ค. 60 

1 09.00-16.00 6 40-55 

40 
ปัจจยัเสี�ยงจากการทาํงานและขอ้บงัคบัว่าดว้ย
ความปลอดภยัฯ 

1. เพื�อใหพ้นกังานไดท้ราบปัจจยัเสี�ยงต่างๆ และสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างปลอดภยั 

2. เพื�อสร้างจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังาน เป็นการช่วยลดอุบตัิเหตุจากการทาํงาน 

3. เพื�อเป็นการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งตามกฎกระทรวงแรงงานและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

พนกังานทุกระดบั 
27 เม.ย. 60 

27 มิ.ย. 60 
1 14.00-17.00 3 30-40 

41 การปฐมพยาบาลเบื-องตน้ (First Aids) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถประเมินการเจ็บป่วยเบื-องตน้และใหก้ารปฐมพยาบาล
เบื-องตน้ได ้

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมนาํความรู้ที�ไดร้ับไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและสามารถช่วยเหลือผูอ้ื�น
ได ้

Foreman 

Leader 

Officer 

Technician 

Operator 

20 มิ.ย. 60 1 09.00-16.00 6 31 

42 
ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัไฟฟ้าและ
การช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุจากไฟฟ้า 

เพื�อใหผู้เ้ขา้อบมมีความรู้ในระบบของไฟฟ้า อนัตราย หลกัการป้องกน้ เขา้ใจถึงหลกัการ
ช่วยเหลือ'ผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้า และเพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม
กฎหมายไดถู้กตอ้ง 

พนกังานทุกระดบั 18 ส.ค. 60 1 09.00-16:00 6 26 

43 
การใชง้านและเทคนิคในการขบัขี�รถยกและ
การบาํรุงรักษารถยกอย่างถูกตอ้ง 

1.เพื�อให้ทราบผูข้บัขี�รถยกสามารถขบัขี�รถยกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั                                                        

2.เพื�อใหผู้ข้บัขี�รถยกสามรถตรวจสอบการบาํรุงรักษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และถูกวิธี 

Warehouse , Material Preparation,  

Stock Finished Goods  
2 ต.ค. 60 1 09.00-17.00 6 26 
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44 ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปี 2560 

 

1. เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี�ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั                            

2. เพื�อให้พนกังานเกิดความรู้ ทกัษะในการอพยพเคลื�อนยา้ยออกจากพื-นที�การทาํงานกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

พนกังานทุกคน    23-24 ธ.ค. 60 1 
09.00-09.30 

22.00-22.30 
0.5 2,927 

45 
เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบั
หัวหนา้งาน 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้เกี�ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายความปลอดภยัและ
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง                                                      
2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถคน้หาสาเหตุของอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงานได  ้

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Leader  

4-5 มี.ค. 60 2 09.00-16.00 12 60 

46  การดบัเพลิงขั-นตน้ 

1. เพื�อให้พนกังานทราบถึงอนัตรายของการเกิดเพลิงไหมแ้ละสามารถป้องกนัแหล่งกาํเนิดของ
การติดไฟได ้           

2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่าง ๆ ดบัเพลิงไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั

กรณีที�เกิดเหตุเพลิงไหมข้ึ-น และเพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของลูกจา้งและนายจา้ง 

พนกังานทุกระดบั  8 ก.ค. 60 1 09.00-16.00 6 60 

47 
เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบั
หัวหนา้งาน 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อให้ทราบเกี�ยวกับ ความปลอดภยัในการทาํงาน 

กฎหมายความปลอดภยั รวมทั-งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน 
หวัหนา้งานทกุแผนก 14-15 ก.ย. 60 2 09.00-16.00 12 60 

48 คณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) 
1. เพื�อปฏิบตัิใหส้อดคลอ้มกบักฎหมาย                                                         
2. เพื�อใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัฯ มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของตวัเอง 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, 

Leader, Operator 

27-28 ต.ค. 60 2 09.00-17.00 12 25 

49 
เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบั
หัวหนา้งาน 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อให้ทราบเกี�ยวกับ ความปลอดภยัในการทาํงาน 

กฎหมายความปลอดภยั รวมทั-งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน 
หวัหนา้งานทกุแผนก 2-3 พ.ย. 60 2 09.00-16.00 12 60 

50 
เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบั
หัวหนา้งาน 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อให้ทราบเกี�ยวกับ ความปลอดภยัในการทาํงาน 

กฎหมายความปลอดภยั รวมทั-งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน 
หวัหนา้งานทกุแผนก 9-10 พ.ย. 60 2 09.00-16.00 12 60 
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51 การใชร้ถยกอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีใชง้านที�ถูกวิธีเพื�อประหยดัค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงมีทกัษะการขบัขี�ที�ดีลด
อุบตัิเหตุในการทาํงาน                                         

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความปลอดภยัมากขึ-นและการขบัรถโฟร์คลิฟทเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 

พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 26 พ.ย. 60 1 09.00-16.00 6 20 

52 

พื-นฐานความปลอดภยัในการทาํงานกบั
สารเคมี,การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคล 

1.เพื�อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมีที�ถูกตอ้งและปลอดภยั                                          

2.เพื�อลดอนัตรายที�อาจจะเกิดขึ-นจากการปฏิบตัิงานในแผนกที�เกี�ยวขอ้งกบัสารเคมี 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor, Engineer, 

Foreman, Leader, Operator  

10 ธ.ค. 60 1 09.00-16.00 6 51 

53 จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

1.เพื�อสร้างจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ลดอุบตัิเหตุในการทาํงาน ทาํใหอุ้บตัิเหตุเป็น
ศูนย ์

2.เพื�อปฏิบตัิตามประกาศกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน ว่าดว้ยเรื�องใหม้ีการจดัฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยัแก่ลูกจา้ง 

พนกังานทุกระดบั 

22 ก.พ.60 

11 เม.ย.60 

10 มิ.ย.60 

29 ส.ค.60 

1 14:00-17:00 3 

34 

27 

33 

30 

54 
การชี- บ่งอนัตรายและการประเมินความเสี�ยง
จากการทาํงาน 

1.เพื�อทราบปัจจยัเสี�ยงและการชี-บง่อนัตรายพร้อมการคน้หาอนัตราย 

2.เพื�อฝึกปฏิบตัิในการวิเคราะห์งานเพื�อความปลอดภยั (JSA) และการกาํหนดมาตรฐานความปลอดภยั

ในการทาํงาน 

3.เพื�อใหส้ามารถจดัทาํการวิเคราะห์และมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานของส่วนงาน,แผนกที�
ตนเองรับผิดชอบ 

Foreman,  Leader 
28 มี.ค.60 

26 เม.ย.60 
1 09:00-16:00 6 

36 

33 

55 
โครงการขบัขี�ปลอดภยั เมาไม่ขบั เปิดไฟ ใส่
หมวก 

1.เพื�อสร้างความร่วมมือในการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุจราจร 

2.เพื�อสร้างความตระหนกัและตื�นตวัในการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุจราจรของพนกังาน 

3.เพื�อลดปัญหาอุบตัิเหตุทางถนนและลดความรุนแรงจาการเกิดอุบตัิเหตุ 
พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 22 มี.ค.60 1 09:00-12:00 3 74 

56 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั (PPE) 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบและเขา้ใจถึงความสาํคญัของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบวิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลไดอ้ยา่งถูกวิธี 

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

การปฏิบตัิงาน 

พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 31 มี.ค.60 1 14:00-17:00 3 37 

57 ดบัเพลิงขั-นตน้ 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรียนรู้ ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม ้และการป้องกนัแหล่งกาํเนิดของการติดไฟ 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชเ้ครื�องดบัเพลิงขั-นตน้ไดแ้ละรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื-องตน้เมื�อประสบ
เหตุ 

3.เป็นขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

พนกังานทุกระดบั 25 เม.ย.60 1 09:00-16:00 6 32 
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58 ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมี 
1.เพื�อใหพ้นักงานรับทราบ รู้จกัอนัตรายของสารเคมีและรู้เกี�ยวกบัสารเคมีที�มีใชใ้นบริษทัฯ 

2.เพื�อใหพ้นักงานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานกบัสารเคมี 
พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 

19 พ.ค.60 

30 ต.ค.60 
1 14:00-17:00 3 

27 

24 

59 ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัรังสี เพื�อเพิ�มความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัรังสี พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 

14 มิ.ย.60 

21 มิ.ย.60 

28 มิ.ย.60 

1 14:00-17:00 3 23 

60 
การดบัเพลิงเบื-องตน้ ซอ้มอพยพหนีไฟและ
สารเคมีหกรั�วไหลประจาํปี 2560 

1.เพื�อเตรียมความพร้อมทีมระงีบเหตุฉุกเฉินของบริษทั (ERT) 

2.เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัพนกังานเพื�อลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3.เพื�อใหว้ิทยากรผูเ้ชี�ยวชาญประเมินศกัยภาพของทีมต่าง ๆ ในแผนฉุกเฉินของบริษทั 

พนกังานทุกระดบั 7 พ.ย.60 1 09:00-16:00 6 
41 

880 

61 
การปฐมพยาบาลสาํหรับพนกังานทีมช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบความหมายและวตัถุประสงคก์ารปฐมพยาบาล 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงการปฐมพยาบาลประเภทต่าง ๆ 

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝ้ึกปฏิบตัิการเคลื�อนยา้ยผูบ้าดเจ็บ 

ทีมฉุกเฉิน 

3 พ.ย.60 

9 พ.ย.60 

15 พ.ย.60 

1 14:00-17:00 3 

4 

9 

18 

62 
การฝึกซอ้มทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน ERT                

(EMERGENCY RESPONSE TEAM) 

เพื�อใหเ้กิดความพร้อมในกรณีมีเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื�อเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในพื-นที�
โรงงาน เพื�อเป็นการใหค้วามรู้ใหมแ่ก่ทีมปฏิบตัิการฉุกเฉินของบริษทัฯ 

ทีม ERT  

13,20,27 ม.ค.60 

3 ,10,17 ก.พ.60 

7 ,12,21 มี.ค.60 

7 ,12,21 เม.ย.60 

5 ,12,19 พ.ค.60 

5,12,19 มิ.ย.60 

7,14,21 ก.ค.60 

4,11,18 ส.ค. 60 

15,22  ก.ย. 60 

6,12 ต.ค. 60 

7 พ.ย. 60 

1 14.00-17.00 3 33 
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ลาํดับ หลกัสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 
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จํานวน 

คน 

สิ�งแวดล้อม 

63 

ขอ้กาํหนดระบบคุณภาพ IATF 16949:2016   

( IATF 16949:2016  QMS Requirements 

Implementation) 

 

1. ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงขอ้กาํหนดของ IATF 16949:2016 โดยละเอียดพร้อมการนาํไป

ประยุกตใ์ช ้

2. ผูเ้ขา้อบรมเรียนรู้ขอ้กาํหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 ที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
รับผิดชอบ 

3. เรียนรู้การจดัทาํและพฒันาระบบบริหารคุณภาพไดส้อดคลอ้งตาม IATF 16949:2016 โดยเนน้

การประเมิน ความรู้ ความเขา้ใจและการประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงาน 

4. เนน้การนาํไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยเนน้
หลกัการสาํคญัคือ Process Approach และ PDCA ที�จาํเป็นตอ้งประยกุตเ์ขา้สู่ Customer oriented 

process ของบริษทั   

Management 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer  

Foreman 

Leader  

Officer 

 

4 ก.พ. 60 

 

1 09.00-16.00 6 49 

64 
ISO 14000 Requirement : New Version 

ขอ้กาํหนดระบบ ISO14001 : New Version 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงความสาํคญัของระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001:2004 

2. เพื�อใหเ้ขา้ใจขอ้กาํหนดของ ISO 14001:2004 และเขา้ใจในลกัษณะปัญหาสิ�งแวดลอ้ม 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer 

18 มี.ค. 60 1 09.00-16.00 6 43 

65 การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังาน เพื�อสร้างการสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังาน พนกังานทุกระดบั 

18 ม.ค. 60 

15 ก.พ.60 

23 มี.ค. 60 

15 มิ.ย.60 

13 ก.ค. 60 

16 ส.ค. 60 

21 ก.ย. 60 

20 ต.ค. 60 

18 ธ.ค. 60 

1 14.00-15.00 1 40-50 

66 ขอ้กาํหนดระบบ ISO14001:2015 เพื�อใหรู้้ถึงขอ้กาํหนดระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, 

Leader 

2 มี.ค.60 1 09.00-16.00 6 60 
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ลาํดับ หลกัสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 
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จํานวน 
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67 การตรวจติดตามภายในISO14001:2015 

1.เพื�อให้ผูเ้ขา้อบรมทราบถึงกระบวนการตรวจติดตามภายในตามขอ้กาํหนดของระบบระบบ

การจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

2.เพื�อให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้กาํหนดได ้ซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัในการ
ตรวจประเมินที�มีประสิทธิภาพ 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer 

10-11 มี.ค. 60 2 09.00-16.00 12 60 

68 

กิจกรรม 5 ส.(การดาํเนินกิจกรรม 5ส อยา่ง

ต่อเนื�องดว้ย VFP) 

 

เพื�อร่วมกนัสร้างสาํนึกต่อการทาํกิจกรรม 5ส. และทาํใหก้ิจกรรม 5ส. ดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

ต่อเนื�องและยั�งยืน 
พนกังานทุกระดบั 

24 มี.ค.60 

30 มิ.ย.60 

15 ก.ย.60 

1 14:00-17:00 3 

38 

24 

25 

69 
ความรู้พื-นฐานเพื�อการจดัการฝุ่ นขนาดใหญ่
ในหอ้งคลีนรูม 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดร้ับความรู้พื-นฐานและเขา้ใจความจริงเกี�ยวกบัเรื�องฝุ่ นกบัหอ้ง
คลีนรูม เพื�อที�จะไดน้าํความรู้ ที�ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการหามาตรการลดฝุ่ น และงานเสียที�เกิด
จากฝุ่ นในหอ้งคลีนรูมต่อไป 

พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 

 
23 พ.ย.60 1 09:00-16:00 6 27 

ทรัพยากรบุคคล 

70 การต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชั�น เพื�อสร้างความตระหนกัเรื�องการทุจริตและนโยบายดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นของเคซีอี พนกังานทุกท่าน 

4 เม.ย. 60 

24 ส.ค. 60 

11 พ.ย. 60 

25 พ.ย. 60 

29 พ.ย. 60 

6 ธ.ค. 60 

13 ธ.ค. 60 

1 14.00-17.00 3 40-50 

71 
ทกัษะการสอนงานใหไ้ดง้าน 

 (โครงการ Coaching and Mentoring)       

เพื�อใหผู้เ้ชา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ความหมายและความสาํคญัของการสอนงาน รวมทั-ง
รู้ถึงเทคนิคการสอนงานแบบต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ธรรมชาติของลูกนอ้งได ้

Leader 

18-19 ต.ค. 60 

7-8 พ.ย. 60 

11-12 ธ.ค.60 

2 14.00-17.00 6 30-40 

72 
Smart Mom Healthy Kid กบั S-26 MOM 

GO LD    

เพื�อให้พนกังานที�ตั-งครรภร์ับทราบถึงการปฏิบตัิตวัในระหว่างตั-งครรภแ์ละการเตรียมตวั
คลอดอยา่งปลอดภยั 

พนกังานตั-งครรภ ์ 30 มี.ค. 60 1 14.00-17.00 3 18 

73 Radar Meeting          เพื�อให้พนกังานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาในงานได ้ พนกังานทุกท่าน 

27 ต.ค. 60 

17 พ.ย. 60 

23 พ.ย. 60 

1 14.00-17.00 3 30-40 
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74 KCE LIFE & CORE VALUE 

 

เพื�อสร้างค่านิยมองคก์รและความผูกพนัธ์ในองคก์รใหก้บัพนกังาน 

พนกังานใหม่ 

11 พ.ย. 60 

25 พ.ย. 60 

29 พ.ย. 60 

6 ธ.ค. 60 

13 ธ.ค. 60 

1 14.00-17.00 3 40-50 

75 Enterprise Risk Management  HR เพื�อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี�ยงในส่วนงาน HR ได ้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 ส.ค. 60 1  14.00-17.00 3 

 

19 

 

76 เทคนิคการกาํหนดตวัชี-วดัผลการปฎิบตัิงาน 

เพื�อให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในการจดัทาํ KPIs  

เพื�อลดขอ้ผิดพลาดในการจัดทาํ KPIs และลดเวลาในการติดตามแกไ้ขขอ้มลู เพื�อสร้างความ
ตระหนกัเรื�องการทจุริตและนโยบายดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นของเคซีอี 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor, Engineer, 

Foreman, Leader, Officer, Operator 

10 ก.พ. 60 1 09.00-16.00 6 45 

77 การบริหารผลงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ?  

1.เพื�อให้ทุกคนสนิทสนมกระตือรือร้นและสนุกกบัการทาํงานร่วมกนั สร้างบรรยากาศมิตร
ไมตรีมีนํ- าใจ                                                                           
2.เพื�อให้ประสานพลงัไปในทิศเดียวกนั มีทกัษะวิธีการง่ายๆสื�อสารอยา่งไรที�จะปรับเปลี�ยน
ทศันคติ 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, Leader 

18 ก.พ. 60 1 09.00-16.00 6 42 

78 การทาํงานเชิงรุกและการบริการที�เป็นเลิศ 
1.เพื�อให้มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานเชิงรุก                 
2.เพื�อให้เป็นการทาํงานอยา่งมีระบบเพื�อบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer 

21 เม.ย. 60 1 09.00-16.00 6 53 

79 

ความรู้เกี�ยวกบัการดูแลบตุรในครรภแ์ละ
ความปลอดภยัในการทาํงานและการดูแล

รักษาคุณแม่หลงัคลอด 

เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีการดูแลบุตรหลงัคลอดอยา่งถูกตอ้ง      ทุกตาํแหน่งงาน 14 พ.ค. 60 1 09.00-16.00 6 19 

80 
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและการ

จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

1.เพื�อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวคิด หลกัการ และขั-นตอนในการบริหารเวลา                                                                                                  

2.เพื�อให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ของการบริหารเวลา กบัการตั-งเป้าหมายความสาํเร็จ 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, Leader 

13 พ.ค. 60 1 09.00-16.00 6 59 
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81 
เทคนิคการสื�อสารและการประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.เพื�อให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการประสานงานเทคนิคและวิธีการประสานงานที�จะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

2.เพื�อให้มีความเขา้ใจในแนวคิดและกระบวนการของการสื�อสารและจุดสาํคญัในการสื�อสาร
ร่วมกนั 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, Leader 

10 มิ.ย. 60 1 09.00-16.00 6 54 

82 

เทคนิคการพฒันาทีมงานและการทาํงานเป็น

ทีม (Team Building & Teamwork 

Technique) 

1.เพื�อให้ทุกคนสนิทสนมกระตือรือร้นและสนุกกบัการทาํงานร่วมกนั สร้างบรรยากาศมิตร
ไมตรีมีนํ- าใจ 

2.เพื�อให้ประสานพลงัไปในทิศเดียวกนั มีทกัษะวิธีการง่ายๆสื�อสารอยา่งไรที�จะปรับเปลี�ยน
ทศันคติ 

Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng,Foreman,Officer, 

Leader 
10 ส.ค. 60 1 09.00-16.00 6 55 

83 
การพฒันาทกัษะหัวหน้างาน สาํหรับ 

Foreman/Leader รุ่นที�1-4 

1.เพื�อให้ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้และเพิ�มพนูทกัษะในการเป็นหวัหนา้งานที�มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพเขา้ใจบทบาทภาระหนา้ที�                                              
2.เพื�อเพิ�มพนูประสบการณ์เรียนรู้ของผูบ้งัคบับญัชาหวัหนา้งานในการพฒันา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อยอดเรื�องการสอนงาน 

Foreman, Leader 

20 ส.ค. 60 

5 ต.ค. 60 

6 ต.ค. 60 

14 ต.ค. 60 

1  09.00-16.00 6  50-60 

84 
เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม               

(Training for the Trainer) 

เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจในบทบาทและหน้าที�ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบตัิที�
เหมาะสมของการเป็นวิทยากรภายในบริษทั และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัพนกังานได้

อยา่งดียิ�ง 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor 

Engineer, Foreman, Officer, 

Leader 

23 ก.ย. 60 1 09.00-16.00 6 28 

85 
เทคนิคการดาํเนินการทางวินยัอย่างมี

ประสิทธิภาพ รุ่น 1-4 

1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความเขา้ใจในบทบาทการลงโทษที�ถูกตอ้ง 

2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้แนวคิด ระบบงาน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร และ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

Foreman, Leader 9 ธ.ค. 60 1 
09.00-12.00 

13.00-16.00 
3 30-45 

86 เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) 

1. เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรม เกิดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการเป็นวิทยากร ไดร้ับการพฒันา

ทกัษะเป็นวิทยากร  

2.  เพื�อใหส้ามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการ และทกัษะการเป็นวิทยากร นาํความรู้ไปถ่ายทอด ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ทีมวิทยากรภายใน 21 ธ.ค. 60 2 09.00-16.00 12 50 

87 Proactive Mind 

1.  เพื�อกระตุน้และจูงใจใหผู้เ้รียนยอมรับและเขา้ใจธรรมชาติของการ 

เปลี�ยนแปลง 

2. เพื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้แนวทางการทาํงานเชิงรุกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื�อใหผู้เ้รียนนาํแนวทางที�ไดเ้รียนรู้ไปปรับใชแ้ละต่อยอดในการพฒันาตนเองเพื�อ
เป้าหมายการทาํงาน 

 Management 9, 11  มิ.ย. 60 1 09.00-16.00  6 50 
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ลาํดั

บ 
หลกัสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 

จํานวน

วัน 
เวลา 

จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

88 
สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

หัวหนา้งานมืออาชีพ 

1. เพื�อใหท้ราบถึงความสาํคญั,บทบาทหนา้ที�,ความรับผิดชอบ,ภาวะผูน้าํของหวัหน้างาน 

2.  เพื�อสามารถวิเคราะหเ์จาะลึกพฤติกรรมลูกนอ้ง/ผูร้่วมงานและทราบถึงทกัษะที�จาํเป็นในการบริหาร

สาํหรับหวัหน้างาน 

3. เพื�อใหรู้้จกัการวางแผนงาน และการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 

Operator, Foreman, 

Leader 
22 ก.ย. 60 1 09.00-16.00  6 50 

89 เทคนิคการจดัทาํ KPI  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงแนวทางการกาํหนด KPI ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบตัิงานปัจจุบนั 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึง ความหมาย ความสาํคญัและการนาํ KPI ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงการปรับเปลี�ยนแนวคิด (Mind Changing) เพื�อยกระดบัการปฏิบตัิงานให้สูงขึ-น 

Supervisor, Engineer 21 ก.พ.60 1 09.00-16.00 6 36 

90 
ลกัษณะนิสยัของหวัหนา้งาน (Supervisory 

Behavior) 

เพื�อเป็นการพฒันาทกัษะความคิด อุปนิสยัและแนวทางปฏิบตัิ สู่ความเป็นหวัหน้างานที�มีประสิทธิภาพช่วย
ใหอ้งคก์รสามารถกา้วสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายที�ตั-งไวเ้พื�อการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

Supervisor, Engineer 

 

24 ก.พ.60 

3 มี.ค.60 
1 14.00-17.00 3 35 

91 การประยกุตใ์ช ้KPI เพื�อการประเมินผลงาน 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัการกาํหนดตวัชี-วดัเพื�อใชใ้นการวดัผลสมัฤทธิ? ของงาน 

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการพฒันาประสิทธิภาพของงานใหไ้ดต้ามตวัชี-วดัที�
กาํหนด 

พนกังานทุกท่าน 

18 มี.ค.60 

21 เม.ย.60 

13 มิ.ย.60 

9 ส.ค.60 

25 ต.ค.60 

1 14.00-17.00 3 20-30 

92 เทคนิคการกาํหนดตวัชี-วดัผลการปฎิบตัิงาน 

เพื�อให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในการจดัทาํ KPIs  เพื�อลดขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํ KPIs และลดเวลาในการติดตามแกไ้ขขอ้มูล เพื�อสร้างความตระหนกัเรื� องการทุจริตและนโยบาย
ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นของเคซีอี 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor, Engineer, 

Foreman, Leader, 

Officer, Operator  

10 ก.พ. 60 1 09.00-16.00 6 45 

93 การบริหารผลงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ?  
1.เพื�อให้ทุกคนสนิทสนมกระตือรือร้นและสนุกกบัการทาํงานร่วมกนั สร้างบรรยากาศมิตรไมตรีมีนํ-าใจ                                      
2.เพื�อให้ประสานพลงัไปในทิศเดียวกนั มีทกัษะวิธีการง่ายๆสื�อสารอยา่งไรที�จะปรับเปลี�ยนทศันคติ 

Sr.Supervisor 

Sr.Engineer 

Supervisor, Engineer, 

Foreman, Leader, 

Officer 

18 ก.พ. 60 1 09.00-16.00 6 42 

94 KCEI  Life & Core Value 

1.เพื�อเป็นการทบทวนความรู้ในเรื�องต่างๆ ของบริษทัใหก้บัพนกังานที�มี 

อายงุานนอ้ยกว่า 1 ปี 

2.เพื�อใหพ้นกังานทราบถึง KCE Core Value (ค่านิยมองคก์ร)ที�เป็นคุณค่าหลกัขององคก์รที�ทุกคนตอ้งปฏิบตัิ 

พนกังานที�มีอายงุาน
นอ้ยกว่า 1 ปี 

21 ก.ค.60 

22 ส.ค.60 
1 14.00-17.00 3 15-23 
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ลาํดับ หลกัสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม 
จํานวน

วัน 
เวลา 

จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

95 การต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชั�น เพื�อสร้างความตระหนกัเรื�องการทุจริตและนโยบายดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นของเคซีอี พนกังานทุกท่าน 

10 ต.ค.60 

12 ต.ค.60 

17 ต.ค.60 

18 ต.ค.60 

19 ต.ค.60 

11 พ.ย.60 

13 พ.ย.60 

14 พ.ย.60 

23 พ.ย.60 

1 14.00-17.00 3 30-40 

96 
ระเบียบปฏิบตัิเกี�ยวกบัการใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลค็ทรอนิกส์ภายใน

บริษทั 

เพื�อให้พนกังานระเบียบปฏิบตัิเกี�ยวกบัการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเลค็ทรอนิกส์ภายใน
บริษทั 

พนกังานทุกระดบั 

18 ม.ค. 60 

15 ก.พ.60 

23 มี.ค. 60 

15 มิ.ย.60 

13 ก.ค. 60 

16 ส.ค. 60 

21 ก.ย. 60 

20 ต.ค. 60 

18 ธ.ค. 60 

1 15.00-16.00 1 40-50 

97 
การใชง้าน Program Overtime Planning & 

Staff check list 
เพื�อให้พนกังานสามารถทาํ Staff check list ได ้ หวัหนา้งาน 8 ก.ย. 60 1 14.00-15.00 1 40-50 

98 SAP Training (Atrhorization & ABAP)    เพื�อให้สามารถใชง้านโปรแกรม ABAP ไดแ้ละสามารถนาํมาปรับใชใ้นองคก์รได ้ พนกังานฝ่าย IT  14 พ.ย. 60 2 09.00-16.00 12 20-25 
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นโยบายความปลอดภัย     

1. บริษัทฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าที ของพนกังานทกุคน ที จะร่วมมือกนัปฏิบตัเิพื อให้
เกิดความปลอดภยัทั (งตนเองและผู้ อื น 

2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมความปลอดภยัทกุรูปแบบ เชน่การฝึกอบรม การจงูใจพนกังาน 

การพฒันาสภาพการทํางานและสิ งแวดล้อม เป็นต้น 

3.  ผู้บงัคบับญัชาทกุคน ต้องมีหน้าที ดแูลและรับผิดชอบในเรื องความปลอดภยัในการทํางานของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภยัที กําหนดขึ (นโดยเคร่งครัด 

4.  พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตา่งๆ ของบริษัท 

5.  บริษัทฯ จะจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภยัและ  

อาชีวนามยั เพื อควบคมุดแูลให้มกีารปฏบิตัิอยา่งจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ลูกค้า 

 บริษัทฯ มุ่งมั นในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการผลิตสินค้าที มีคุณภาพและบริการที เป็นเลิศ
โดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภณัฑ์ที มีคณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูค้า มีการดําเนินธุรกิจด้วย
ความซื อสัตย์ สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน และสร้างความเชื อมั นให้กับลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลที 
เกี ยวกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตั (งสํานกังานขายเพื อ
รับรองลกูค้าทั วทกุมมุโลก และเพื อให้แน่ใจว่าบริษัทฯจะเป็นที พึงพอใจของลกูค้าซึ งยงัพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพ
ที ยั งยืนกบัลกูค้ามาโดยตลอด 

นโยบายคุณภาพ 

" ผลิตและบริการลกูค้าให้ได้ตามที ตกลงหรือดีกวา่ โดยปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื อง 

และทําให้ถกูต้องในครั (งเดียว ” 
 ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ เริ มจากการสร้างทศันคติให้พนกังานคิดถึงลกูค้าก่อนเสมอๆ ในทกุเรื องที 
ทํา มีการคิดค้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปรับเปลี ยนกระบวนการทํางาน ระบบงาน และสภาพที ทํางานที สอดคล้องกบั
ความต้องการของลูกค้า  รวมถึงการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกค้า โดยใส่ใจในทุกๆ ขั (นตอนในกระบวนการ

ทํางานตั (งแต่การรับคําสั งซื (อ การสั งซื (อวตัถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า และการ

บริการหลงัการสง่สินค้าให้กบัลกูค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลกูค้าเป็นประจํา ซึ งผลที ได้
จากการประเมนิในแตล่ะครั (ง บริษัทฯ จะนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างสมํ าเสมอเพื อสร้างความพึง

พอใจให้กบัลกูค้าในระยะยาว โดยในแต่ละปี ทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากลกูค้าแต่ละรายประมาณ 

1-2 ครั (งตอ่ปี ผลการประเมินในรอบปี 2560 นี ( มีผลคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ที น่าพอใจ 

คู่ค้า 

 บริษัทฯ เชื อมั นและให้ความยตุิธรรมต่อทุกฝ่ายที มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท โดยได้กําหนดนโยบาย

และแนวทางปฏิบตัิในการจดัซื (อจดัจ้าง และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่าไว้อย่างชดัเจน เพื อให้เกิดความเป็นธรรม
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และความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคูค้่าในระบบการจดัหาที โปร่งใส มีขั (นตอนที สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตาม
เงื อนไขทางการค้าและสญัญาที ตกลงกนัไว้  
 เกณฑ์ทั วไปในการคดัเลือกคูค้่า มดีงันี ( 

1 สถานะทางการเงนิ 

2 ความสามารถในการบริหารธรุกิจ 

3 การเติบโตขององค์กร 

4 การพฒันาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์ 

 โดยในปีที ผ่านมา ไมป่รากฎว่าบริษัทฯ มีข้อพิพาทใดๆ กบัคูค้่า 

เจ้าหนี � 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนี (ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค โดยมีการกําหนดนโยบาย

และแนวปฏิบตัิเกี ยวกบัเจ้าหนี (ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ 

1)  กําหนดขั (นตอน คณุสมบตัิ เกี ยวกบัการคดัเลือกคู้ค้า/เจ้าหนี ( ไว้อยา่งชดัเจน 

2)  เงื อนไขการคํ (าประกนั 

3)  การบริหารเงินทนุ 

4)  กรณีที เกิดการผิดนดัชําระหนี (   
 บริษัทพึงปฏิบัติตามสญัญาหรือเงื อนไขต่างๆ ที ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลกัษณะ
เอื (ออํานวยผลประโยชน์ซึ งกันและกัน เพื อผลสําเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั (งให้ข้อมลูที เป็นจริงและบอกถึงความ
เสี ยงที อาจเป็นไปได้ โดยจะมีการจ่ายชําระเงินตรงตามเวลาทุกครั (ง กรณีที ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื อนไขข้อใดข้อ
หนึ งจะดําเนินการรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที ทราบล่วงหน้าทันที เพื อพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน มีการแจ้งกําหนด 
ระยะเวลา และเงื อนไขการรับเงนิที ชดัเจน ดงัไมป่รากฏว่ามีกรณีพิพาทใดๆกบัเจ้าหนี (ของบริษัทฯ ในปี 2560 ที ผ่าน

มา 

คู่แข่ง 

 บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบ

กติกาการแขง่ขนัที ดี ไมแ่สวงหาข้อมลูที เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม เช่น 
การจา่ยเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ ไมทํ่าลายชื อเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย หรือ
ใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล ดงัปรากฏว่าบริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับ

คูแ่ขง่ในปี 2560 

สิ�งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของสิ งแวดล้อม สงัคม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ทางบริษัทฯ จงึได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึ งก่อตั (งโดย UNITED NATIONS (UN) ตั (งแต่ปี 2550 

ในการดําเนินธรุกิจภายใต้หลกัการ 10 ประการ ด้านการจ้างแรงงาน การป้องกนัปัญหาสิ งแวดล้อม การรับผิดชอบ
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ต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชั น โดยที บริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ GLOBAL 

COMPACT ดงันี ( 

ด้านสทิธิมนษุยชน 

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสทิธิมนษุยชนที ประกาศในระดบัสากล ตามขอบเขตอํานาจที 
เอื (ออํานวย 

2. หมั นตรวจตราดแูลมิให้ธรุกิจของตนเข้าไปมีสว่นเกี ยวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ด้านแรงงาน 

 3. สง่เสริมสนบัสนนุเสรีภาพในการรวมกลุม่ของแรงงานและการรับรองสทิธิในการร่วมเจรจาตอ่รองอยา่ง

จริงจงั 

4. ขจดัการใช้แรงงานเกณฑ์และที เป็นการบงัคบัในทกุรูปแบบ 

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอยา่งจริงจงั 

6. ขจดัการเลือกปฏิบตัิ ในเรื องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

ด้านสิ งแวดล้อม 

7. สนบัสนนุแนวทางการระมดัระวงัในการดาํเนินงานที อาจส่งผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม 

8. อาสาจดัทํากิจกรรมที สง่เสริมการยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สิ งแวดล้อม 

9. สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที เป็นมิตรตอ่สิ งแวดล้อม 

ด้านการตอ่ต้านการทจุริต 

10. ดําเนินงานในทางตอ่ต้านการทจุริต รวมทั (งการกรรโชก และการให้สินบนในทกุรูปแบบ 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายที เกี ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้ลงทุน

เป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํ (าและทางอากาศ อีกทั (งโรงงานทกุแห่งของบริษัทฯ ในกลุ่มตั (งอยู่ใน
เขตอตุสาหกรรมซึ งมีมาตรการในการป้องกนัมลพิษอยา่งเข้มงวดเพื อลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อมอยูแ่ล้ว 

การปฏิบตัิต่อสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือคํานึงถึงความ

แตกตา่ง  บริษัทฯ จงึมนีโยบายที ชดัเจนในการสง่เสริมและสนบัสนนุหลกัสิทธิมนษุยชนโดยเคร่งครัด 

• บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที กําหนดไว้ในกฎหมายทั วไปหรือ
รัฐธรรมนญู ตลอดจนจะไมก่ระทําการใดๆที จะเป็นการขดัขวางการใช้สิทธิดงักลา่วของพนกังาน 

• บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทําการใดๆ ที เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิ
มนษุยชนหรือสิทธิของผู้ อื น 
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• บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อ

บคุคลภายนอก ไมว่า่จะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนญุาตจากพนกังานผู้นั (น  

• พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบติัต่อบุคคลอื นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่
กระทําการใด ๆ ที เป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามตอ่สิทธิของบคุคลอื น 

นโยบายแนวทางปฏิบตัิเกี�ยวกับทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลิขสิทธิ# 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัดีถึงความสําคญัของทรัพย์สินทางปัญญาซึ งเป็นผลงานที เกิดจากความรู้ ความสามารถ
ของบคุคลใดบคุคลหนึ งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จงึพยายามอยา่งยิ งที จะทําการตรวจสอบเพื อให้มั นใจ 

วา่ข้อมลูหรือผลงานตา่ง ๆ ที ถกูนํามาใช้ในบริษัทฯ จะต้องไมม่ีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื นโดยเด็ดขาด 

• บริษัทฯ ไมอ่นุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที ละเมิดลิขสิทธิ? ผิดกฎหมาย ในการ

ทํางานให้บริษัทไมว่า่จะในกรณีใด ๆ ทั (งสิ (น 

• พนักงานที ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ?และใช้เฉพาะเทา่ที ได้รับอนญุาตจากบริษัทเทา่นั (น 

• พนกังานจะต้องไมนํ่าผลงานหรือสิ งที มีการคิดค้นขึ (นระหว่างที ทํางานให้กบับริษัทไปใช้ประโยชน์
ตอ่ตนเองหรือผู้ อื น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนกังานจะต้องสง่มอบทรัพย์สินทาง

ปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ งนั (นจะถกูเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื อพนกังานพ้นสภาพจากการเป็น
พนกังาน 

• ก่อนที จะมีการนําเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทนั (น 
พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ งประดิษฐ์หรือข้อมูลที นํามานั (น เป็นสิ งที 
ถกูต้องตามกฎหมาย และไมเ่ป็นการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื น 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัเรื องการเปิดเผยสารสนเทศเนื องจากเป็นเรื องที มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้

ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะเปิดเผยทั (งข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา เท่าเทียม และเที ยงธรรม ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั (งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที  

www.kcethai.in.th  โดยได้จดัส่งรายงานประจําปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงานในปีที ผ่านมา

ของบริษัทฯให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุปีเพื อเป็นข้อมลูในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการสื อสารกบับุคคลภายนอก โดยยึดหลกัการการเปิดเผยข้อมลูและพัฒนา

องค์กรอยา่งตอ่เนื องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ( 
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• บริษัทฯ พยายามอยา่งยิ งในการปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเทา่เทียมกนัและสมํ าเสมอ ภายใต้กรอบ
การปฏบิตัิงานที กําหนดไว้โดยหลีกเลี ยงการปฏิบตัิอนัไมถ่กูต้อง หรือสถานการณ์ที ทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯจะต้องมีความชดัเจน ถกูต้อง โปร่งใส น่าเชื อถือ ตรงไปตรงมา และ
สามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆ ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียได้อยา่งถกูต้อง ชดัเจน เข้าใจงา่ย และทนัเวลา 

• การแถลงขา่วสารใดๆ ของบริษัทฯ ต้องมั นใจวา่มิได้สง่ผลเสียหายต่อความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้า
กบับริษัทฯ หรือลว่งละเมิดข้อมลูที ถือวา่เป็นความลบัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้มสีว่นได้เสียอื นๆ 

• การปฏบิตัิหน้าที  ที เกี ยวกบัการสื อสารของข้อมลูที ถือเป็นความลบั พนกังานต้องประพฤติปฏิบตัิ

ภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ วา่ด้วยจรรยาบรรณของพนกังาน 

• ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ หรือประชาสัมพันธ์เกี ยวกับข้อมูล
สําคญัของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน รับหน้าที ในการแถลงข่าวที เป็นประเด็นสําคญัของ
บริษัทแก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือสื อมวลชน 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในเรื องการเปิดเผยข้อมลูที สําคญัของบริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส 
ผ่านชอ่งทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ( 

• เปิดเผยข้อมลูการเงนิ และข้อมลูที มิใชข้่อมลูการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

• คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั (งสารสนเทศ
ทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักลา่ว

จดัขึ (นตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที เหมาะสม
และถือปฎิบตัิอย่างสมํ าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

• เปิดเผยข้อมลูโดยสรุปของรายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดี พร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการ

ปฏบิตัิ ผา่นสื อหลายชอ่งทางเชน่ ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทที  
  www.kcethai.in.th  

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ที จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผ่านทาง

รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทที  www.kcethai.in.th   

• เปิดเผยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และคา่บริการอื นๆ  

• เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที ของคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครั (งที 
กรรมการแตล่ะทา่นเข้าประชมุผ่านทางรายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดีของบริษัท 
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• กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยรายงานการซื (อ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัท รายการเกี ยวโยง และ รายงานการมสีว่นได้เสีย ผ่านเลขานกุารบริษัท และรายงานให้ที 
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

• คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทและผู้บริหาร รายงาน

การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที มีการเกี ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกําหนดให้มีการทบทวนรายงาน ทุกปี และ/หรือ

ทุกครั (งที มีการเปลี ยนแปลงข้อมลู โดยสง่รายงานถึงเลขานกุารบริษัท  

• คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน จากการเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตนในการทําธุรกิจที แข่งขนักับบริษัทหรือธุรกิจที 
เกี ยวเนื อง รวมทั (ง เพื อประโยชน์ในการซื (อขายหุ้ นของบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื นเพื อ
ประโยชน์ในการซื (อขายหุ้นของบริษัท 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั (งภาษาไทยและภาษาองักฤษ หรือ
ในกรณีที ต้องการข้อมลูเพิ มเติม สามารถติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที หมายเลข 02-3260196 - 9 ต่อ 

1201 หรือ 1501 

 นอกจากนี ( บริษัทฯ ได้กําหนดให้มรีะบบที เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียเข้ามามสีว่นร่วมในการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏบิตัิงานเพื อก่อให้เกิดความมั นคงในกิจการ จงึจดัให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ  ที เกี ยวข้องกบั

การปฏบิตัิงานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมลูแบบ 56-1 รายงานประจําปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที  
www.kcethai.in.th   

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทฯ เชื อมั นวา่การปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดแูลที ดีจะทําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายการเติบโตอย่างยั งยืน
ได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจดัให้มีช่องทางสําหรับพนกังาน บคุคลภายนอกและผู้ ที ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมลูเกี ยวกบัการกระทําผิด
ห รือ ก า ร ก ร ะ ทํ า ที ฝ่ า ฝื น ก ฎห ม า ย  ห รื อ ขัดแ ย้ ง กับ ห ลัก ก า ร กํ า กับ ดู แล กิ จ ก า ร ที ดี  ผ่ า น ท า ง  email: 

information@kce.co.th และเพื อสร้างความมั นใจให้กบับคุคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จงึได้มี

นโยบายเกี ยวกบัการรับเรื องร้องเรียนซึ งกําหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองต่อ
ผู้ ที ร้องเรียน ไมใ่ห้ได้รับการกระทําที ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมลูของบคุคลดงักลา่วไว้เป็นความลบั รวมถึงจดัให้

มีการตรวจสอบเรื องที ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที บริษัทฯ กําหนดไว้เพื อให้ความเป็นธรรมกบับุคคลที ถกู
ร้องเรียนก่อนดําเนินการทางวินยั หรือทางกฎหมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้จดัโครงการผู้บริหารพบปะนกัวิเคราะห์ขึ (นเพื อเป็นอีกหนึ งช่องทางในการ
สื อสารและให้ข้อมลูตอ่นกัลงทนุและสื อมวลชนอยา่งสมํ าเสมอ  
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 ในปี 2560 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูกบันกัลงทนุ

ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การประชมุทางโทรศพัท์ จํานวน 39 ครั (ง การเข้าสมัภาษณ์ตวัต่อตวั รวมจํานวน 31 ครั (ง รับ

เชิญเป็นวิทยากรในงานนักลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ จํานวน 10 ครั (ง และจดัโครงการพบปะกับนกัวิเคราะห์

หลักทรัพย์จํานวน 3 ครั (ง ให้สมัภาษณ์สื อสิ งพิมพ์โทรทัศน์ 6 ครั (ง นอกจากนั (น ได้ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและ
นกัวิเคราะห์ที เข้าเยี ยมชมกิจการ 4 ครั (ง  

กิจกรรมพบปะนักลงทุน 

 เคซีอี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทนุหลากหลายรูปแบบเป็นประจําอย่างต่อเนื อง เพื อให้ผู้บริหารระดบัสงู
และสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบปะนกัลงทนุเพื อชี (แจงข้อมลูผลการดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แนวทางการเติบโต 
รวมถึงสรุปเหตกุารณ์สําคญัๆ ที เกิดขึ (นรอบปี และตอบข้อซกัถาม 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1     โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

          โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ 

• คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 4 คณะ  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร 

• คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั (งคณะและมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วนตามที 
บริษัทกําหนด สามารถปฏบิตัิหน้าที กรรมการอิสระได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

อยา่งเตม็ที  รายชื อและข้อมลูกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนสําคญัในการกําหนดทิศทางการเติบโตและพัฒนาบริษัทฯ ด้วยการกําหนด

แผนกลยทุธ์ นโยบาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ รวมทั (งการกํากบัดแูลและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานในด้าน

ต่างๆ ของบริษัทอย่างสมํ าเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทุกๆ 5 ปี นอกจากนั (น
คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีบทบาทสําคญัในการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการกํากบัดูแล

กิจการ และการจดัทําคูม่ือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานด้วย 

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายเกี ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และในนโยบายกํากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท 
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สนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที มีความรู้ความสามารถที หลากหลาย มี
ประสบการณ์ ความรู้ความเชี ยวชาญที เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดมั นในคุณธรรมและซื อสตัย์ โดยไม่
จํากดั เพศ เชื (อชาต ิศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื นๆ  

 ทั (งนี ( กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี ยวชาญ  มี

ประสบการณ์ และทักษะความรู้ที เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายาม
ให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯอย่างเต็มที  ปฏิบตัิหน้าที ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที  และความรับผิดชอบใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกบักฎหมายที เกี ยวข้องบนพื (นฐานของจริยธรรมขั (นพื (นฐาน มีอิสระในการ
ตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้ นํา ปฏิบัติหน้าที ด้วยความสุจริต 
พากเพียร และใสใ่จในทกุๆ ขั (นตอนของการดําเนินงาน เพื อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยทุธ์ที ได้กําหนดไว้ให้ 

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุท่านบนพื (นฐานของการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที ด ี  

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรรมการที เป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน 

- กรรมการที ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จํานวน 6 ท่าน 

  สําหรับรายชื อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขต อํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน

เจ้าหน้าที บริหาร มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ”   

 นอกจากนั (น เพื อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ของกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน
บริษัทจดทะเบียนที กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายจํากดัจํานวนกิจการอื นที 
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขั (นตอนให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องอนมุตัิเห็นชอบการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื นของกรรมการผู้จดัการด้วย 

ทั (งนี ( นโยบายจํากดัจํานวนกิจการอื นที ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนดงักล่าว ไม่นบัรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ เนื องด้วยการบริหารงานมีลกัษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุ่ม จึงต้องแต่งตั (งผู้บริหารในตําแหน่งที 
สําคญัของบริษัทฯ ซึ งอาจดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในขณะนั (น ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมด้วย เพื อให้มีการบริหารงานอยา่งสอดคล้องกบันโยบายในภาพรวมของกลุม่ 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื อให้การปฏิบติัหน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จดัให้มี

คณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื อช่วยศึกษาและกลั นกรองการดําเนินงานตามความจําเป็น ต่อมาในปี 2556 

คณะกรรมการได้จดัตั (งคณะอนุกรรมการเพิ มอีก ได้แก่ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี ยงระดบัจดัการ และในปี 2559 ได้จดัตั (งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร ดงันั (น บริษัทฯ 
มีคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
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3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร 

      และ คณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ 

สําหรับรายชื อคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขต อํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มี

รายละเอียดปรากฎอยู ่ในสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

การสรรหากรรมการ 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

 กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  3 ปี และให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการ

ติดตอ่กนัได้ไมเ่กิน 3 วาระ และสามารถตอ่วาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั (งนี ( คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณา
ขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที เห็นสมควร และในปีที กรรมการอิสระดงักล่าวครบ

กําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื อกรรมการดงักล่าวให้ที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั (ง
กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้ โดยตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัท

กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั (ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที 
จะออกแบง่ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที อยู่ใน
ตําแหน่งนานที สุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง และกรรมการที ออกจากตําแหน่งนั (นมีสิทธิได้รับเลือกตั (งกลบัมาดํารง
ตําแหนง่ใหมไ่ด้ ทั (งนี ( คณะกรรมการมีนโยบายให้วาระของกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกบัวาระการเป็นกรรมการ

บริษัท 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิ ธีการสรรหากรรมการโดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที มีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก และเป็นผู้

กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือก ทั (งนี (ขึ (นอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัท ในช่วง
เวลานั (นๆ ด้วย ทั (งนี ( จะพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมจากชอ่งทางตา่งๆ เชน่ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย กรรมการของบริษัทฯ เสนอชื อบุคคลเพื อรับการพิจารณาแต่งตั (งเป็นกรรมการ พิจารณาจากทําเนียบ
กรรมการ (Director pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และจากช่องทางอื นๆ ที คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร 

โดยโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที และรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและ
กลั นกรองบุคคลที มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ตามความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Skill matrix) ที กําหนดคณุสมบัติของ
กรรมการที ต้องการสรรหา ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื นๆ ที เกี ยวข้อง แล้วนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จากนั (น นําเสนอตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั (งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ( 
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1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั (งกรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ งหุ้นต่อหนึ ง
เสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั (งหมดที ตนมีอยูเ่ลือกบุคคลที ได้รับการเสนอชื อเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั (งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที จะพึงม ีหรือพึงจะเลอืกตั (งในครั (งนั (น ในกรณีที บคุคลซึ งได้รับการเลือกตั (งในลําดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที จะพึงมี  ให้ประธานที ประชุมออกเสียงได้เพิ มขึ (นอีกหนึ ง
เสียงเป็นเสียงชี (ขาด 

4. ในกรณีที ตาํแหนง่กรรมการว่างลงเนื องจากเหตอืุ นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั (งบุคคลซึ งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า

เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป โดยบคุคลซึ งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ งตนแทน 

5. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รวมไมเ่กิน 5 บริษัท 

การสรรหาผู้บริหาร 

• การสรรหากรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในเบื (องต้นในการสรรหาบุคคลที มีคุณสมบติัครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถและประสพการณ์ที เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาอนมุตัิ เพื อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

• การสรรหาผู้บริหาร 

สําหรับการสรรหาและแตง่ตั (งผู้บริหารของบริษัทฯ นั (น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจประธานเจ้าหน้าที 
บริหารและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกบคุคลที มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสมกบัตําแหน่งและหน้าที 
ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยการคดัเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายทรัพยากรบคุคล   

5.3  บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัทฯได้มีการแบง่แยกบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ไว้อยา่งชดัเจนโดยคณะกรรมการมบีทบาทในการกํากบัดแูลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และให้มีระบบงานที ให้ความเชื อมั นวา่กิจกรรมตา่งๆของบริษัทฯได้ดําเนินไปในลกัษณะที ถกูต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม คณะกรรมการทกุทา่นมคีวามเข้าใจในหน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ปฏิบติัหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริตระมดัระวงัและรอบคอบโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ 

และเป็นธรรมตอ่ผู้มสีว่นได้เสียทกุฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคดิเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและอทิุศเวลาเพื อ
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ปฏิบตัิหน้าที ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที  ทั (งนี ( ขอบเขตอํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน

กรรมการบริหาร มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

5.4  ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

 คณะกรรมการมีภาวะผู้ นําวิสยัทศัน์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที ในการ
กํากบัดแูลกิจการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นในการกําหนดและให้ความ

เห็นชอบ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้

เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที กําหนดไว้เพื อเพิ มมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

5.5  ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในปี 2560 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั นที จะดําเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ ถือหุ้ นตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเสี ยง และหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี โดย
คณะกรรมการใช้ดลุยพินิจที เป็นอิสระในการดําเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่าง

ถกูต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทนัเวลา 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการได้ดําเนินการในเรื องตา่งๆ ดงันี (     

1)   การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธรุกิจ  

คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหารในการทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัทฯ และร่วมหารือกับฝ่ายบริหารเป็นประจําทุกปี เพื อกําหนดมาตรการ แผนการดําเนินงาน แผนการ
ลงทนุ แผนการจา่ยเงนิปันผล และปัญหาตา่งๆ รวมทั (งกําหนดให้ฝ่ายบริหาร สื อสารนโยบายและทิศทาง การ

ดําเนินงานให้พนกังานทกุระดบัทั วองค์กรได้รับทราบ และติดตามดแูลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที 
กําหนดไว้ในการประชมุคณะกรรมการซึ งจดัขึ (นทกุเดือน หรือปีละ12 ครั (ง  

2)   การกํากบัดแูลกิจการ 

 เพื อนําไปสูก่ารปฏิบตัิงานด้านการกํากบัดแูลกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏบิติัการกํากบัดแูลกิจการที ดีและการตอ่ต้านคอร์รัปชั น ประจาํปี 
2560 ตลอดจนเป้าหมายประจําปีเพื อถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตัิทกุระดบั 

• ให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สง่เสริม เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรม

ธรุกิจ และข้อพึงปฏบิตัิในการทํางาน 

• ปรับปรุงคูม่ือนโยบายการกํากบัดแูล และจริยธรรมธรุกิจ 

• จดัให้คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ และกรรมการผู้จดัการ ทําการประเมินตนเอง 
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• กําหนดชอ่งทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อแนะนําในเรื องตา่งๆ โดยเปิดโอกาสให้พนกังาน และผู้
มีสว่นได้เสีย มีชอ่งทางแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระเพื อนําไปสูก่ารปรับปรุงระบบบริหารจดัการที 
ดีขึ (น 

• ดแูลให้คณะกรรมการกํากบัดแูล ดําเนินการ ปรับปรุง ประเมนิ ทบทวน หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล

กิจการและจริธรรมของบริษัทให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบักฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ และแนวปฏบิตัิที ดีตาม 

 มาตรฐานสากล และรายงานเกี ยวกบัการดําเนินการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื อรับทราบ  

• จดัให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที เป็น Compliance Unit โดยให้ขึ (นตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ 

• พิจารณากฎหมายและเกณฑ์การกํากบัดแูลที สาํคญั อาทิ สาระสาํคญัเกี ยวกบัการแก้ไข
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ฉบบัที  5) พ.ศ. 2559 เพื อทบทวนระเบียบและ
แนวปฏิบตัิของบริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมายและเกณฑ์การกํากบัดแูล 

• พิจารณากําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาด้านความยั งยืน 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั น และอนุมตัิการยื นตอ่
อายกุารรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ภายใน

เดือนธนัวาคม 2560 ซึ งได้รับการตอ่อายแุล้วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561  

3)  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี ยงที เพียงพอและเหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี ยงอย่าง
สมํ าเสมอ โดยให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กรรายงานผลการบริหารความเสี ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื อพิจารณาเป็นประจํา 

4)   พิจารณาแผนการบริหารจดัการความเสี ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ 

5)   พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื องจากกฎ
บตัรฉบบัปัจจบุนัยงัไมค่รบถ้วนและเหมาะสม 

6)   มีนโยบายให้กรรมการที ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร มโีอกาสประชมุระหว่างกนัเอง โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย ปี
ละ 2 ครั (ง 

7)   จดัการประชมุระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั (ง 

8)  กํากับดูแลให้มีการจัดทําแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั น และจัดให้มีการสื อสารในเรื อง
มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั น ไปยงับริษัทยอ่ยทุกบริษัทในกลุม่ 

9)   จดัให้กรรมการได้มีโอกาสเยี ยมชมความคืบหน้าการลงทนุในโรงงานใหม่ รวมทั (ง ส่งเสริมให้กรรมการ 
และผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสมันาในหลกัสตูรตา่งๆ เพื อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ

หน้าที ให้มีประสิทธภาพมากยิ งขึ (น 



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 

หนา้  123 

 
 

10)  จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที เกี ยวข้อง และให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื อ
พิจารณา  

11)  พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ ที เกี ยวข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงกระบวนการการสรรหากรรมการ และการทบทวนโครงสร้าง และหลกัเกณฑ์การจา่ย

ค่าตอบแทนเพื อให้สอดคล้องกบัความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าที ของกรรมการ ตามที คณะ กรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนนําเสนอ 

12)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการฯ โดยในปี 

2560 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื องจากกฎบตัรฉบบัปัจจบุนัยงัไมค่รบถ้วนและเหมาะสม 

13) คณะกรรมการได้พฒันาและปรับปรุงการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื อง ในการจดัการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560 ที ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในระดบั 

“ดีมาก” เป็นปีที สามต่อเนื อง จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

14)  คณะกรรมการมีความมุ่งมั น และให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนว

ทางการกํากบัดแูลกิจการที ดีอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เนื อง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัการกํากบั

ดแูลกิจการที ดีตามหลกัเกณฑ์การประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีที สาม
ต่อเนื อง ซึ งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors 

Association; IOD) 

15)  ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ (ทั (งคณะ และรายบุคคล) สําหรับผลการประเมินปี 2560 

อยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

5.6   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการร่วมกนักําหนดวนัประชมุคณะกรรมการไว้เป็นการลว่งหน้าในแตล่ะปี ในปี 2560 มีการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั (ง ซึ งเป็นวาระการประชมุตามปกต ิ

 ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละ

ครั (งอยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธาน
กรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

 เลขานุการบริษัทคือ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ซึ งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิ การศึกษาและ

ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุในวาระที สามารถเปิดเผยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัพร้อมกับ

จดหมายเชิญประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที  และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั (นได้ ในกรณีที 
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คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัการประชมุ สามารถสอบถามได้ที สํานกับริหารของบริษัทฯโดย
ในการประชมุแตล่ะครั (ง กรรมการสามารถที จะเสนอวาระการประชมุเพิ มเติมได้ 

ในระหว่างการประชมุ ประธานในที ประชมุได้มีการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการอภิปรายประเดน็ที สาํคญั 
อีกทั (งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจ อย่าง

รอบคอบ ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชมุขั (นตํ า ณ ขณะที จะลงมติในที ประชมุคณะกรรมการว่า
ต้องมีกรรมการอยู่ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั (งหมด โดยเลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชมุและจด

บนัทึกการประชมุทุกครั (ง และบางครั (งอาจจะเชิญผู้บริหารที รับผิดชอบงานในหวัข้อวาระการประชมุนั (นๆ เข้าร่วม

ชี (แจงและให้ข้อมลูแก่กรรมการรวมทั (งให้คําแนะนําในด้านกฎเกณท์ต่างๆ ที เกี ยวข้องให้กับคณะกรรมการและ
ผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกตกิารประชมุจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั วโมง 

นอกจากนั (นกรรมการที ไมเ่ป็นผู้บริหารมกีารประชมุระหวา่งกนัเองตามความจําเป็นเพื อพิจารณาปัญหาตา่งๆ 

ที เกี ยวกบัการจดัการที อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย ซึ งในปี 2560 มีการประชมุ 2 ครั (ง ในเดือน
เมษายน และ ธนัวาคม  

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี ยวกับ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายเดือน

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื อติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี ยวกับการ
เปลี ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่างๆ ที เกี ยวข้อง ตลอดจนรับทราบรายงานความคืบหน้าในการ

ดําเนินการด้านการกํากับดูแลในการประชุมกรรมการอย่างสมํ าเสมอ เพื อให้การปฏิบัติหน้าที ในฐานะกรรมการ
สอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบตัิที ด ี

5.7   นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�อื�นของกรรมการและผู้บริหาร 

ในการที บริษัทฯ ไปลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนั (น บริษัทฯ จะแตง่ตั (งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
ฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่าว เพื อทําหน้าที กํากับดูแลให้ทุกบริษัทกําหนดนโยบายและ
ดําเนินธุรกิจที สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื อสร้างให้เกิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ร่วมกนั (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิ มกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั (งนี ( ถือเป็นหน้าที หนึ งในการ
ปฏบิตัิหน้าที ของกรรมการและผู้บริหาร 

5.8   การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั (งคณะ (2) การประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร  เพื อให้กรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัเพื อนําไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันา 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั �งคณะ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัททั (งคณะเพื อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการที ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที ของคณะกรรมการโดยสมํ าเสมอและให้มี
บรรทดัฐานการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการอยา่งมหีลกัเกณฑ์และทําการประเมนิผลการปฏิบตัิงานโดยมีประธาน

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปีละ 1 ครั (ง  

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั�งคณะ 

1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล  

ในปี 2560 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองที เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยเพิ มเติมและปรับปรุงคาํถามเพื อให้ครอบคลมุการปฏบิตัหิน้าที ของคณะกรรมการทกุด้านและสอดคล้อง
กบัลกัษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธรุกิจของบริษัท 

2.  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3.  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ นําผลวเิคราะห์และความเห็นเพิ มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจดัทําแผนเพื อ
ดําเนินการปรับปรุง 

หลักเกณฑ์การประเมนิตนเอง - คณะกรรมการทั�งคณะ 

1.  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สดัสว่นของกรรมการ คณุสมบติัของคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่

ละคณะ 

2.  บทบาทหน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย การใช้เวลาที เพียงพอตอ่การพิจารณาเรื องที สาํคญั รายการที มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบการควบคมุภายใน การจดัการความเสี ยง 

3.  การประชมุคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยการกําหนดการประชมุลว่งหน้าทั (งปี คณุภาพเอกสาร มข้ีอมลูเพียงพอตอ่การตดัสินใจของ
กรรมการ 

4.  การปฏบิตัิหน้าที ของกรรมการ 

ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชมุอยา่งสมํ าเสมอ การแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกนั และมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา 

6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที  มีความรู้ในธรุกิจบริษัท สง่เสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบ
ทอดตําแหน่ง  
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 ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั�งคณะ ประจาํปี 2560  

มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีมาก  

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

กระบวนการประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล 

1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล เพื อให้มีความถกูต้อง และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที หน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

2.  กรรมการรายบคุคลเป็นผู้ประเมนิตนเอง เพื อแสดงความเห็นเกี ยวกบับทบาทหน้าที ของกรรมการ ความเป็น
อิสระ โครงสร้างการบริหาร การพฒันาความรู้ และความเห็นเกี ยวกบัการบริหารจดัการองค์กร 

3.  เลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปผลและวเิคราะห์ผลการประเมนิ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื อจดัทํา
แผนพฒันากรรมการรายบคุคล 

หลักเกณฑ์การประเมนิตนเอง - กรรมการรายบุคคล 

1.  คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบตอ่การปฏบิตัิหน้าที ของ
กรรมการ 

2.  บทบาทหน้าที และความรบัผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็น และการเข้าร่วม

กิจกรรมที เพียงพอ ระบบการควบคมุภายใน และการจดัการความเสี ยง การเปิดเผยข้อมลู 

3.  การประชมุ: การเข้าร่วมประชมุ การแสดงความเหน็ในการประชมุ การศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้า 

4.  การแสดงความเหน็อื นๆ ที เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการองค์กร  

ผลประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ประจาํปี 2560  

มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีมาก 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 

คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร มีการประเมินตนเองเป็น

ประจําทกุปี เพื อนําผลประเมินมาพฒันาการปฏิบตัิหน้าที ในการสนบัสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทและ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัข้อประเมิน -  การปฏิบตัิหน้าที โดยรวมของกรรมการ 

   -  การสอบทานรายงานทางการเงิน 

   -  ความเป็นอิสระของกรรมการ 

   -  การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

   -  การรายงานของกรรมการ 
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ผลการประเมินตนเอง:   มคีะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีเยี ยม   

2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

หวัข้อประเมิน -  คณุสมบตัิของกรรมการ 

   -  ความเป็นอิสระของกรรมการ 

   -  โครงสร้างและแผนพฒันากรรมการอยา่งตอ่เนื อง 

   -  นโยบายกําหนดคา่ตอบแทน 

   -  วิธี และหลกัเกณฑ์ การกําหนดคา่ตอบแทนที เป็นธรรม 

ผลการประเมินตนเอง:   มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีมาก  

 3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

หวัข้อประเมิน -  การปฏิบตัิหน้าที โดยรวมของกรรมการ 

   -  นโยบายการกํากบัดแูล จริยธรรมทางธรุกิจ 

   -  มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั น  
   -  การติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย 

   -  การสอบทานการปฏบิตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายที เกี ยวข้อง 

   -  การรายงานของกรรมการ 

ผลการประเมินตนเอง:   มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีเยี ยม   

4)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

หวัข้อประเมิน -  การดแูลและดําเนินการด้านบริหารความเสี ยง 

   -  การติดตามและการประเมินผล 

   -  การกําหนดมาตรการควบคมุความเสี ยง 

   -  การรายงานผลการดําเนินงานอยา่งสมํ าเสมอ 

ผลการประเมินตนเอง:   มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีมาก  

การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทุกปี โดย

ใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที เชื อมโยงกบัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพื อพิจารณาคา่ตอบแทน
ตามมาตรฐานของบริษัทที อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และแรงจงูใจที เหมาะสม  

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ (นปีเลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน 

CEO รวมทั (ง จดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื อนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็น

ข้อมลูในการพฒันาศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป 

ทั (งนี ( เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลตอ่ที ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
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ค่าตอบแทน เพื อนําเสนอผลประเมินการปฏิบตัิงานของ CEO ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื อพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนตอ่ไป       

5.9  ค่าตอบแทน 

 บริษัทฯ มีนโยบายที จะกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ (CEO) และผู้บริหาร

ระดบัสงู ให้อยูใ่นระดบัที เทียบเคียงได้กบัที ปฏิบตัใินอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยูใ่นระดบัที สามารถจงูใจได้ รวมทั (ง
จดัคา่ตอบแทนในลกัษณะที เชื อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที มี
คณุภาพตามที ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณา

ค่าตอบแทนกําหนด วิธีปฏิบตัิการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื อพิจารณาขออนมุตัิในที ประชมุผู้ ถือหุ้น สําหรับเนื (อหาการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2560 มรีายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 โครงสร้างการจดัการ 

ทั (งนี ( คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จดัการ (CEO) 

และผู้บริหารระดบัสงู เพื อจา่ยคา่ตอบแทน ทั (งระยะสั (น และระยะยาว ดงันี ( 
ระยะสั (น :   จา่ยคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน (KPI) 

ระยะยาว :  จดัตั (งโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู (ESOP) และ

โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP)  

5.10  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้กรรมการและผู้ บริหารเข้าร่วมการฝึกอบรม และสัมนาใน

หลกัสตูรต่างๆ ที เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที  และให้ความรู้แก่ผู้ เกี ยวข้องในระบบการกํากับดแูลกิจการของ

บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื อง เช่น กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื อช่วยให้กรรมการสามารถทํา

หน้าที และกํากบัดแูลกิจการของบริษัทได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี ( เมื อมีการเปลี ยนแปลงกรรมการใหมบ่ริษัท
ฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  มี

เอกสารและข้อมลูของบริษัทที เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที ให้แก่กรรมการใหมอ่ย่างเพียงพอ รวมถึงการจดัให้

มีการแนะนํา ความรู้ทั วไปของธรุกิจ แนวทางการดําเนินงาน โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ฯ กฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัิในการกํากบัดแูลกิจการ และจะจดัให้กรรมการใหม่เข้าเยี ยมชมกิจการ 
และพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริหาร เพื อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ด้วย 
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รายละเอียดการอบรมสมัมนาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบญัชา องค์โฆษิต   

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547  

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  

• ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฎิบตัิ ปี 2541 โดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

• การสง่เสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 - 2557 จดัโดย KPMG 

• เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี 2558 จดัโดย KPMG 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 

• หลกัสตูร “ Role of the Compensation Committee”  

   สถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ปี 2550 

• หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที  2 ปี 2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที  8 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที  4 ปี 2552 

4. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  ปี 2546 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

• สมัมนาเรื องแนวทางการจดัทํารายงานการกํากับดูแลกิจการที ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2556 

• เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response 

to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries (2557) 
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• สมัมนาเรื อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 

2557) 

• สมัมนาเรื อง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of 

investors (ปี 2557) 

• หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

5. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร Thai Directors Compensation Survey ปี 2548 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 

•  หลกัสตูร Financial Instrument for Directors ปี 2554 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

• เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response 

to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries ปี 2557 

• หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

• สมัมนาเรื อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 

2557) 

• สมัมนาเรื อง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of 

investors (ปี 2557) 

6. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 

• สมัมนาเรื อง แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2556 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

• เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response 

to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries ปี 2557 
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• สมัมนาเรื อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี

2557) 

• หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

7. นายไพฑรูย์ ทวีผล 

• Director Certification Program (DCP) ปี 2546 

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

• Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 

• Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548 

• Chartered Director Class (R-CDC) ปี 2551 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk  

  Management (MIR) ปี 2553 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2553 

• Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553 

• หลกัสตูร   “มาตราฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรับกิจการที ไมม่สีว่นได้เสีย

สาธารณะ” ปี 2554 

• หลกัสตูร  “การป้องกนัทจุริตและการรายงานตามกฏหมาย ปปช.” ปี 2554 

• สมัมนา   “Audit Committee  Forum” ปี 2554 

• หลกัสตูร  “11th Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR)” ปี 

2555 

• หลกัสตูร “วนัตอ่ต้านคอรัปชั น : รวมพลงัเปลี ยนประเทศไทย” ปี 2555 

• สมัมนา "The 2nd National Director Conference 2013 Board Leadership 

Evaluation" จดัโดย IOD ในปี 2556 

• สมัมนา Director Conference ในปี 2557 

• CG in Substance วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภบิาล โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) - มีนาคม 2558 

•        IOD Director Conference 2015 "Re-energizing Growth Through Better 

Governance" - มิถนุายน 2558 

• CG Forum "Risk Oversight High Priority Roles of the Board" (วทิยากร) จดัโดย

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - กนัยายน 2558 
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• IOD Director Forum "Building Better Board Through Effective Independent 

Director" - ตลุาคม 2558 

• Thailand CG Forum "Governance as a Driving Force for a Business 

Sustainability"  จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. - 

ตลุาคม 2558 

• 2015 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance จดัโดย OECD/ 

IOD/ SET/ SEC - ตลุาคม 2558 

• การควบคมุภายในกบัการทํางานของกรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบญัชี มีนาคม 

2559 

• Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business 

มิถนุายน 2559 

• CG Forum  ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที ป้องกนัและควบคมุได้ สิงหาคม 2559 

• หลกัการบริหารกิจการที ดี และ หลกัธรรมาภิบาลการลงทนุสถาบนัในสว่นที 
เกี ยวข้องกบับริษัทจดทะเบียน สิงหาคม 2559 

• National Conference of CAC ตลุาคม 2559 

• 2017 Independent Director Forum จดัโดย IOD – พฤศจิกายน 2560 

• Chairman Dinner Talk จดัโดย IOD – พฤศจิกายน 2560 

• 8th CAC National Conference จดัโดย CAC & IOD – พฤศจิกายน 2560 

8.  นายพิธาน องค์โฆษิต 

• Director Certification Program (DCP 194-195/2014) 

9.        นายครรชิต บนุะจินดา 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 8) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4) 

• Audit Committee Program (ACP 14) 

• Directors Accreditation Program (DAP 35) 

• Directors Certification Program (DCP 30) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5) 
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5.11  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั (งเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั (งเลขานุการบริษัทเพื อให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที ด ีโดยมีหน้าที รับผิดชอบตามรายละเอียดที 
ปรากฎในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

5.12   การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ
มาตรการการตรวจสอบภายในที สามารถสร้างความเชื อมั นและติดตามการปฏิบตัิงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางการควบคมุและตรวจสอบภายในที ดี เกี ยวกบังบการเงินและสารสนเทศ ดงัได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน รวมถึง
การปฏบิตัิที สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดที เกี ยวข้อง ที ครอบคลมุแผนการควบคมุและตรวจสอบภายใน

การปฏบิตัิงานในทกุๆด้าน และจะมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในทุกๆปี โดยในปี 2560 ที ผ่าน

มาบริษัทฯได้ปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทางและข้อกําหนดของการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ดงัระบุอย่าง

ชดัเจน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจดัการที เกี ยวข้องและสํานกั
ตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้คณะ 

กรรมการบริษัทพิจารณา โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า “ระบบควบคมุภายในและ

ระบบบริหารความเสี ยงของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม” อ้างอิงแบบ “ประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคมุภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ( 

1)  การควบคมุภายในองค์กร 

บริษัทได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที ชัดเจน โดยมีการจัดทําแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของ
ลกูค้า และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ในด้านการกํากบัดแูล บริษัทกําหนดโครงสร้างการกํากบัดแูล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะ 

กรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการ

บริหารความเสี ยง และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการแต่ละชดุมีความรับผิดชอบในการกํากบั
ดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นกรอบของจริยธรรมที ดี และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ในด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั น บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกในโครงการต่อต้านคอร์รัปชั นของแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 2558 และได้รับการต่ออายใุบรับรองในปี 

2561 และมีอายอีุก 3 ปี บริษัทได้มีการประเมนิความเสี ยงที เกี ยวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมทั (ง ทบทวนการ
ปฏบิตัิตามนโยบาย เพื อให้มั นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั น
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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2)  การประเมินความเสี ยง 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี ยงเป็นนโยบายสําคัญ โดยผ่านการกํากับดูแลใน
คณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร และคณะกรรมการบริหารความ
เสี ยงระดับจัดการ ที ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท โดย
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร ทําหน้าที พิจารณาปัจจยัความเสี ยงที มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัททราบเป็น

ประจํา 

3)  การควบคมุการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการควบคมุการปฏิบตัิงานผ่านคณะกรรมการชุดย่อยทั (ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร และ
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ที ได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าที ที ได้รับมอบหมาย ในการควบคมุการ
ปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนั (น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิแผนการตรวจสอบ
ประจําปี เพื อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที มีความเสี ยงสูง ทําให้มั นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ มีการ
ควบคมุการปฏิบตังิานอยา่งเพียงพอ ทั (งนี ( คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นที สําคญัและปัญหาที ตรวจ
พบ โดยได้เสนอแนะฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข มีการติดตามการแก้ไข และมีมาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหานี (ซํ (า
อีก 

กรณีที มีการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที เกี ยวข้องนั (น ธุรกรรมที เกิดขึ (นจะต้องผ่านขั (นตอนการอนุมตัิ
ตามระเบียบของบริษัท และผู้ ที เกี ยวข้องกับการทํารายการจะต้องพิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตสุมผล 
และเป็นไปตามธรุกิจปกติ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

4)  ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมลู 

ในการประชมุคณะกรรมการ บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูประกอบการพิจารณาเพื อการตดัสินใจอย่างเพียงพอ ซึ ง
จะจัดส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทให้คําแนะนําด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั (งเป็นหน่วยงานในการจัดทํา 

และจัดเก็บเอกสารสําคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบเพื อการตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏบิตัิหน้าที ของกรรมการได้ในภายหลงั ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารในทางบญัชีนั (น บริษัทได้จดัเก็บไว้อย่าง

ครบถ้วน เพื อความโปร่งใสและเพื อป็นข้อมลูในการปฏิบตัิงาน ทั (งนี (บริษัทมิได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี หรือหน่วยงาน

อื น วา่มีข้อบกพร่องในเรื องนี (แตอ่ยา่งใด  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้ สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เกี ยวข้องกับการ

จดัทํางบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื อให้มั นใจว่า บริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที รับรองทั วไป 

และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั (งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

5)  ระบบการติดตาม 

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏบิตัิงานเทียบกบัเป้าหมาย โดยมีการประชมุคณะกรรมการในปี 2560 รวม 

12 ครั (ง เพื อติดตามเป้าหมายและกํากบัการดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ และแผนการดําเนินงานของปีที ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั (งแก้ปัญหาที อาจเกิดขึ (น หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที เปลี ยนแปลงไป และให้รายงานผลการปฏิบตัิอย่างต่อเนื อง บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามระบบการควบคมุภายในอยา่งสมํ าเสมอ โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผล อย่างเป็นอิสระ
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.13   การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมนีโยบายในการดําเนินธรุกิจด้วยความซื อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน หลีกเลี ยงการทํารายการที เกี ยวโยงกบัตนเองหรือบคุคล/นิติบคุคลที เกี ยวข้อง ที อาจทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

 โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทําใดๆ ที เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที ต้องรายงานการกระทําใดๆที เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ที ประชมุรับทราบ  ซึ งในกรณีที มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั (น
เข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั (นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์นั (นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการมีหน้าที ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที เกี ยวโยงกัน
ตามที กฎหมาย หรือหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

 บริษัทและบริษัทย่อยตา่งๆ มีรายการระหว่างกัน ดงัที ได้แสดงไว้ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและ

งบการเงนิของบริษัท สําหรับปีสิ (นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2560 ซึ งได้เปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกันของบริษัทและ

บริษัทย่อยตา่งๆ ที เกิดขึ (นโดยละเอียด ทั (งนี (รายการที เกิดขึ (นเป็นรายการธุรกิจปกติกบับริษัทย่อย ซึ งไม่ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  

5.14  นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกบัฝ่ายจดัการในเรื องนโยบายการบริหาร

ความเสี ยง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี ยง และให้นําเสนอรายงานเรื องการบริหาร
ความเสี ยงตอ่คณะกรรมการอยา่งน้อยปีละ 2 ครั (ง เพื อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี ยงและ
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี ยง เพื อให้สามารถปรับเปลี ยนกลยทุธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการได้อย่าง
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ทนัทว่งที โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ กํากบัดแูลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี ยง โดย

ได้กําหนดแนวทางการบริหารความเสี ยงทั (งองค์กร ดงันี ( 

•  จดัตั (งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน โดยมี

กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีวตัถุประสงค์เพื อพิจารณาปัจจัยเสี ยงที มีผลกระทบต่อการ
บรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร รวมทั (ง ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดับจัดการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

•  จดัให้มคีณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายต่างๆใน

องค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นประธาน ทําหน้าที ในการประเมินปัจจัยเสี ยงทั (งจาก
ภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขันทาง

ธรุกิจ และปัจจยัภายในที มผีลกระทบต่อเป้าหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทกําหนดนโยบายใน
ภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี ยงอยา่งใกล้ชิด ตดิตามและประเมินผลการบริหารความเสี ยง
เพื อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี ยงองค์กร 

•   จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี ยงในขั (นตอนการดําเนินงาน โดยให้ผู้ บริหารและพนักงานใน
หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี ( ประเมิน
และบริหารความเสี ยงอยา่งเหมาะสม 

•   ส่งเสริมและกระตุ้ นให้มีการบริหารความเสี ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง

ความสําคญัของการบริหารความเสี ยง 

ในปี 2560 ได้มีการดําเนินการดงันี ( 
1. พิจารณาจดัทํากฏบตัรของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร และนําเสนอทา่น

ประธานกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ลงนามอนมุตัิ 

2. พิจารณาให้มีการจดัสมันาทํา Workshop เรื องการบริหารความเสี ยงองค์กร(Enterprise Risk 

Management) สําหรับกลุม่ผู้บริหารของกลุม่บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการให้มีความเหมาะสมและ
ครอบคลมุทกุสว่นงาน 

5.15   แผนสบืทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของเคซอีี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัรอง

กรรมการผู้จดัการทุกสายงาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง

กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ ของแตล่ะตาํแหน่งงาน เพื อคดัเลือกผู้ ที เป็นคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุง่เน้นรับ

คนรุ่นใหม่ที มีศกัยภาพสงู (Young Talent) และให้ความสําคญัในการดูแล การพฒันาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมี

โอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ (นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) อีกทั (ง บริษัทฯยังได้ดูแลค่าตอบแทน         
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และผลประโยชน์ ตามหลกั Performance-based Pay ให้ค่าตอบแทนตามความสําเร็จตามเป้าหมายที เหมาะสม
และเป็นธรรมเพื อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ต้องดําเนินการทบทวนและสรุปผลการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร

ระดบัรองกรรมการผู้จดัการเป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั (ง   

5.16  การต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่การทจุริตเป็นความเสี ยงหนึ งที สําคญัขององค์กรจงึได้พิจารณาอนมุตัใิห้บริษัทฯ 

เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต เมื อวันที  18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต เมื อวนัที  3 เมษายน 2558 และได้รับการจดัอนัดบั Anti-Corruption ในระดบั 4  

ตลอดปี 2560 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้จดัให้มกีารดําเนินงานอยา่งตอ่เนื อง ดงันี ( 

• ติดตามการดําเนินการเพื อควบคมุความเสี ยงที ต้องทําเพิ มเตมิ ตามที ระบไุว้ในทะเบียนความเสี ยง  

• พฒันากลไกในการควบคมุดแูลปัจจยัเสี ยงอย่างต่อเนื อง 

• จดัให้มกีารสื อสารเพื อเผยแพร่ขา่วสารเกี ยวกบัการตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร 

• จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานและผู้บริหาร สว่นงานทรพัยากรมนษุย์ และกลุม่พนกังานระดบั

หวัหน้า เพื อสื อสารให้ความรู้เกี ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริต 

• หน่วยงานที เกี ยวข้อง เชน่ สว่นงานทรัพยากรมนษุย์มกีารสอบประวตัิบคุลากรก่อนการจ้างงาน และ
สว่นงานจดัซื (อมีการสอบทานผู้ เกี ยวข้อง (ผู้ขาย ผู้ รับเหมา) ก่อนการจดัซื (อจดัจ้าง  

• จดัให้มชี่องทางในการแจ้งเบาะแส และตรวจสอบการร้องเรียน 

• ยื นต่ออายใุบรับรอง Recertification Membership ของ CAC วนัที  15 ธันวาคม 2560 ซึ งได้รับรอง
การตอ่อายแุล้ว ในวนัที  12 กมุภาพนัธ์ 2561 
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10.1   นโยบายภาพรวม 

นอกจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสําคัญที บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนักงาน และ

ตั (งเป้าหมายให้เป็นสว่นหนึ งของวฒันธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯยงัมีความมุง่มั นที จะแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม
โดยดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ตา่งๆ อยา่งตอ่เนื องและเป็นรูปธรรม เพื อมุง่สร้างจิตสํานึกในการเป็นผู้ให้และ

เกื (อกลูสงัคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั (งในด้านการ
พฒันาอยา่งยั งยืนของชมุชน รวมถึงการสง่เสริมศิลปวฒันธรรม และอนรัุกษ์สิ งแวดล้อม เพื อสร้างจิตสํานึกในการเป็น
สมาชิกที ดีของสงัคม กิจกรรมเพื อสงัคม โดยมีการตั (งคณะทํางานรับผิดชอบปฏิบตัิการและติดตามผลอย่างต่อเนื อง
เพื อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที วางไว้ และมีฝ่ายจดัการเป็นผู้ ให้คําแนะนํา จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดําเนินโครงการ

และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนั (นถูกขับเคลื อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีคณะทํางานความ

รับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหน้าที กําหนดแนวทาง จดัทํางบประมาณ 

และดําเนินการจดักิจกรรม รวมทั (งติดตามผลการดําเนินงาน จดัทํารายงานเสนอตอ่ฝ่ายจดัการ และเป็นศนูย์กลาง
ในการติดตอ่ประสานงานด้าน CSR กบัหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดําเนินงานที มุง่เน้นการสร้างคณุค่าที 
ยั ง ยืนแก่ชุมชนและสังคม  นอกจากโครงการที บ ริษัทดํา เนินการเองแล้ว  บ ริษัทฯยัง เ ข้า ร่วมโครงการ

สาธารณประโยชน์อื นๆ โดยเน้นกิจกรรมเพื อการพฒันาที ยั งยืนเป็นสําคญั 

  บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเนื อง ด้วยการ

ปลกูฝังจิตสํานึก การปฏบิตัิตวัเป็นแบบอยา่งของผู้บริหารที ถ่ายทอดสูพ่นกังาน โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของกิจการที จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งปัจจบุนั กําหนดหลกัการไว้ให้เป็นแนวปฏิบตัิ 8 ข้อ 

ดงัตอ่ไปนี ( 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ กําหนดจริยธรรมทางธุรกิจไว้ในคู่มือการปฏิบตัิงานสําหรับพนกังานทั วไป ครอบคลุมเรื องความ
ซื อสตัย์สจุริตและยตุิธรรม  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยดึถือปฏบิตัิมาอยา่งตอ่เนื อง ในเรื องของการปฏิบตัติ่อคูค้่าอยา่ง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื อสตัย์สจุริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา การสง่เสริมสทิธิทางการ 

เมือง ตลอดจนการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ 

 1.1   การแขง่ขนัที เป็นธรรม: การปฏบิตัิตามเงื อนไขตา่งๆ ที ตกลงกนัไว้กบัผู้ขาย หรือเจ้าหนี (อยา่ง 

เคร่งครัด เป็นธรรม ตามข้อตกลงต่างๆ ที ได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการดําเนินธรุกิจร่วมกนั 

 1.2   ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในคู่ค้า: ชี (แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรม

ในการจ้างงานและการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา ที เป็นคูค้่าของบริษัทฯ ว่า

ยงัคงความเป็นธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายหรือไมอ่ยา่งตอ่เนื อง 

10  ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 
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 1.3   การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน: ส่งเสริมและปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา 

ลิขสิทธิ? สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรม อยา่งเคร่งครัด 

 1.4  การเกี ยวข้องกบัการเมืองอยา่งมีความรับผิดชอบ: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการ

เมือง ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหนึ งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอํานาจทางการเมืองคนหนึ งคน
ใด ไม่นําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนบัสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือ

นกัการเมืองใดๆ โดยไมอ่นญุาตให้ผู้บริหารและพนกังานใช้อํานาจครอบงํา ชกัใย ขม่ขู ่บีบบงัคบั 

 บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามและควบคุมความเสี ยงในระดับปฏิบตัิการโดยจัดตั (งคณะทํางาน
บริหารความเสี ยงเพื อกําหนดนโยบาย ควบคมุและติดตามความเสี ยงในทกุๆ ด้านที มาจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก โดยทําการประเมินความเสี ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Management) ที มีผลกระทบโดยตรง
ตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุที รัดกมุยิ งขึ (น  

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญักบันโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั (งในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี ยนแปลง
ทศันคติไปสู่การปฏิบตัิ โดยเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื อวนัที  18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เมื อวนัที  3 เมษายน 2558 และได้รับการจดัอนัดับ Anti-

Corruption ในระดบั 4 

 บริษัทฯ ได้จดัทํา "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั น (Anti-corruption Policy)" เพื อให้มีการบริหารจดัการด้วย
ความซื อสตัย์สจุริต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล  และมีการดําเนินการเผยแพร่ สื อสาร ให้กบัผู้บริหารและ

พนกังานทกุระดบัรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนันสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที ประกาศในระดับสากล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจไปสู่ความยั งยืน โดยคํานึงถึงการ

เคารพสิทธิมนษุยชนและเคารพต่อศกัด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนกังานทุกคน ซึ งเป็นรากฐานของการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีคณุภาพและคณุค่า บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์ที มีคณุภาพ 

จึงให้ความสําคญัในการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั (งในเรื องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั (ง 

โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพื อให้พนกังานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็นคนดี
ของสงัคม เช่น การจ้างงานที เป็นธรรมสําหรับพนกังานและให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนที เหมาะสมตามศกัยภาพ 

ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัที ด ี

พัฒนาพนักงานเพื อฝึกทักษะและเพิ มพูนศักยภาพอย่างทั วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ 

อยา่งสมํ าเสมอ 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2551 และได้รับการรับรองเกี ยวกบัมาตรฐาน
แรงงานไทย: มรท.8001 (Thai Labour Standard : TLS.8001) โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
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กระทรวงแรงงาน ซึ งประกอบด้วยเรื อง การไม่ใช้แรงงานบงัคบั, ค่าตอบแทนการทํางานที ยุติธรรม, ชั วโมงการ 

ทํางาน, การไมเ่ลือกปฏิบติั, วินยั และการลงโทษ, เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาตอ่รอง, ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นต้น โดยมีคณะทํางานระบบมาตรฐานแรงงานไทย คอย

ควบคมุดแูล และมกีารประชมุคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครั (งเพื อติดตามให้มั นใจว่า จะไมม่ีการกระทําผิดดงักลา่ว 

 ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีชอ่งทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพื อเป็นแนวทาง
สูก่ารพฒันาและจดัการที ยั งยืนขององค์กร 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม    

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและมีความเสมอภาค ดงันี ( 
4.1  เคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัสิทธิมนษุยชน: โดยการไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน ไมบ่งัคบั

ให้บุคคลขาดความสมคัรใจที จะทํางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

พนกังาน 

4.2  ให้ความคุ้มครองทางสงัคมและสภาพการทํางานของพนกังาน: โดยกําหนดเงื อนไขการจ้างที เป็น
ธรรมและได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดิการอื นที เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี ยง
การกระทําที ไมเ่ป็นธรรมที มีผลกระทบตอ่ความมั นคงในหน้าที การงานของพนกังาน หรือคกุคาม

และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

4.3  ให้ความคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน: ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และ

จดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมสีขุอนามยัที ด ี

ผู้บริหารให้ความสําคญักบัพนกังานทกุระดบัให้ได้รับโอกาสอยา่งเทา่เทียมกนั ความก้าวหน้าของพนกังาน

ในสายอาชีพขึ (นอยู่กับผลงานความสามารถ โดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที มั นใจได้ว่า พนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนที เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนบัสนุนการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื อสารอินทราเน็ตภายในองค์กร 
และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี (ยงัจดัสวสัดิการและกิจกรรมสนัทนาการตามความสนใจของพนกังาน เพื อ
คณุภาพชีวิตที ดี  

บริษัทฯ เปิดกว้างสําหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดบัชั (น โดยการฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากรนั (น มุง่เน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื อง” เพื อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที คาดหวงั
อย่างชดัเจน ซึ งจะฝึกอบรมพนักงานทั (งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื อใช้ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที   
การฝึกอบรมทั วไปเพื อให้พนกังานสามารถเรียนรู้และปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจน

การฝึกอบรมทกัษะและความสามารถที องค์กรต้องการ โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล ได้จดั 

การฝึกอบรมให้พนกังานของบริษัทฯและบริษัทในเครืออย่างต่อเนื อง ซึ งเป็นผลให้ จํานวนชั วโมงการฝึกอบรม และ

จํานวนพนกังานที มีทกัษะหลายด้าน (Multi-skill employee) มีเพิ มมากขึ (น  
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวนชั วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี) 23.75 30.14 74.06 73.50 62.52 

พนกังานที มีทกัษะหลายด้าน (ร้อยละ) 64.44 69.26 69.45 75.22 70.00 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน กรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับการรับรอง มรท. 8001-2553 เพื อแสดงวา่ บริษัทฯได้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย มีผลตั (งแต ่วนัที   8 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 7 กมุภาพนัธ์ 2559 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2558 ระดบัประเทศ (จากกระทรวง

แรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  17 กรกฎาคม 2558 และได้รับประกาศเกียรติคณุเพื อ
แสดงว่าบริษัทฯสามารถธํารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื อง (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  26 พฤษภาคม 2558 นอกจากนั (น ยงัได้รับเกียรติบตัรจากสมาคมพฒันา
คณุภาพสิ งแวดล้อมที บริษัทฯได้การสนบัสนนุการดําเนินงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในสถานประกอบการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั (นริเริ ม จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื อแสดงว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคม

ของธรุกิจไทย มผีลตั (งแต ่วนัที  15 สิงหาคม 2559 ถึง 14 สิงหาคม 2562 

นอกจากนั (น บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2559 ระดบัประเทศ ด้านแรงงาน

สมัพันธ์และสวสัดิการแรงงาน (จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  17 

สิงหาคม 2559 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2560 ระดบัประเทศ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกนั (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ 

วนัที  25 สิงหาคม 2560 และได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติ สถานประกอบกิจการที สามารถธํารงรักษาระบบมาตรฐาน
แรงงานไทยได้อย่างต่อเนื อง 5 ปี (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  25 

สิงหาคม 2560 

 ในปี 2560 บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั นแนล จํากัด ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประจําปี 2560 ประเภทการบริหารคณุภาพ “THE PRIME MINISTER’S Industry Award 2017“ ให้ไว้ ณ วนัที  23 

สิงหาคม 2560   

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยึดหลกัและดําเนินการตามนโยบายที จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า 

รวมไปถึงผู้บริโภคที เป็นผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ให้สามารถมั นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที มีราคาที 
ยตุิธรรม มีคณุภาพที ดีที สดุแล้ว บริษัทฯยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัที อาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิ งแวดล้อม 

รวมถึงการกระทําที เป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค 
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ปัจจุบัน บริษัทฯ รวมถึงสํานักงานตัวแทนขายทุกแห่งของบริษัทฯ ทั วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/TS 16949:2009 Edition 3 (23 กันยายน 2559 - 14 กนัยายน 2561) ซึ งเป็นระบบการจดัการคณุภาพของ

ผู้ผลิตชิ (นสว่นยานยนต์  โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากดั จํานวน 2 ครั (งตอ่ปี ซึ งได้รับการ

รับรองจาก IATF โดยทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอยา่งตอ่เนื องเป็นประจําเพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการ

ตามนโยบายและปฏิบตัิตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการ

ตรวจสอบระบบคณุภาพ 1 ครั (ง (Surveillance audit) ในเดือนพฤษภาคม ผลการตรวจสอบสามารถรักษาระบบและ

การรับรองมาตรฐานไว้ได้  และในปี 2560 มีลูกค้าบริษัท CONTINENTAL,  ZF ELECTRONICS GMBH, 

AUTOLIV , BOSCH, DANFOSS, VALEO, SCHNEIDER, BOSE และ JOHN DEERE เป็นต้น เข้ามาตรวจ

ติดตามระบบมาตรฐานคณุภาพ ซึ งไมพ่บความไมส่อดคล้องที มีนยัสําคญั  

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ทํา Customer Satisfaction survey เพื อประเมินความพึงพอใจของลกูค้าใน

ด้านต่างๆ เช่น ในด้านเทคนิค, คุณภาพ, การส่งของตรงเวลา, การตอบสนองในการแก้ปัญหา, Logistics, ความ

ถกูต้องของเอกสาร และการสื อสาร ซึ งผลคะแนนจากการสํารวจอยูใ่นเกณฑ์ที น่าพอใจ ในระดบั 80% - 100% และ

พบวา่ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของลกูค้า มีแนวโน้มความพึงพอใจเพิ มขึ (น เมื อเทียบจากครั (งที ผา่นมา 

สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านคณุภาพ ดงันี ( 

● เป้าหมายในการผลิต อยูท่ี  15,030,000 ตรฟ. ตอ่ปี  

● ลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายอยูที่   
 Inner Layer  < 0.60% 

 Outer Layer  < 4.00% 

● ลดการปฎเิสธ/คืน ของของลกูค้า (Customer Reject/Return) โดยมีเป้าหมายอยูที่  
     Automotive  <  9 ppm 

     Overall   < 12 ppm 

● การสง่สินค้าทนัเวลา (Delivery Performance) โดยมีเป้าหมายอยูที่  
     Automotive  = 100 % 

    Overall   = 100 % 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการด้านระบบมาตรฐานคณุภาพ ดงันี ( 

• โครงการปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื อง (QIP) โดย Cross Function Team ซึ งมีโครงการทั (งหมด 10 

โครงการ เพื อปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดปริมาณของเสีย และลดค่าใช้จ่าย อีกทั (งปรับปรุงและ
พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื อง โดยมทีีมงานในการรับผิดชอบ ซึ งในทีมงานจะประกอบไปด้วย  

Engineer, Process Engineer, Planning Control, Production, Quality และส่วนงานอื นๆ ที 
เกี ยวข้อง มีการจดัการประชมุ Improvement Team เพื อติดตามปัญหา หาสาเหตแุละการแก้ไขเป็น
ประจําทุกสัปดาห์ ทั (งนี (เพื อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื อง และมีการประเมินในส่วนของการ
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ดําเนินงานในแตล่ะโครงการเพื อให้แต่ละโครงการทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแต่ละ
โครงการเมื อมีการนําเสนอโครงการ 

• การนําเสนอข้อมูลเกี ยวกับ Customer rejected/returned ของแผนก Customer Quality 

Engineer ซึ งได้มีการนําเสนอทุกๆ สปัดาห์ เพื อให้หน่วยงานที เกี ยวข้องรับทราบถึงปัญหาเพื อหา
แนวทางการแก้ไขร่วมกนั 

• การนําข้อมลูเกี ยวกบั Customer rejected/returned และ Delivery on time มาประเมินความพึง

พอใจของลกูค้าเพื อนํามาปรับปรุงการให้บริการเพื อสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าอยา่งสงูสดุ 

• การนําเสนอข้อมลูเกี ยวกบัปัญหาด้านคณุภาพของส่วนงาน Quality ซึ งได้มีการนําเสนอข้อมลูด้าน
คณุภาพและสนบัสนนุข้อมลูให้สว่นงานฝ่ายผลิตเพื อนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตาม
ความต้องการของลกูค้า และมีการเพิ มช่องทางในการสื อสารในเรื องของประสิทธิภาพการทํางาน

ต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น Web ติดประกาศ แจ้งแผ่นพบั การประชมุประจําเดือน และขึ (นภาพพัก
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• การจดัทํา Internal Audit System เพื อตรวจติดตามผลการดําเนินงานของทุกแผนก ให้ดํารงรักษา
ความสอดคล้องตามข้อกําหนดของลกูค้า และมาตรฐานด้านคณุภาพ ISO/TS16949 และเนื องจาก
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949 ได้รับการพัฒนามาเป็น IATF16949  ซึ งบริษัทได้เตรียม
ความพร้อมและวางแผนการดําเนินการขอการรับรองระบบมาตรฐานคณุภาพ IATF16949 ในเดือน

มิถนุายน 2561 

• การตรวจติดตามอุปกรณ์/เครื องมือวดัต่างๆที ใช้ในกระบวนการผลิต มีความถี ในการตรวจติดตาม
ทุกๆ 3 เดือน เพื อให้มั นใจว่าอุปกรณ์/เครื องมือวดัต่างๆได้รับการสอบเทียบและมีการชี (บ่งเพื อให้
ทราบถึงสถานะของการสอบเทียบตามข้อกําหนดของระบบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO/TS16949   

• การนําเค รื องมือ  เค รื องจักรต่างๆที ทันสมัยเ ข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต  เช่น  เค รื อง 
CUOLOSCOPE CMS2 Step View เป็นเครื องมอืที ใช้วดั Coating thickness และเครื อง LM 1000 

เป็นเครื องที นํามาใช้ที แผนก ET ทําหน้าที ในการตรวจจบั Open/Short Test ได้ดีขึ (น 

• การฝึกอบรมพนกังานระดบัหวัหน้างาน ตามข้อกําหนดของระบบ ISO/TS 16949 เพื อให้พนกังานมี

ความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดําเนินงานตามระบบการรับรองมาตรฐานคณุภาพ 

ISO/TS16949 

• เพิ มเครื องมือวดัขั (นสงูใหม่ๆ  ใช้ในการทดสอบศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ เพื อรับรองผล Reliability ได้

ตามความต้องการของลกูค้า 

• พฒันาการนําระบบออนไลน์และการจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบสื ออิเล็กทรอนิคส์มาใช้ในการจดัเก็บ
ข้อมลู การจดัทํารายงาน การอนมุติั รวมถึงฐานข้อมลูตา่งๆ เพื อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพิ ม
ความถกูต้องรวดเร็วของข้อมลู 
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• ในปี 2560 บริษัทได้รับอนุมตัิให้ผลิตชิ (นงานที เป็น Heavy Copper Inner (Copper 6 Oz Inner 

Layer) ภายใต้มาตรฐาน UL (UL Standards) ซึ งใช้วตัถดุิบที มีคณุภาพ และมคีวามปลอดภยั 

ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฎิบัตกิารทดสอบ (KCET) 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของระบบทดสอบที มีคณุภาพ จึงจดัให้มีการรับรองมาตรฐานคณุภาพของ

ห้องปฎิบตัิการทดสอบของ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (KCET) ซึ งเป็นบริษัทในเครือ เพื อสามารถให้บริการ การทดสอบ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอยา่งมืออาชีพ ระดบัโลก และเป็นที ยอมรับของลกูค้า ห้องปฎิบตัิการทดสอบของ KCET ได้รับ

การรับรองมาตรฐานคณุภาพของห้องปฎิบตัิการทดสอบ ใบรับรองเลขที  13T036/0036 ตามมาตรฐานเลขที  มอก.

17025-2548 (ISO/IEC17025 : 2005) โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) บริษัทฯ ยงัได้

เตรียมจดัให้มีการรับรองระบบห้องปฏิบติัการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025 ที  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน) อีกแห่งหนึ ง 

          6. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

 บริษัทฯให้ความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ

กฎหมายที เกี ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุน

ระบบการบําบัดมลพิษทางนํ (าและทางอากาศ อีกทั (งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ตั (งอยู่ในเขตอุตสากรรมซึ งมี
มาตรฐานในการป้องกนัมลพิษและลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม  
 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านสิ งแวดล้อมเพื อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิสําหรับผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ( 

นโยบายด้านสิ งแวดล้อม 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ผู้ ผลิตและผู้ ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

มุง่มั นที จะจดัตั (งระบบการจดัการสิ งแวดล้อม โดยจะทําการปรับปรุงสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื องในทกุประเด็นปัญหา
และจะปฏิบตัิตามนโยบาย ดงันี (  

• ปฏบิตัิตามกฎหมายสิ งแวดล้อมและข้อกําหนดตา่งๆที เกี ยวข้อง 

• ลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

• ป้องกนัและควบคมุมลพิษให้เป็นไปตามที กฎหมายกําหนด 

• ประเมินระบบการจดัการสิ งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื อง ทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้าหมายเพื อ 

   ให้บรรลเุป้าหมายด้านสิ งแวดล้อม 

• สง่เสริมให้เกิดการสร้างจิตสาํนกึต่อสิ งแวดล้อม มกีารสื อสารไปยงัพนกังาน ผู้ รับเหมา  

    ผู้สง่สนิค้า และสาธารณชน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื (นที ทํางานผ่านกิจกรรม 5ส 

ในส่วนของกระบวนการผลิต  ได้ให้ความสําคญักับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ตลอดจนมีมาตรการควบคุม  
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บําบดั และตรวจวดัคณุภาพสิ งแวดล้อมทั (งภายในโรงงานและในพื (นที ชุมชน เพื อให้มั นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ 

เป็นมิตรตอ่สิ งแวดล้อม และมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื อง 

เนื องด้วย บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 (28 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2563) ซึ ง
เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ งแวดล้อม จงึต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ งแวดล้อมจากบริษัท SGS 

ประเทศไทย จํากดั อย่างต่อเนื องเป็นประจํา เพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดของระบบสิ งแวดล้อมอยา่งเข้มงวด ในปี 2560 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ งแวดล้อม 2 

ครั (ง Surveillance audit ในเดือนกมุภาพนัธ์ และกนัยายน   

นอกจากนั (น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็น 

"อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 3" ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจดัการสิ งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามประเมินผล และทบทวนเพื อการพฒันาอย่างต่อเนื อง ออกให้ ณ วนัที  3 เมษายน 2558 และมีผลถึงวนัที  2 

เมษายน 2561  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีเป้าหมายและกิจกรรมด้านสิ งแวดล้อม ดงันี ( 

● ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 เป้าหมาย:  ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในบริษัทฯ  <  6.40 Kw.hr/Sq.ft     

 ผลการปฏบิตัิงาน:  สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ 5.96 Kw.hr/Sq.ft 

● ลดการใช้นํ (าในโรงงาน        

  เป้าหมาย: ลดการใช้พลงังานนํ (าในบริษัทฯ  < 0.11 m3/sq.ft  

  ผลการปฏบิตัิงาน:  สามารถลดการใช้นํ (าภายในโรงงานได้  0.10 m3/sq.ft 

● การใช้นํ (า Recycle         

  เป้าหมาย: การ Recycle นํ (า  > 40%  

  ผลการปฏบิตัิงาน:  สามารถ Recycle นํ (า กลบัมาใช้ได้ 37% 

สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานด้านสิ งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายการ

ปฏบิตัิตามข้อกําหนดทางกฎหมายและระบบการจดัการด้านสิ งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมให้

พนกังานเพื อเป็นการรณรงค์และสนบัสนนุนโยบายด้านสิ งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบตัิของ ISO 14001 ดงันี ( 

• จดัทําโครงการคดัแยกขยะและรณรงค์การให้มกีารคดัแยกขยะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั วไป 
ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย โดยให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรมการทิ (งขยะ 
เพื อสร้างจิตสาํนึกด้านสิ งแวดล้อม ให้ตระหนกัถึงการคดัแยกขยะให้ถกูประเภทให้ถกูต้องโดยได้ทํา

มาตลอด ซึ งผลการดาํเนินงานสามารถคดัแยกขยะได้ถกูต้องมากขึ (น 
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• รณรงค์ประหยดัไฟฟ้าในพื (นที สํานกังาน โดยให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรม 

เปลี ยนรูปแบบวธีิการทํางานอยา่งมีแบบแผน เพื อการลดใช้ทรพัยากรโดยได้ทํามาตลอด ซึ งผลการ
ดําเนินงานสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 

• รณรงค์ประหยดันํ (าในพื (นที การผลิต โดยให้ทกุหนว่ยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรม 
เปลี ยนรูปแบบวธีิการทํางานอยา่งมีแบบแผน เพื อการลดใช้ทรพัยากร ซึ งผลการดําเนินงานสามารถ
ลดการใช้นํ (าได้น้อยลง 

• ดําเนินการตรวจติดตามภายในระบบการจดัการสิ งแวดล้อมของกลุม่บริษัท โดยมีการแตง่ตั (งทีมตรวจ
ติดตามภายในระบบการจดัการสิ งแวดล้อมของ KCE Group เพื อดําเนินการตรวจติดตามการปฏิบตัิ
ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของระบบการจดัการสิ งแวดล้อม และเพื อแลกเปลี ยนมมุมอง แนวทางใน
การจดัการทางด้านสิ งแวดล้อมของทั (ง 3 โรงงาน 

• ติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ (าเสียหลงัจากผา่นระบบบาํบดันํ (าเสียของบริษัทฯ โดยตรวจสอบและ
ควบคมุคา่ Copper Content ไมเ่กิน 2 ppm และคา่ pH อยูร่ะหวา่ง 5.5-9.0 เป็นประจําทกุวนั เพื อ
เป็นการทวนสอบซํ (าคณุภาพนํ (าเสียหลงัจากการบําบดั ก่อนปลอ่ยออก และเพื อป้องกนัการปลอ่ยนํ (า
เสียที อาจมกีารปนเปื(อนของโลหะออกสูส่ิ งแวดล้อม 

• จดักิจกรรมด้านสิ งแวดล้อมประจําปี 2560 ในงานสปัดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สิ งแวดล้อม ซึ งมีการจดัขึ (นในเดือนธนัวาคม โดยมีการจดักิจกรรมเกมตอบคําถามชิงรางวลั และบอร์ด

นิทรรศการด้านสิ งแวดล้อม เชน่ การคดัแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน การสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนั
สว่นบคุคล และการจดัการสารเคมทีี ถกูต้อง เป็นต้น เพื อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนกัถึง

จิตสํานึกด้านสิ งแวดล้อมแก่พนกังาน 

• การซื (อวตัถดุบิที เป็นมติรกบัสิ งแวดล้อม โดยมีการควบคมุการใช้สารต้องห้ามในวตัถดุิบสอดคล้องกบั
ข้อกําหนด ตามระเบียบวิธีปฏบิตัิ RoHS (Directive 2011/65/EU), Packaging Directive (Directive 

94/62/EC) End-of-Live Vehicle (Directive 2000/53/EC), REACH and Substance of Very High 

Concern (SVHC) (Directive 1907/2006/EC) และ Global Automotive Declarable Substance 

List (GASL) เพื อสง่เสริมการจดัซื (อจดัจ้างสนิค้าและบริการที เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม  และบริษัทฯได้

นําระบบ IMDS (International Materials Data System) เข้ามาควบคมุผู้ขายวตัถดุิบที ปลอดสาร
ต้องห้ามหรือเป็นอนัตรายตอ่สง่มีชีวิตและสิ งแวดล้อม  

• ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม  
ทางบริษัทฯ ได้มีการควบคมุกระบวนการผลิตและผลติภณัฑ์ ตามระเบยีบ RoHS โดยการสง่ตวัอยา่ง 

ผลิตภณัฑ์ PCB (Finish Goods PCB) เพื อทดสอบหา Cd, Pb, Cr+6, Hg, PBB และ PBDE โดย

ห้องปฎิบตัิการทดสอบภายนอกที ได้รับการรับรอง โดยทําการตรวจสอบทกุปี 
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• บริษัทได้รับการคดัเลือกให้เข้าอยูใ่น Universe ของกลุ่มหลกัทรัพย์ ESG100 ที มีการดาํเนินงานโดด
เด่นด้านสิ งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) 

ประจําปี 2560 จากหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบนัไทยพัฒน์ มลูนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ตารางสรุปการตรวจวดัด้านสิ งแวดล้อม ประจําปี 2560    

คณุภาพสิ	งแวดล้อม ปี 2560   

  ม.ค.- มิ.ย. ก.ค. - ธ.ค.  เกณฑ์ตามกฏหมาย 

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย       

ปริมาณการปล่อย CO (ppm) 32.30 4.70 690 

ปริมาณการปล่อย Nox (ppm) 29.99 2.95 200 

ปริมาณการปล่อย Sox (ppm) 0.0035 10.50 60 

Particulate (mg/Nm3) 30.07 1.50 400 

คุณภาพเสียง       

ระดบัเสียงเฉลี	ย 8 ชม. 85.58 90 

ระดบัเสียงสงุสดุ 121.6 140 

ปริมาณกากอุตสาหกรรม     

ปริมาณกากอตุสาหกรรมที	ไม่อนัตราย(ต่อปี) 4,077 ตนั/ปี 
ฝังกลบและRecycle

อย่างถกูวิธี 

ปริมาณกากอตุสาหกรรมที	อนัตราย(ต่อปี) 9,392 ตนั/ปี ส่งกําจดัหน่วยงาน 

    ที	ได้รับอนญุาต 

 
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคม  

บริษัทฯ ร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม โดยสนบัสนุนพนกังานกลุ่มจิตอาสา ร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการ

ต่างๆ  ทั (งที เป็นโครงการต่อเนื อง ได้แก่  โครงการปลกูป่าชายเลน  โครงการเก็บขยะริมชายหาด  สําหรับโครงการ
ระยะสั (น ได้แก่ การมอบสิ งของและเงินสนบัสนนุ รวมทั (งจดักิจกรรมสนัทนาการให้แก่ ผู้ ด้อยโอกาส วดั โรงเรียนและ

สถานที ราชการ เป็นต้น 

เมื อวนัที  9 มกราคม 2560 มอบอุปกรณ์การเรียน  และของขวญัวนัเด็กให้กับโรงเรียน  หน่วยงานราชการ  

จํานวน 12 แห่ง อาทิ โรงเรียนวดัปลกูศรัทธา โรงเรียนพลมณี โรงเรียนศิริวงัวิทยาคาร โรงเรียนวดัลาดกระบงั ศนูย์

การศกึษาพิเศษจงัหวดัปทมุธานี สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ฯลฯ 

วนัที  8 กรกฏาคม 2560 สมทบทุนซื (อทองคําเปลวปิดหน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่าง วดับางนาใน พระ
อารามหลวง เพื อให้เสร็จทนัพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบมศพในวนัที  26 ตลุาคม 2560 
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วนัที  17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้มอบสิ งของที จําเป็นเพื อช่วยเหลือประชาชนชาวภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือที ประสบอทุกภยั โดยได้เปิดรับบริจาคสิ งของจากพนกังานและผู้บริหารของบริษัท 

วนัที  4-5 พฤศจิกายน 2560 มอบทุนการศกึษาโรงเรียนบ้านลมุพกุบุง่แสง อ.ภเูวียง จงัหวดัขอนแก่น 

วนัที  12 พฤศจิกายน 2560 โครงการแบง่ปันปัญญาเพื อน้องท้องถิ นทุรกนัดาร โรงเรียนบ้านหนองแวงนาง
เบ้า ต.หนองแวงนางเบ้า อําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น โดยมอบทนุการศึกษาอปุกรณ์กีฬา สื อการเรียนการสอน และ

จดัทําห้องสมดุโดยได้รับบริจาคหนงัสือจากพนกังาน  

วนัที  14 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้มอบสิ งของที จําเป็นเพื อช่วยเหลือประชาชนชาวภาคใต้ที ประสบ
อทุกภยั โดยได้เปิดรับบริจาคสิ งของจากพนกังานและผู้บริหารของบริษัท 

นอกจากนั (น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน

เทคโนโลยีต่างๆ เพื อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน หรือการทํา

โครงการสหกิจศึกษา เพื อส่งเสริมให้นกัศึกษาได้พฒันาความรู้และทกัษะร่วมกนั โดยการเรียนรู้จากประสพการณ์
ตรงในการฝึกงาน การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยมุ่งหวงัให้นกัศึกษามีความรู้ที ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบการ 

1. ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบัวิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ เมื อวนัที  26 กรกฎาคม 

2560 

2. ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

เมื อวนัที  28 กนัยายน 2560 

3. ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ เมื อวนัที  20 ธนัวาคม 2560 

บริษัทฯ ได้รับนกัศกึษาระดบั ปวส. สาขางานอิเล็คทรอนิคส์ 6 คน จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้า

ฝึกงาน เพื อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และทักษะจากผู้ มีประสพการณ์ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี องค์บริหารของโรงเรียน ในระหว่างวนัที  9 มกราคม 2560 – 30 เมษายน 2560 

และ 2 ตลุาคม 2560 – 3 พฤศจิกายน 2560  

บริษัทฯ ได้รับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
ลาดกระบงั หลงัจากที ได้ทาํบนัทึกข้อตกลงทางวิชาการ จํานวน 14 คน ระหวา่งวนัที  1 มิถนุายน 2560 – 31 

กรกฎาคม 2560 

นอกจากนั (น ยงัมีนกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ จํานวน 17คน ที เข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ เพื อพัฒนาทกัษะ
ทางวิชาชีพตา่งๆ ในปี 2560 

8. การมีนวัตกรรมที�มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย    

บริษัทฯ ดําเนินโครงการ KCE New Plant เพื อขยายกําลงัการผลิตรองรับคําสั งซื (อจากลูกค้า และสร้าง

โอกาสในการดําเนินธุรกิจ ด้วยตระหนกัถึงการดําเนินธรุกิจให้มกีารเจริญเติบโตอย่างยั งยืน จึงได้วางโครงสร้างการ

ออกแบบโครงการโดยคํานึงถึงนวัตกรรมที สามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า นํ (า ลม     
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โดยต้องเป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม โดยใช้หลกัการอาคารอนรัุกษ์พลงังาน  Green Building คือมุง่เน้นให้ส่งผลกระทบ

ต่อสิ งแวดล้อมน้อยที สุด ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Leadership in Energy & Environment Design 

(LEED) โดยมรีายละเอียดดงันี ( 

• นําเทคโนโลยีการบําบัดนํ (าเสียที มีความทันสมยัมาใช้เพื อลดการใช้นํ (า โดยการนํานํ (าเสียจาก
กระบวนการผลิตมาบาํบดัและหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีที ทําให้นํ (าสะอาด เรียกว่า 
ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพื อให้ได้นํ (าที มีความ
บริสทุธิ? สามารถนํานํ (า Recycle กลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มากถึง 30-40 % 

• การใช้ LED lighting สําหรับพื (นที ปฏิบตัิงาน ตลอด 24 ชั วโมง เพื อชว่ยประหยดัการใช้ไฟฟ้า 

• การติดตั (ง Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ National Fire 

Protection Association(NFPA)  

• การใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื (นที เฉพาะ เช่น ห้องควบคุมระบบไฟ ที ไม่ใช้สารทําลายชั (น
บรรยากาศ  

• สร้างระบบบําบดันํ (าเสียที เกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบงัคบัของการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื อรักษาสิ งแวดล้อมและไมก่่อให้เกิดมลพิษแก่ชุมชนใกล้เคียง 

• ระบบทําความเย็นที มีประสิทธิภาพสงูในการชว่ยลดผลกระทบตอ่ชั (นบรรยากาศ ตามการประเมิน
ระบบมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของ Leadership in Energy & Environment 

Design(LEED)   

• การใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังานในการปรับความเร็วรอบ VSD (Variable Speed Drive) โดย

นํามาติดตั (งกบั ปัDมนํ (าและเครื องสง่ลมเย็น  

• การนําระบบบริหารจดัการอาคาร Building Management System (BMS) ที เชื อมต่อ ควบคุม 
และบริหารจดัการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆภายในอาคารโรงงาน รวมถึงช่วยตรวจวัด และ

ควบคุมการใช้พลังงานของเครื องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื อก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  

• การนําระบบ Chiller Plant Manager มาใช้สําหรับการจดัการและควบคมุ เครื องทํานํ (าเย็นและ
ปัDมให้เกิดการใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุอนันําไปสูก่ารชว่ยประหยดัการใช้พลงังาน   

• อปุกรณ์สําหรับทําความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ ชนิดลกูบอล เพื อช่วยประหยดัพลงังาน ลดการ
ใช้นํ (ายาเคมีในการทําความสะอาด 

• การใช้เครื องกําเนิดไฟฟ้าที มีระบบการทํางานสํารองสําหรับอปุกรณ์ความปลอดภยั  
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10.2  การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน   

การดําเนินงานปี 2560 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที จะสร้างมลูค่าเพิ มให้แก่สินค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพฒันา
นวตักรรมเพื อการประหยดัพลงังานด้านต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นมิตรสิ งแวดล้อม ซึ งจะนําไปสู่

ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั งยืน จึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และนําไปสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงั โดยมีหน่วยงานที ทําการวิจยัและพัฒนา (Technology Development) 

เพื อทดสอบ พฒันา และดําเนินการวิจยัพฒันา ดงันี ( 
1.  การพัฒนากระบวนการผลิตที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม: จดัทําโครงการเพื อเพิ มประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม และลดการใช้พลงังาน 

2.  การพัฒนาผลิตภณัฑ์ที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม: ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็น

การเพิ มคณุภาพของสินค้า 

แผนการดําเนินงานปี 2561  

บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นการสร้างมลูคา่เพิ มให้องค์กรในระยะยาวด้วยการพฒันาและตอ่ยอดความรู้ใหม่ๆ  เพื อ
นําไปสูก่ารเปลี ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทํางานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ มี

ต้นทนุที เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขนัที เพิ มขึ (นอยา่งตอ่เนื อง  

การจดัทํารายงาน 

 บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมไว้เป็นส่วนหนึ งในรายงานประจําปีเพื อ
เผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสงัคมและสิ งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบนัต่างๆ 
และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที  www.kcethai.in.th 

10.3  การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม    

ในปี 2560 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ อันเนื องมาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที เกี ยวกับกฎหมาย
สิ งแวดล้อมและสงัคม และไมถ่กูกลา่วหาวา่มีผลกระทบด้านลบตอ่สงัคม สิ งแวดล้อม 

10.4  กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม   

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัและความรับผิดชอบที มีต่อชุมชน สงัคม ศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละประโยชน์สาธารณชน พร้อมทั (งสง่เสริมและปลกูจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทุก
ระดบั บริษัทฯ ได้จดัสรรงบประมาณที ใช้ในโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยให้ความสําคญักบัโครงการระยะ

ยาว ที จะมีสว่นช่วยพฒันาสงัคมได้อยา่งยั งยืน กิจกรรมหลกั ที บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนมาอย่างต่อเนื อง ได้แก่ การ

สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน คุณครู และโรงเรียน การส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส และการส่งเสริมชุมชนให้พัฒนา

ศักยภาพให้สามารถพึ งพาตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม บริษัทฯได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและ

สิ งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เน้นการทํากิจกรรมเพื อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันา 
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มาตรฐานการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาด้านสขุภาพกายและใจ    ส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะและการเล่น

กีฬา  

ในปี 2560 บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัทํากิจกรรมตอ่สงัคม และชมุชน ดงันี ( 

กิจกรรม # 1   โครงการแบ่งปันปัญญาเพื�อน้องท้องถิ�นทุรกนัดาร 

 ณ โรงเรียนบ้านลมุพกุบุง่แสง อ.ภเูวียง จงัหวดัขอนแก่น ในวนัเสาร์-อาทิตย์ที  4-5 พฤศจิกายน 

2560 และโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า ต.หนองแวงนางเบ้าอําเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

  ในวนัอาทิตย์ที  12 พฤศจิกายน 2560 

 บริษัทฯ ได้มอบทนุการศกึษา อปุกรณ์กีฬา สื อการเรียนการสอน  นอกจากนี (พนกังานยงัได้รวบรวมหนงัสือ
หลากหลายประเภท เพื อใช้ในการจดัทํา ปรับปรุงห้องสมดุ เป็นการแบง่ปันปัญญาแก่น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองแวง

นางเบ้าด้วย  

กิจกรรม # 2   โครงการมอบเสื �อผ้า ผ้าห่ม เครื�องเขียน อุปกรณ์กฬีา เครื�องอุปโภค บริโภค 
  และทาํกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชาวเขา 

  ณ โรงเรียนบ้านแมส่วรรค์น้อย อําเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

  ในวนัเสาร์ที  18 พฤศจิกายน 2560 

 บริษัทฯ ได้บริจาคเงนิ มอบเสื (อผ้า ผ้าห่ม เครื องเขียน อปุกรณ์กีฬา เครื องอปุโภคบริโภค ให้กบันกัเรียน

ชาวเขา จดัเลี (ยงอาหารกลางวนั และจดักิจกรรมสนัทนาการเพื อสร้างความสนุกสนานร่วมกบันกัเรียน 

 โรงเรียนแมส่วรรค์น้อยตั (งอยูบ่นพื (นที เขาลาดชนัในเขตพื (นที อําเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน มีจํานวน

นกัเรียนทั (งหมด 64 คน มีครูจํานวน 6 คน มีอาคารเรียนไม้จํานวน 2 หลงั หอประชมุ 1 หลงั  

กิจกรรม # 3   โครงการเลี �ยงอาหารกลางวัน ร่วมทาํกิจกรรม และมอบเครื�องอุปโภคบริโภค 

   ณ  สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ งวิถีชาย ถ. รังสิต-นครนายก อ. ธญับรีุ จ. ปทมุธานี   

ในวนัเสาร์ที  25 พฤศจิกายน 2560   

 บริษัทฯ ได้จดัเลี (ยงอาหารกลางวนั บริจาคเงินให้สถานสงเคราะห์ และบริจาคเครื องอปุโภคบริโภค เช่น 

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สบู ่ASEPSO โรลออนดบักลิ นกาย และอื นๆ ที จําเป็นตอ่สถานสงเคราะห์ จดักิจกรรมสนัทนาการเพื อ
สร้างความสนกุสนานให้กบัผู้ ป่วย โดยมพีนกังานเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน  45  คน 

 สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทเุลาบ้านกึ งวิถีชาย ตั (งอยูบ่นพื (นที ประมาณ 70 ไร่ ณ เลขที  130 หมู่ 2 ถนน

รังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี  มีคนไข้จํานวน 490  คน โดยมีอายรุะหว่าง 18 – 60 ปี  

มีอาคารนอน 11 อาคาร อาคารผู้ ป่วย 1 อาคาร เปิดดําเนินการเมื อวนัที  10 ธนัวาคม 2511 มีวตัถปุระสงค์เพื อให้
บริการสงเคราะห์และฟื(นฟูคนไข้โรคจิตที อาการทุเลาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ

เจ้าพระยา และสถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ และจากที อื นๆ ที จิตแพทย์ลงความเห็นว่ามีอาการป่วยทางจิตและ

ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้ว แต่ไม่มีญาติ ไม่มีที อยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่ง หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ 

ด้วยสาเหตบุางประการ หรือถกูญาติทอดทิ (ง    
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กิจกรรม # 4 โครงการเลี �ยงอาหารกลางวัน ร่วมทาํกิจกรรม และมอบเครื�องอุปโภคบริโภค 

 ณ  สถานสงเคราะห์คนไร้ที พึ งหญิงธญับรีุ  ถ. รังสิต-นครนายก อ. ธญับรีุ จ. ปทมุธานี 

  ในวนั เสาร์ที  9 ธนัวาคม 2560  

 บริษัทฯ ได้จดัเลี (ยงอาหารกลางวนั บริจาคเงินให้สถานสงเคราะห์ และบริจาคเครื องอปุโภคบริโภค เช่น 

ผงซกัฟอก , นํ (ายาล้างห้องนํ (า , ผ้าอ้อมผู้ ใหญ่ , สบู่ ASEPSO , โรลออนดบักลิ นกาย และอื นๆ ที จําเป็นตอ่สถาน
สงเคราะห์ จดักิจกรรมสนัทนาการเพื อสร้างความสนกุสนาน โดยมีพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน  45  คน 

สถานสงเคราะห์คนไร้ที พึ งหญิงธญับรีุ ตั (งอยูเ่ลขที  7 ม.2  ต.รังสิต อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี 12110  มีคนไร้ที 
พึ งจํานวน  485  คน โดยมีอายรุะหว่าง  18 – 60  ปี  มีอาคารนอน  8  อาคาร และมีอาคารผู้ป่วย  1  อาคาร  เปิด

ดําเนินการขึ (นตามพระราชบญัญตัิควบคมุการขอทาน พทุธศกัราช 2484 เนื องจากผู้ รับบริการมีจํานวนมากขึ (น จงึ
ได้จดัตั (งเป็นสถานสงเคราะห์คนไร้ที พึ งหญิงธญับรีุขึ (น เมื อวนัที  22 กมุภาพนัธ์ 2531 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื อให้การ
สงเคราะห์และพฒันาบคุคลขอทาน ซึ งเป็นหญิงอาย ุ 18 ปีขึ (นไป ที กระทําผิดตามพระราชบญัญัติควบคมุการ
ขอทานพทุธศกัราช 2484  บคุคลเรร่อน  ไร้ที พึ งและผู้ประสบปัญหาความเดอืนร้อน ไมมี่ผู้อปุการะเลี (ยงด ู 

กิจกรรม # 5 CSR โครงการย่อย 

1)   กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนและของขวัญวันเดก็ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการ  12 

แห่ง    

เมื อวนัที  9 มกราคม 2560 มอบอปุกรณ์การเรียน  และของขวญัวนัเด็กให้กบัโรงเรียน  หน่วยงาน

ราชการ  จํานวน 12 แห่ง อาทิ  

- โรงเรียนวดัปลกูศรัทธา   เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 

- ศนูย์การศกึษาพิเศษจงัหวดัปทมุธานี  อําเภอเมืองปทมุธานี ปทมุธานี  

- โรงเรียนวดัพลมานีย์  เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 

- โรงเรียนศริิวงัวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

- โรงเรียนวดัลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

- โรงเรียนลําต้นกล้วย   เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

- โรงเรียนประสานสามคัคี  เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

- โรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบงั  เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

- โรงเรียนวดับงึบวั  เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

- โรงเรียนวดัปากบงึ  เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

- โรงเรียนลําพะอง (ราษฎร์จําเริญบาํรุง)  เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

- สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  
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2)   กิจกรรมบูรณะศาสนสถาน  

เมื อวนัที  8 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ ได้สมทบทนุซื (อทองคําเปลวปิดหน้าบนัและซุ้มประตหูน้าต่าง วดับาง
นาใน พระอารามหลวง เพื อให้แล้วเสร็จทนัพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช ในวนัที  26 ตลุาคม 2560 

วนัที  25 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบซื (อที ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ ในกิจกรรมทอดผ้าป่า
สมคัค ีณ วดัป่าพุทธาราม (วดัถํ (าสต)ิ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

3)   กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ �าท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 

วนัที  17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้มอบถงุยงัชีพ จํานวน 1,000 ถงุ เสื (อผ้าเครื องนุ่งห่ม จํานวน 30 ลงั เพื อ
ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั อําเภอโพธิชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด และผู้ประสบอทุกภยั จงัหวดัสกลนคร  

ในวนัที  14 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ได้มอบสิ งของที จําเป็นเพื อช่วยเหลือประชาชนชาวภาคใต้ที ประสบ
อทุกภยั โดยได้เปิดรับบริจาคสิ งของจากพนกังานและผู้บริหารของบริษัท  
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื องต่างๆ เช่น 
ระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกบักลยทุธ์ และเป้าหมาย การปฏิบตัิให้

สอดคล้องกบักฎหมายและระเบยีบ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที จะทําการทดสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูรวมถึงการดแูลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคมุ

ภายในของระบบงานตา่งๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามแผนโดยมีจดุประสงค์

เพื อให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื อช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเสี ยงต่างๆ ที 
อาจเกิดขึ (นกบับริษัทและผู้ ที มีสว่นได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบังบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

และการรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี งบการเงินของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีว่า

ถูกต้องตามที ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานบญัชีที เป็นที ยอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมลูที สําคญั
อยา่งเพียงพอในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทยงัมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไว้ซึ งระบบภายในที มีประสิทธิภาพเพื อสร้างความ
มั นใจอย่างมีเหตผุลในส่วนที เกี ยวกบังบการเงินว่ามีการบนัทึกข้อมลูอย่างถกูต้องและสมบูรณ์ มีการดูแลการเก็บ

รักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพื อเป็นการป้องกนัการปฏิบตัิโดยมิชอบหรือการทจุริต โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้แตง่ตั (งคณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื อให้ควบคมุดแูลให้บริษัท
มีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที เหมาะสม 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถกูใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท

ด้วยตนเอง โดยฝ่ายจัดการที เกี ยวข้องและสํานักตรวจสอบภายในได้ทําการประเมินเป็นประจําทุกปี และการ

ประเมินดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทด้วย 

ปัจจบุนั ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางเอื (ออารี แก่นโกมล ผู้จดัการส่วน
งานตรวจสอบภายใน ซึ งได้รับการแตง่ตั (งจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 

กลา่วคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี ยง มาตรการควบคมุ ระบบสารสนเทศและการสื อสาร
ข้อมลู และระบบการติดตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม  

 

 

 

11  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น                                                                                                                                                                                                                               

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ผู้ทรงคณุวฒิุ 3 ท่าน โดยมี นายไพฑรูย์ ทวีผล ซึ งเป็นผู้ ที มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชื อถือของงบการเงนิเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส และนายครรชิต 
บุนะจินดา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2560 มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั (งสิ (น 5 ครั (ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั (ง ในการประชุมแต่ละครั (งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือ
ร่วมกับผู้ สอบบญัชี ผู้ ตรวจสอบภายใน ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตามวาระที เกี ยวข้อง และได้แสดง
ความเห็น รวมทั (งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดําเนินงานต่อที ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุไตรมาส โดยสรุปสาระสําคญัของการปฏิบตังิาน ดงันี ( 

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบญัชีที สําคญั 
และรายงานทางการเงินที มีนยัสําคญั โดยสอบทานการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี รวมทั (งการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และ

ประเด็นที ผู้สอบบญัชีตรวจพบ ร่วมกบัฝ่ายจดัการ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ได้จัดทําขึ (นตามหลักการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที ควรใน
สาระสําคญั และเชื อถือได้ รวมทั (งการเลือกใช้นโยบายการบญัชีมีความสมเหตุสมผล อีกทั (งมีการเปิดเผยข้อมูล
สําคญัอยา่งเพียงพอ 

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี�ยง และการกาํกับดูแล
กิจการที�ดี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายใน และของ

ผู้สอบบญัชีเกี ยวกบัการประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี ยงและการกํากบัดแูล
กิจการที ดี และการให้ข้อเสนอแนะที จําเป็นเพื อการพัฒนา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบตัิงานของผู้บริหารตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานที เกี ยวข้อง  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่าระบบควบคมุภายในและระบบบริหาร

ความเสี ยงของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ที จัดทํา
ตามแนวคิดการตรวจสอบบนฐานความเสี ยง (Risk – Based Audit Approach) ผลการปฏิบตัิงานตามแผนงาน
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ดงักล่าว รวมทั (งได้หารือกับหวัหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการอย่างสมํ าเสมอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึมคีวามเห็นวา่การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม 

การกาํกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั�น  

ภายหลงัที บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั นเมื อวนัที  3 เมษายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญัด้านการกํากบัดแูลการปฏิบตัิ

ตามแนวทางการตอ่ต้านทุจริตและคอร์รัปชั น โดยมอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตัิตาม
นโยบายตอ่ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั น และสอบทานหลกัเกณฑ์ในการยื นตอ่อายใุบรับรอง ซึ งบริษัทฯ ได้รับการ

รับรองตอ่อายแุล้ว ในวนัที  12 กมุภาพนัธ์ 2561  

รายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงนิที สําคญัระหว่างบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสําคญัในการพิจารณารายการที เกี ยวโยงกัน หรือรายการที อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั (งให้
ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบทานรายการดงักลา่วเป็นประจําทกุไตรมาส สําหรับการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ใน

ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที เกี ยวโยงกันที ได้พิจารณานั (นเป็นรายการที เข้าข่ายเป็น
ธรุกิจปกติ ที มีเงื อนไขทางการค้าทั วไป มคีวามสมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั �งผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตัิงานในปี 2560 ผลการประเมินด้าน

การปฏบิตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุหารือ

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการจํานวน  1 ครั (ง เพื อรับทราบความเห็นจากผู้สอบบญัชีเกี ยวกบัการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ ปัญหาการทํางานร่วมกบัฝ่ายจดัการที เกี ยวข้อง 

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั (งผู้ สอบบญัชี สําหรับปี 2561 นั (น คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ขอบเขต ประสบการณ์ทํางาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระ รวมทั (งเป็นผู้ สอบบญัชีที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เทียบกบัคา่บริการสอบบญัชีสําหรับปี 2561 ที เสนอมา เห็นวา่

เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นชอบเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื อนําเสนอต่อที ประชมุผู้ ถือ
หุ้นให้แตง่ตั (งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั เพื อเป็นผู้สอบบญัชี และแสดงความคิดเห็น

ตอ่งบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2561  

การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที เกี ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการ
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ปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจดัการอย่างสมํ าเสมอ  ตลอดจนกํากับดูแลในเรื องการเตรียมความพร้อมของการทบทวน
จรรยาบรรณการกํากับดูแลกิจการที ดีของบริษัทฯตามหลกัการบริหารกิจการที ดี (CG Code) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัท

ฯในเรื องการปฏิบัติตามแนวทางหลกัการบริหารกิจการที ดี เพื อเตรียมความพร้อมก่อนที สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์จะใช้ประเมินซึ งคาดว่าประมาณปี 2562   สําหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายที เกี ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัดโดยสมํ าเสมอ  

ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ

ประจําปี 2560  โดยได้ประเมินการทําหน้าที โดยรวม และการปฏิบตัิหน้าที เฉพาะด้าน สําหรับการประเมินการ
ปฏิบตัิหน้าที เฉพาะด้านแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง 

และเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 3) การพิจารณารายการที เกี ยวโยงกัน หรือรายการที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 4) การ

พิจารณาคดัเลือก และเสนอแตง่ตั (งผู้สอบบญัชี 5) การสอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที เกี ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

และ 6) การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าได้ปฏิบตัิตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ระบุไว้ในกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ  มคีวามเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื อประโยชน์ตอ่ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกนั 

   

 

 

นายไพฑูรย์  ทวีผล   

                                                                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
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รายการระหว่างกัน กับบุคคลที	อาจมีความขัดแย้ง 

นโยบายและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท มีรายการระหว่างกนัโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทที เกี ยวข้องกนั รายการระหว่างกนัที เกิดขึ (น ได้แก่ รายการซื (อขายสินค้า หรือวัตถดุิบ รายการซื (อขาย
สินทรัพย์ถาวร รายได้-คา่ใช้จา่ยอื น เงนิปันผลรับ รวมถึงการทําธุรกรรมต่างๆซึ งสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยจะกําหนด

ราคาซื (อขายจากราคาปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที อ้างอิงกบัราคาตลาด ทั (งนี ( มีการเปิดเผยรายการธรุกิจกบักิจการ
ที เกี ยวข้องในปี 2560 นี (ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ (นสดุ 31 ธนัวาคม 2560 และหมายเหตปุระกอบงบ

การเงนิ ข้อ 4 ซึ งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นวา่มีความสมเหตสุมผล 

ขั �นตอนการอนุมัติรายการ 

 รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนําเรื องดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื อพิจารณาให้ความเห็น เกี ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ การอนมุตัิ
รายการระหวา่งกนัจะต้องพิจารณาตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เกี ยวกบัเรื อง
รายการที เกี ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ และหากกรรมการท่านใดมสีว่นได้สว่นเสียในเรื องที 
จะพิจารณา กรรมการท่านนั (นไม่สามารถอยู่ในที ประชุม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระที มผีลประโยชน์ขดัแย้งนั (น ในการพิจารณาอนมุตัิรายการระหว่างกนั บริษัทฯกําหนดให้ถือปฏิบตัิตามขั (นตอน
อยา่งเคร่งครัด มีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตผุล และเป็นอิสระ โดยให้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯเป็น

สําคญั และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที กระทํากบับคุคลภายนอกทั วไป 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ 
ยึดถือความสมเหตสุมผล ความเหมาะสมในเงื อนไขและราคาที เป็นธรรมเป็นหลกั เพื อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที ดีและบริษัทฯ จะ

ดําเนินการตามขั (นตอนการอนุมัติรายการดังที กล่าวข้างต้น ทั (งนี ( หากมีรายการระหว่างกันที จําเป็นต้องได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แตค่ณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่มีความชํานาญเพียงพอในการพิจารณา

รายการที เกิดขึ (น บริษัทฯจะให้ผู้ เชี ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ ให้ความเห็นเพื อนําไป
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามแต่กรณี เพื อให้มั นใจว่าการทํา
รายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย แตเ่ป็นการทํารายการ

ที บริษัทฯ ได้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

12  รายการระหว่างกัน 
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บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 
 

บริษัท      ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  บริษัทใหญ่  มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทยอ่ยหรือ 
        บริษัทร่วม หรือมผีู้บริหารเป็นกรรมการ 
        ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั (KCEI) บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั   บริษัทย่อย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 100 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั  บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 74.80 
        KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.20 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั   บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 60.00 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก. บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.75 
(CT)  

บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จก.   บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.96 
(CTP)  

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั   บริษัทยอ่ย CT ถือหุ้น ร้อยละ 98.75 

(CTC)      ทางอ้อม 

บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั   บริษัทย่อย CT ถือหุ้น ร้อยละ 99.58 

(CTCC)      ทางอ้อม 

เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี     บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 75.50 
        KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 24.50  

เคซีอี อเมริกา อิงค์    บริษัทร่วม เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 25.00 
        KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.00 

บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั    บริษัทร่วม เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 49.00 

รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที เกิดขึ (นในปี 
2560 มดีงันี ( 
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1) รายการกบับริษัทเคซีอี อเมริกา KCE America, Inc. (“KCEA”) ซึ�งเป็นบริษทัร่วม และเป็นตวัแทนบริษทัในการทําการตลาดกบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยกลุม่บริษทัถือหุ้นใน KCEA เป็นสดัสว่น 50% 

ลาํดับ  ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

      2560 2559   

1  กลุม่บริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสนิค้า PCB      KCEA ทําหน้าที�เป็นตวัแทนกลุม่บริษัทฯทําการตลาดเพื�อสร้างความสะดวก 

   ประเภท Double -Sided และ Multi Layer ให้แก่ KCEA      และความรวดเร็วในการตดิต่อกบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

   1) ขายสินค้า      แก่ KCEA เป็นรายการที�ดําเนินการทางธุรกิจตามปกตแิละราคาสินค้าเป็น 

    - โดย KCE 1,160.4  886.3  ราคาตลาดสาํหรับสนิค้าที�มีคณุภาพใกล้เคียงกนั 

    - โดย KCEI  345.1  387.7  

    - โดย KCET  504.3  569.7  

  2) รายได้อื�น    

             - โดย KCET - -  

             - โดย KCE Thailand - -  

             - โดย KCES - -  

   3) ลกูหนี *การค้า    

    - ของ KCE 382.9 338.5  

    - ของ KCEI   77.2   89.2   

    - ของ KCET 175.8 201.1  

  - ของ KCES - -  

  4) เจ้าหนี �การค้า       

    - โดย KCE -     0.1   

   - โดย KCES     0.5     0.1  
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ลาํดับ ลักษณะรายการ  มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2560 2559  

  5) ค่านายหน้าจ่าย    

              - โดย KCE   59.1     0.3  

             - โดย KCEI   17.9     0.4  

             - โดย KCET   24.3     -  

             - โดย KCE Thailand     0.1     0.2  

             - โดย KCES     1.8     1.1  

  6) ค่าใช้จ่าย       

    - โดย KCE     3.1     1.4   

    - โดย KCET     0.6     -  

  7) เจ้าหนี �อื�นและเงินทดรอง   
 

  - โดย KCE    1.1     -  

  - โดย KCEI    3.9    0.1  

  - โดย KCET   10.0     -  

  - โดย KCE Thailand     -    0.2  
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2)  รายการกบับริษัทเคซีอี ไต้หวนั KCE Taiwan Co., Ltd. (“KCETW”) ซึ�งเป็นบริษทัร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทในการทําหน้าที�จดัหาวตัถดุิบและเครื�องจกัรในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท  

โดยกลุม่บริษทัถือหุ้นใน KCETW เป็นสดัสว่น 49%  

ลาํดับ   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

   2560 2559  

1  กลุม่บริษัท ได้แก่ KCE,KCEI และ KCET ได้สั�งซื �อวตัถดุิบ อาทิ Drill   

 การตดิต่อกับผู้ขายสนิค้ารายอื�น (Supplier) ที�ประเทศไต้หวนั ผ่าน KCETW 

ทํา 

 

 Bit, Back up/ Entry,เครื�องจกัรและอะไหล่ เป็นต้น นอกจากนี �กลุม่
บริษัท    ให้กลุม่บริษัทได้รับเงื�อนไขทางการค้าที�ดีกว่า เนื�องจากเป็นการติดต่อระหว่าง 

  สั�งซื �อชิ �นสว่นเครื�องมืออปุกรณ์ในการผลติจาก KCETW และมี    บริษัทภายในประเทศไต้หวนั บริษัทฯ จงึดําเนินการซื �อสนิค้า ผ่าน KCETW 

  คา่ใช้จ่ายจากการคนืสินค้าและค่านายหน้า    นโยบายในการกําหนดราคาซื �อ คือราคาทุนของสนิค้า บวกด้วยคา่ใช้จ่ายใน 

  1) ซื �อ    การจดัการที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการซื �อสนิค้านั �น ๆ เช่นคา่ขนสง่ คําพิธีการ 

   - โดย KCE 95.4 125.2  ศลุกากร ค่าใช้จ่ายของชิปปิ�ง 

   - โดย KCEI  10.3      6.6  

   - โดย KCET 27.1    57.5  

   - โดย CT - -  

  2) ซื �อทรัพย์สนิ    

   - โดย KCE   1.1   1.3  

   - โดย KCEI   0.5   0.5  

   - โดย KCET  -   4.7  
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ลาํดับ   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

   2560 2559  

  3) เจา้หนี�การคา้    

   - โดย KCE  22.0 17.6  

   - โดย KCEI   1.7   2.0  

   - โดย KCET   5.5   5.0  

  4) เจ้าหนี �ค่าซื �อเครื�องจกัรและอปุกรณ์    

   - โดย KCE   0.1   0.9  

   - โดย KCEI   -   0.3  

  5) ค่าใช้จ่าย     

   - โดย KCE   4.8   2.2  

   - โดย KCEI - -  

   - โดย KCET   0.5   0.6  

  6) เงินปันผลรับ    

  - โดย KCE 26.5 10.6  

  7) รายได้อื�น    

            - โดย KCE  -   0.4  

 8) ขายอื�น    

   - โดย KCET 
 6.1 

-  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัท

ยอ่ย รวมทั �งสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ�งงบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที�
รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชี ที�เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่าง
ระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สดุในการจดัทํา รวมทั �ง การเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทั�วไป 

 คณะกรรมการได้จดัให้มีและดาํรงรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคมุภายในที�เหมะสมและมีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจ
ได้อยา่งมีเหตผุลวา่ข้อมลูทางการบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที�จะดํารงรักษาไว้ซึ�งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื�อ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการที�ผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั  

 ทั �งนี � คณะกรรมการได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ

เกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับ
เรื�องนี �ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจและเพียง

พอที�จะสร้างความเชื�อมั�นได้อย่างมีเหตผุลตอ่ความน่าเชื�อถือของงบการเงินรวม ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 

 

 

 

           นายบญัชา องค์โฆษิต 

                  ประธานกรรมการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

13  ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถอืหุ้นบริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึ� งประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ#นสุดวนัเดียวกนั 

รวมถึงหมายเหตุซึ� งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�องอื�นๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี#แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ#นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

 

ขา้พเจ ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี#  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํเ รื� องเหล่านี( มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ทั(งนี(ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี(  
 

การด้อยค่าของค่าความนยิมจากการรวมธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 12 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่าวอย่างไร 

ในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมจากการรวม

ธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้กลุ่ม

บริษทัตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการ

รวมธุรกิจเป็นประจาํทกุปี 

 

ในกระบวนการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาก

การรวมธุรกิจนั( น บริษัทประมาณมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน

สดในอนาคตที�คาดว่าจะได้รับ ซึ� งการคํานวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะได้รับ
นั(นขึ(นอยูก่บัขอ้สมมติหลกัต่างๆ อนัไดแ้ก่ ประมาณการ

รายได ้ประมาณการตน้ทุน ประมาณการค่าใช้จ่าย ทั(ง
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอตัรา

คิดลด ซึ� งวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ ฝ่ายบริหารพิจารณาว่า
ค่าความนิยมดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า ผลลพัธ์ของการ

คาํนวณดงักล่าวมีความอ่อนไหวต่อขอ้สมมติเหล่านี(  และ

ส่งผลให้การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์อาจ

เปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั ดงันั(นเรื�องดงักล่าวจึง
เป็นเรื�องสาํคญัต่อการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย  

• การทําความเข้าใจ การประเมินการออกแบบการ

ควบคุมและทดสอบการนํามาปฏิบตัิใช้เกี�ยวกับการ

ระบุหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด กระบวนการ

พิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวม

ธรุกิจ รวมถึงการจดัทํางบประมาณของบริษัท ซึ�งเป็น
ข้อมลูที�ใช้จดัทําแบบจําลองการคิดลดกระแสเงินสด

ในอนาคต   

• การทดสอบความเหมาะสมของข้อสมมติหลักต่างๆ  

ที�นํามาใช้รวมถึงอัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษัท แผนการดําเนินงาน

รวมถึงข้อมลูภายนอก 

• การทดสอบความถกูต้องของการคํานวณ 

• การพิจารณาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อ

สมมติหลกัตา่งๆ และ 

• การพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลู

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 
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ข้อมูลอื�น  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั(น ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปีจะ
ถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี(  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน

ขอ้มูลอื�นตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการ
แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี( โดยถูกตอ้งตามที�
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และ

การใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั(งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี(  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั(น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั(งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ(นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม่        ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ(นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง  
 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื(อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้สื�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สําคัญซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

10 เฉพาะการตรวจสอบกลุ่มบริษทัเท่านั�น  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั(งหมดตลอดจนเรื� องอื�นซึ� ง
ขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใช้
เพื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้

อธิบายเรื�องเหล่านี( ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�อง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ(น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของ
ขา้พเจ ้า เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

 

 

 
 

(วภิาวรรณ ปัทวนัวิเวก) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4795 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 กุมภาพนัธ์ 2561 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

งบดุล 

 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        1,139,700,854  6.4        891,811,783  5.1        673,483,117  4.0 

เงินลงทุนชั
วคราวในหลกัทรัพย์เพื
อค้า             -  -             -  -             2,582,943  0.0 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื
น      3,875,763,454  21.7     4,079,692,881  23.5     4,539,767,859  27.0 

สนิค้าคงเหลือ 2,428,303,813  13.6 2,265,165,588  13.1     1,683,942,792  10.0 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น 68,894,431 0.4 59,004,852 0.4           36,109,175  0.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,512,662,552 42.1 7,295,675,104 42.1     6,935,885,886 41.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 110,565,811  0.6 122,535,637  0.7       105,177,967  0.6 

อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการลงทนุ 165,622,908 0.9 195,772,672 1.1 - - 

ที
ดิน อาคารและอปุกรณ์  9,509,951,618  53.2 9,137,328,293  52.7     9,216,118,637  54.8 

ค่าความนิยม        117,497,703  0.7        117,497,703  0.7        117,497,703  0.7 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  316,793,732  1.8 328,896,982  1.9        354,181,631  2.1 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 52,242,215  0.3 51,684,229  0.3           35,889,799  0.2 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื
น 64,989,071  0.4 78,294,933  0.5        65,316,830  0.4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    10,337,663,058  57.9 

    
10,032,010,449  57.9     9,894,182,567  58.8 

รวมสินทรัพย์    17,850,325,610 100.0    17,327,685,553 100.0 16,830,068,453 100.0 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนี�สินหมุนเวยีน             

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั �น             

   จากสถาบนัการเงิน 1,156,034,310 6.5 1,808,270,238 10.4 2,139,362,094 12.7 

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื
น 2,802,250,596 15.7 2,520,144,378 14.5 2,215,298,751 13.2 

สว่นของหนี �สนิตามสญัญาเช่าซื �อและเช่า 
      

   การเงิน 4,525,931 0.0 14,692,338 0.1 34,095,299 0.2 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว 
      

   ที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ
งปี  587,600,674 3.3 550,440,397 3.2 584,900,376 3.5 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 42,746,771 0.3 48,729,264 0.3 50,561,681 0.3 

หนี �สนิหมุนเวียนอื
น 1,584,157 0.0 1,742,861 0.0 1,584,158 0.0 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 4,594,742,439 25.8 4,944,019,476 28.5 5,025,802,359 29.9 

หนี�สินไม่หมุนเวียน 
      

หนี �สนิตามสญัญาเชา่ซื �อและเชา่การเงิน 4,813,521 0.0 7,729,478 0.0 15,814,187 0.1 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,766,536,299 9.9 2,147,646,402 12.4 3,538,459,131 21.0 

หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 47,478,589 0.3 48,852,860 0.3 62,689,004 0.4 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 162,375,687 0.9 151,934,024 0.9 87,097,028 0.5 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 1,981,204,096 11.1 2,356,162,764 13.6 3,704,059,350 22.0 

รวมหนี �สิน 6,575,946,535 36.9 7,300,182,240 42.1 8,729,861,709 51.9 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

      ทนุจดทะเบียน 586,396,798 
 

587,426,511 
 

587,426,511 
 

      ทนุที
ออกและชําระแล้ว 586,396,798 3.3 586,104,798 3.4 574,763,198 3.4 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 1,906,510,486 10.7 1,894,709,665 10.9 1,810,409,662 10.8 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ - 0.0 1,203,027 0.1 8,782,511 0.1 

กําไรสะสม 
      

   จดัสรรแล้ว 
      

      ทนุสาํรองตามกฎหมาย  58,742,651 0.3 58,742,651 0.3 58,742,651 0.3 

   ยงัไม่ได้จดัสรร  8,732,167,398 48.9 7,477,691,427 43.2 5,647,478,562 33.6 

องค์ประกอบอื
นของสว่นของผู้ถือหุ้น (55,055,511) (0.3) (28,226,002) (0.2) (26,846,517) (0.2) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,228,761,822 62.9 9,990,225,566 57.7 8,073,330,067 48.0 

สว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ 45,617,253 0.2 37,277,747 0.2 26,876,677 0.1 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 11,274,379,075 63.1 10,027,503,313 57.9 8,100,206,744 48.1 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,850,325,610 100.0 17,327,685,553 100.0 16,830,068,453 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้             

รายได้จากการขายและให้บริการ 14,193,536,118 97.9 13,797,491,995 98.7 12,448,750,695 99.3 

เงินชดเชยคา่ประกนัความเสยีหาย - - - - - - 

รายได้อื
น 303,292,543 2.1 180,586,622 1.3 82,407,060 0.7 

รวมรายได้ 14,496,828,661 100.0 13,978,078,617 100.0 12,531,157,755 100.0 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุขายและให้บริการ 9,933,130,423 68.5 8,984,980,450 64.3 8,535,052,480 68.1 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 687,735,543 4.7 567,829,736 4.0 551,949,243 4.4 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,129,898,052 7.8 1,127,067,702 8.1 968,464,754 7.7 

ต้นทนุทางการเงิน 126,870,010 0.9 171,488,388 1.2 153,299,796 1.2 

รวมค่าใช้จ่าย 11,877,634,028 81.9 10,851,366,276 77.6 10,208,766,273 81.4 

  
      

สว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบ. ร่วม 22,087,112 0.1 28,498,887 0.2 21,185,121 0.1 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,641,281,745 18.2 3,155,211,228 22.6 2,343,576,603 18.7 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (78,447,467) (0.5) (98,260,495) (0.7) (90,982,365) (0.7) 

กาํไรสําหรับปี 2,562,834,278 17.7 3,056,950,733 21.9 2,252,594,238 18.0 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี 2560        

หนา้  175 

 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

          

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น             

ผลต่างของอตัราแลกเปลี
ยนจากการแปลงค่า             

   งบการเงินที
เป็นเงินตราต่างประเทศ (26,829,508) 
 

(1,379,485) 
 

29,872,620 
 

กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ 
      

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      

   สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 
 

(57,869,598) 
 

- 
 

ภาษีเงินได้เกี
ยวกบัองค์ประกอบของ 
      

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื
น - 
 

11,573,920 
 

- 
 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (26,829,508) 
 

(47,675,163) 
 

29,872,620 
 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,536,004,770 
 

3,009,275,570 
 

2,282,466,858 
 

การแบ่งปันกาํไร 
      

   สว่นที
เป็นของบริษัทใหญ่ 2,544,502,011 
 

3,038,747,419 
 

2,240,105,857 
 

   สว่นที
เป็นของสว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ 18,332,267 
 

18,203,314 
 

12,488,381 
 

กาํไรสําหรับปี 2,562,834,278 
 

3,056,950,733 
 

2,252,594,238 
 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม 
      

   สว่นที
เป็นของบริษัทใหญ่ 2,517,672,503 
 

2,991,072,256 
 

2,269,978,477 
 

 สว่นที
เป็นของสว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ 18,332,267 
 

18,203,314 
 

12,488,381 
 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,536,004,770 
 

3,009,275,570 
 

2,282,466,858 
 

กาํไรต่อหุ้น  
      

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน 4.34 
 

5.23 
 

3.93 
 

กําไรต่อหุ้นปรับลด 4.34 
 

5.18 
 

3.83 
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งบกระแสเงนิสด 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน          

 
  

กําไรสาํหรับปี 2,562,834,278 71.7 3,056,950,733 69.9 2,252,594,238 87.0 

รายการปรับปรุง 
      

สว่นแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบ.ร่วม (22,087,112) (0.6) (28,498,887) (0.7) (21,185,121) (0.8) 

ค่าเสื
อมราคา 884,441,080 24.8 849,140,866 19.4 683,705,417 26.4 

ค่าตดัจําหน่าย 32,762,887 0.9 32,843,831 0.8 32,281,381 1.2 

ค่าเผื
อ (กลบัรายการ) การลดมลูค่าสนิค้า

คงเหลอื 
(19,132,363) (0.5) 21,680,821 0.5 (59,152,181) (2.3) 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายอปุกรณ์ 502,620 - (8,460,498) (0.2) 5,836,027 0.2 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสนิค้าคงเหลอื 20,577,868 0.6 12,482,471 0.3 36,665,665 1.4 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 6,490,957 0.2 13,569,121 0.3 18,408,309 0.7 

ค่าเผื
อ (กลบัรายการ) การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์       

    ถาวร (9,000,422) (0.3) 57,440,615 1.3 (8,179,485) (0.3) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,178,444 0.4 11,382,732 0.3 12,488,181 0.5 

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลี
ยนและ 
      

   การป้องกนัความเสี
ยงที
ยงัไม่เกิดขึ �นจริง (119,027,956) (3.3) (26,850,205) (0.6) 171,868,179 6.6 

รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,548,714 - 2,496,411 0.1 14,105,648 0.5 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั
วคราวใน 
      

   หลกัทรัพย์เพื
อค้า - - (428,685) (0.0) - - 

ขาดทุน (กําไร) ที
ยงัไม่เกิดขึ �นจากการปรับ

มลูค่า       

   เงินลงทุนชั
วคราวในหลกัทรัพย์เพื
อค้า - - - - 1,347,690 0.1 

เงินปันผลจากบริษัทร่วม - - - - - - 

ดอกเบี �ยจ่าย 117,363,972 3.3 161,619,612 3.7 144,479,302 5.6 

 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 78,447,467 2.2 98,260,495 2.2 90,982,365 3.5 

 

      

3,550,900,434 99.4 4,253,629,433 97.3 3,376,245,615 130.3 
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 ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สิน

ดําเนินงาน 
      

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื
น 165,253,518 4.6 509,253,110 11.6 (852,419,042) (32.9) 

เงินชดเชยคา่ประกนัความเสยีหายค้างรับ - - - - - - 

สนิค้าคงเหลือ (164,583,730) (4.6) (615,386,089) (14.1) (123,105,908) (4.7) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น 16,509,070 0.5 (16,973,678) (0.4) 23,553,511 0.9 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื
น (5,544,062) (0.2) 9,721,833 0.2 30,797,289 1.2 

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื
น 105,409,601 2.9 348,986,877 8.0 196,186,646 7.6 

หนี �สนิหมุนเวียนอื
น (158,704) 0.0 158,705 0.0 (280,283) (0.0) 

ภาระผลประโยชน์พนกังาน (4,736,781) (0.1) (4,415,334) (0.1) (6,463,738) (0.3) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,663,049,346 102.5 4,484,974,857 102.5 2,644,514,090 102.1 

จ่ายภาษีเงินได้ (89,943,912) (2.5) (111,390,353) (2.5) (54,423,273) (2.1) 

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,573,105,434 100.0 4,373,584,504 100.0 2,590,090,817 100.0 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  

      
เงินสดจ่ายเพื
อซื �อเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - - - 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 2,891,923 (0.3) 10,131,237 (1.0) 16,528,507 (0.9) 

เงินสดจ่ายในการซื �ออปุกรณ์ (1,052,734,828) 100.8 (852,592,210) 82.6 (1,778,956,702) 98.4 

เงินสดจ่ายในการซื �อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (20,659,638) 2.0 (7,559,182) 0.7 (55,898,961) 3.1 

เงินสดจ่ายในการซื �ออสงัหาริมทรัพย์เพื
อ 
      

   การลงทุน - - (195,960,486) 19.0 - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั
วคราวใน 
      

   หลกัทรัพย์เพื
อค้า - - 3,011,605 (0.3) 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยเพิ
มขึ �น - - - - - - 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 26,492,898 (2.5) 10,629,560 (1.0) 10,428,706 (0.6) 

เงินจ่ายสทุธิจากการซื �อบริษัทยอ่ย - - - - - - 

เงินรับสทุธิจากการจาํหน่ายบริษัทยอ่ย - - - - - - 

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,044,009,645) 100.0 (1,032,339,476) 100.0 (1,807,898,450) 100.0 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน        
จ่ายดอกเบี �ย (117,423,236) 5.2 (165,798,603) 5.3 (182,705,443) 31.3 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั �น

จาก       

   สถาบนัการเงินเพิ
มขึ �น (ลดลง) (632,570,107) 28.0 (411,987,349) 13.2 (528,914,322) 90.6 

เงินสดรับจากหนี �สนิตามสญัญาเช่าซื �อและเช่า 
      

   การเงิน - - - - - - 

เงินสดจ่ายคนืหนี �สนิตามสญัญาเช่าซื �อและเช่า 
      

   การเงิน (13,973,919) 0.6 (40,603,358) 1.3 (34,791,241) 6.0 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 832,284,050 (36.8) 782,727,770 (25.1) 1,128,952,479 (193.4) 

เงินสดจ่ายคนืเงินกู้ยมืระยะยาว (1,039,580,317) 45.9 (2,201,911,581) 70.5 (382,113,212) 65.4 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
      

   โดยอํานาจควบคมุไม่เปลี
ยนแปลง - - 1,210,000 - - - 

เงินสดรับจากการเพิ
มทุนของบริษัทยอ่ย 

   โดยอํานาจควบคมุไม่เปลี
ยนแปลง 
1,210,000 - - - - - 

เงินสดรับจากการเพิ
มทุนและการใช้สทิธิซื �อหุ้น 
      

   สามญั 9,341,080 (0.4) 85,565,708 (2.7) 110,464,265 (18.9) 

เงินสดจ่ายในการซื �อหุ้นสามญัคืน - - - - - - 

จ่ายเงินปันผล (1,301,228,801) 57.5 (1,171,251,120) 37.5 (694,768,786) 119.0 

การได้มาซึ
งสว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ - - - - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหา

เงนิ 
(2,261,941,250) 100.0 (3,122,048,533) 100.0 (583,876,260) 100.0 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น

(ลดลง) สุทธิ 
267,154,539  219,196,495  198,316,107  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 

มกราคม 
891,811,783 

 
673,483,117 

 
463,016,990 

 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี
ยนของเงินตรา 
      

   ตา่งประเทศสิ �นงวด (19,265,468) 
 

(867,829) 
 

12,150,020 
 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที" 
31 ธันวาคม 

 
1,139,700,854 

  
891,811,783 

  
673,483,117 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

        

ข้อมูลเพิ"มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด   

 

  

 

  

 1) รายการกิจกรรมลงทนุซึ
งไม่เกี
ยวข้องกบักระแสเงินสด        

    ลกูหนี �อื
นจากการขายเครื
องจกัรและอปุกรณ์        

         (เพิ
มขึ �น) ลดลง สทุธิ 95,000 
 

95,000 
 

31,249,062 
 

    ทรัสต์รีซีทจากการซื �อเครื
องจกัรและอปุกรณ์เพิ
มขึ �น 
      

         (ลดลง) สทุธิ (12,093,020) 
 

(2,722,088) 
 

9,449,929 
 

    เจ้าหนี �อื
นจากการซื �อเครื
องจกัรและอปุกรณ์เพิ
มขึ �น   
 

  
 

  
 

         (ลดลง) สทุธิ 175,541,768 
 

(71,523,398) 
 

(627,075,049) 
 

2) รายการกิจกรรมจดัหาเงินซึ
งไม่เกี
ยวข้องกบักระแส 

เงินสด    

    การซื �อสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าซื �อและเช่า  
 

 
 

 
 

          การเงิน 891,555 
 

13,115,687 
 

4,140,520 
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จุดเด่นทางการเงนิ 

หน่วย: ล้านบาท    Unit : Million Baht 

    2560/2017 2559/2016 2558/2015 

รายไดร้วม Total Revenues 14,496.829 13,978.079 12,531.158 

    
   

กําไรกอ่นดอกเบียจา่ย ภาษี คา่เสื�อมราคา และ
คา่ตดัจําหน่าย 

EBITDA 3,675.850 4,198.816 3,204.043 

    
   

 กําไรสทุธ ิ(ขาดทนุ)   Net profit (loss)  2,544.502 3,038.747 2,240.106 

    
   

 เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการดําเนนิงาน   Net cash from operating activities  3,573.105 4,373.585 2,590.091 

    
   

 กําไรตอ่หุน้                                  (บาท)   Earnings per share             (in Baht)  4.34 5.23 3.93 

    
   

 จํานวนหุน้โดยวธิถีัวเฉลี�ยถว่งนําหนัก (พันหุน้)  
Weighted average number of shares 
outstanding         (Thousand Shares)  

586,339 581,008 569,824 

    
   

 จํานวนพนักงาน                              (คน)   Number of employees         (person)  6,447 6,105 5,790 

    
   

 สนิทรัพยร์วม   Total assets  17,850.326 17,327.686 16,830.068 

    
   

 หนีสนิรวม   Total liabilities  6,575.947 7,300.182 8,729.862 

    
   

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้   Total shareholders' equity  11,274.379 10,027.503 8,100.207 

    
   

 ทนุชําระแลว้   Issued and paid up capital  586.397 586.105 574.763 

    
   

 อตัราการจา่ยเงนิปันผล                     (%)   Dividend Payout ratio               (%)  n/a 40.15% 38.17% 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ  
 

    ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
   

 
1. อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 1.64 1.48 1.38 

 
2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 1.11 1.02 1.04 

อัตราส่วนการทํากาํไร 
   

 
3. อตัรากําไรขั 
นต้น (%) 30.02% 34.88% 31.44% 

 
4. อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 19.44% 24.04% 19.99% 

 
5. อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (%) 17.93% 22.02% 17.99% 

 
6. อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.57% 30.30% 27.65% 

อัตราส่วนประสิทธิภาพด้านการเงิน 
   

 
7. ระยะเวลาเก็บหนี 
เฉลี�ย (วนั) 104 121 127 

 
8. ระยะเวลาขายเฉลี�ย (วนั) 87 78 71 

 
9. ระยะเวลาชําระหนี 
เฉลี�ย (วนั) 99 101 111 

 
10. เงินทุนหมนุเวียน (ล้านบาท) 3,526 3,833 3,992 

 
11. Cash Cycle (days) 92 98 87 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
   

 
12. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 14.25% 17.54% 13.31% 

 
13. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 26.30% 32.56% 24.31% 

 
14. อตัราหมนุของสินทรัพย์ (%) 0.80 0.80 0.74 

อัตราส่วนนโยบายการเงิน 
   

 
15. อตัราหนี 
สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.73 1.08 

 
16. อตัราความสามารถในการชําระดอกเบี 
ย (เท่า) 23.51 20.52 17.22 

 
17. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 50.69% 40.15% 38.17% 

     
 

 

 
    

     
     

1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนี �สนิหมุนเวียนรวม 
  

2 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (สินทรัพย์หมนุเวียนรวม - สนิค้าคงเหลือ) / หนี �สนิหมุนเวียนรวม 
 

3 อตัรากําไรขั �นต้น = กําไรขั �นต้น / รายได้จากการขาย 
   

4 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรก่อนดอกเบี �ยและภาษี / รายได้จากการขาย 
  

5 อตัรากําไร(ขาดทุน)สทุธิ = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / รายได้จากการขาย 
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6 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / สว่นของผู้ถือหุ้น 
  

7 ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี
ย = ลกูหนี �การค้าเฉลี
ย / รายได้จากการขายสทุธิ x 365 
  

8 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี
ย = สนิค้าคงเหลอืเฉลี
ย / ต้นทนุขาย x 365 
  

9 ระยะเวลาชาํระหนี �เฉลี
ย = เจ้าหนี �การค้าเฉลี
ย / ต้นทนุขาย x 365 
  

10 เงินทุนหมนุเวียน = ลกูหนี �การค้าสทุธิ + สนิค้าคงเหลอื + สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น - เจ้าหนี �การค้า -หนี �สนิหมุนเวียนอื
น 
11 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี
ย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี
ย - ระยะเวลาชําระหนี � 

  
12 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / สนิทรัพย์รวม x 100 

  
13 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ x 100 

  
14 อตัราการหมุนของสนิทรัพย์รวม = ขายสทุธิ / สนิทรัพย์รวม 

   
15 อตัราสว่นหนี �สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี �สนิรวม / สว่นของผู้ถือหุ้น 

  
16 อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี �ย = กําไรก่อนหกั Hedging, ดอกเบี �ยและภาษี / ดอกเบี �ยจ่าย 

 
17 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ       
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ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มเคซีอ ีในปี 2560 

ปี 2560 นบัเป็นช่วงเวลาที�ท้าทายสําหรับเคซีอีอีกครั �ง หลงัจากที�การก่อสร้างโรงงานใหม่ที�ลาดกระบงัแล้ว
เสร็จ และมีการขยายกําลงัการผลิตในเฟส 1และ 2 ซึ�งผลกัดนัการเติบโตของรายได้และกําไรมาอย่างต่อเนื�อง ในปีนี � 
มีความท้าทายหลายอย่างที�เข้ามาในเวลาเดียวกนั เช่น การผลิต PCB ที� Hi-Tech  มากขึ �น ราคาวตัถดุิบหลกั เช่น 
ทองแดงแผ่น ที�ปรับตวัสูงขึ �นเนื�องจากความไม่สมดลุของ demand-supply ในตลาด รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท

ในเวลาอนัรวดเร็ว และในอัตราที�สงูกว่าสกุลเงินอื�นในตลาดคู่แข่งโดยเฉพาะในประเทศจีน แต่ถึงกระนั �น เคซีอีก็ยงั

สามารถรักษาผลกําไรจากการดําเนินงานได้ในระดบัที�น่าพอใจ และสงูกว่าของผู้ผลิต PCB รายอื�นอีกด้วย 

รายได้จากการขายในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ �นร้อยละ 6.7 โดยหลกัเป็นผลจากปริมาณการขายที�
เพิ�มขึ �น ประกอบกบัมี product mix ที�เป็น High-Layer PCB เพิ�มมากขึ �น อย่างไรก็ตาม ยอดขายในสกลุเงินบาท

ได้รับผลกระทบอยา่งหนกัจากการแข็งคา่ของเงินบาท ตอ่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกลุยโูร นอกจากนั �น การ
ขายในรูปแบบการขายฝาก CMI/ Consignment ยงัทําให้มีรับรู้รายได้ขายช้าลงอีกด้วย  

อตัรากําไรขั �นต้นโดยเฉลี�ยของปี 2560 อยูท่ี�ร้อยละ 30 ซึ�งแม้วา่จะลดลงจากปีก่อน แต่ก็ยงันบัว่าเป็นอตัราที�
สูงเมื�อเทียบกับของคู่แข่ง อัตรากําไรที�ลดลงเป็นผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินสกุล
ตา่งประเทศ ประกอบกบัต้นทุนขายสินค้าที�สงูขึ �น แต่ด้วยโรงงานสามารถใช้กําลงัการผลิตได้เพิ�มขึ �นจึงทําให้ต้นทุน

ตํ�าลง และชว่ยลดผลกระทบตอ่อตัรากําไรขั �นต้นดงักลา่วได้บางสว่น 

ผลการดาํเนินงานของปี 2560 สรุปได้ดงันี � 

 ปี 2560    ปี 2559             เปลี�ยนแปลง             ปี 2558             เปลี�ยนแปลง          

                                               2560/2559                 2559/2558 

[ หน่วย: ล้านบาท ] 

รายได้จากการขาย, บาท 14,195.4  13,797.5            +  2.9%  12,448.7 + 10.8% 

[ รายได้จากการขาย, USD   $420.4   $394.0  +  6.7%   $364.9 +  7.9%   ] 

ต้นทุนขาย    9,933.1    8,985.0             8,535.0 

อตัรากําไรขั �นต้น     30.0%    34.9%                31.4% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    1,817.6    1,694.9                            1,520.4 

กําไรสทุธิ   2,544.5    3,038.7             - 16.3%              2,240.1 + 35.7% 

    17.9%    22.0%                                            18.0%  

 

 

14  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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การวิเคราะห์รายได้ 

� รายได้จากการขายและบริการ 

 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท เพิ�มสงูขึ �นจาก 13,797.5 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 14,195.4 ล้านบาท 

ในปี 2560 คิดเป็นการเติบโตที� ร้อยละ 2.9 ในสกลุเงินบาท แต่เป็นการเติบโตจริงที� ร้อยละ 6.7 ในสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ โดยหลกัเป็นผลจากปริมาณการขาย (ตารางฟุต) ที�เพิ�มขึ �น ด้วยมีกําลงัการผลิตเพิ�มจากโครงการเฟส 3 ที�
โรงงานใหม ่ประกอบกบัมี product mix ที�เป็น High-Layer PCB เพิ�มมากขึ �น จงึทําให้ราคาขายเฉลี�ยสงูขึ �นด้วย  
  อยา่งไรก็ตาม ยอดขายในสกลุเงินบาทได้รับผลกระทบอยา่งหนกัจากการแข็งคา่ของเงนิบาทตอ่เงินสกลุ

ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกลุยโูร ในเวลาเดียวกนั ทําให้ยอดขายเงนิบาทลดลงไป ประมาณ 446 ล้านบาท หรือ

ประมาณ ร้อยละ 3 ของยอดขายในปี 2560  

     ปี 2559        ปี2560 

    เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ     อตัราเฉลี�ย  35.0180      33.7709   บาท/ดอลลาร์     แข็งคา่ขึ �น 3.6%  

    เงินสกลุยโูร      อตัราเฉลี�ย  38.5974      37.7043   บาท/ยโูร        แข็งคา่ขึ �น 2.3% 

นอกจากนั �น การขายในรูปแบบการขายฝาก CMI/ Consignment ยงัทําให้มีรับรู้รายได้ขายช้าลง โดยในปี 

2560 นี � มีรายได้จากการขายที�ยงัไมไ่ด้รับรู้ในทางบญัชีอยูอี่กประมาณ 140 ล้านบาท โดยสว่นตา่งของรายได้นี �จะไป

รับรู้ในปี 2561 แทน 

รายได้จากการขายและบริการ รายไตรมาส 

รายได้จากการขายเพิมสงูขึ �นเป็นลําดบั สูร่ะดบัสงูสดุใหม ่ใน 5 ปีทีผ่านมาอย่างตอ่เนือง โดยยอดขายรายไตรมาสใน
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีดงันี � 

(หน่วย: ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ)            

         ปี 2560        ปี 2559      ปี 2558        ปี 2557      ปี 2556               

ไตรมาส 1              101.3   99.7  88.7  79.2          67.4             

ไตรมาส 2                  107.2  102.2  92.0  80.8             76.0        

ไตรมาส 3               108.3  101.6           94.0  87.9           81.0   

ไตรมาส 4                  103.6   90.6            90.2  77.5             79.0     

                                420.4  394.0 364.9         325.4    303.4   
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ยอดขายผลติภัณฑ์ PCB ตามสัดส่วน Layer count  
(หน่วย: ร้อยละ ของตารางฟตุ) 

 ปี 2560 ปี 2559       ปี 2558 ปี 2557        ปี 2556                

แผ่นวงจรสองหน้า   23.5%  25.7%        26.6%  29.0%      28.9%          

แผ่นวงจร 4 ชั �น   52.6%  52.1%          51.7%  51.6%   51.4%         

แผ่นวงจร 6+ ชั �น           23.9%  22.2%          21.7%          19.5%          19.7%    

         

สัดส่วนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ร้อยละ ของยอดขาย)  

  ปี 2560 ปี 2559          ปี 2558        ปี 2557       ปี 2556           

 ยโุรป  55.0%  54.9%   55.1%  55.5%       54.7%      

 สหรัฐอเมริกา  17.3%  16.1%  18.6%  18.6% 20.7%        

 เอเชีย  20.5%  21.7%  20.3%  20.6% 19.9%           

  ภายในประเทศ   7.3%  7.4%   6.0%   5.2%  4.7%               

� รายได้อื	น    

รายได้อืนประกอบด้วยรายละเอียดดงันี �                 (หน่วย: ล้านบาท) 

    ปี 2560        ปี 2559        ปี 2558        ปี 2557       ปี 2556               

 รายได้จากการขายเศษวสัด ุ              58.3    26.4   24.5   42.7   39.0   

 กําไรจากอตัราแลกเปลียน         203.2 125.9  47.9  95.5   89.3  

 รายได้เบ็ดเตล็ด                             39.9  28.3          10.0            15.7    17.9   

รวมรายได้อืน              301.4 180.6  82.4           153.9          146.2      
             

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 
 

 ในปี 2560 ต้นทุนขายมีสดัส่วนโดยเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 70 ต่อยอดขาย ซึ�งสงูขึ �นจากปี 2559 ที�ร้อยละ 65 

ทําให้อตัรากําไรขั �นต้นโดยเฉลี�ยของปี ลดลงเป็นร้อยละ 30 ตอ่ยอดขาย จากร้อยละ 35 ในปีก่อน   

ต้นทุนขายสินค้าที�สูงขึ �นเป็นผลโดยตรงจากราคาวตัถุดิบในตลาดโลกที�ปรับตวัสูงขึ �น ตวัหลกัคือทองแดง 

Copper ที�มีผลกระทบตอ่ราคาทองแดงแผ่น Copper Foil, ทองแดงก้อน Copper anode และแผ่นลามิเนต ที�เป็น
วตัถดุิบหลกัในการผลิต PCB ในขณะที�ราคา Copper ในตลาด LME มีราคา USD 4,400 - 5,600 ต่อตนั ในปี 2559 

แล้วราคาก็สงูขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง มาอยูที่�ระดบั 6,700 - 6,800 ตอ่ตนั ในปลายปี 2560 ส่งผลให้ราคา Copper Foil ในปี

นี � สงูขึ �นประมาณ 33% โดยเฉลี�ยจากปีก่อน ส่วน Copper anode ราคาสงูขึ �นประมาณ 24% ผลกระทบจากราคา

วตัถดุิบทองแดงที�สงูขึ �น ทําให้ต้นทุนขายสงูขึ �นราว 2.7% ต่อยอดขาย อย่างไรก็ดี การเพิ�มกําลงั การผลิตในโครงการ

เฟส 3 ทําให้โรงงานสามารถผลิตได้เพิ�มมากขึ �น ซึ�งชว่ยชดเชยต้นทนุการผลิตให้ตํ�าลงได้สว่นหนึ�ง  
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อตัรากําไรขั �นต้นลดลงจากปีก่อน ด้วยสาเหตทุี�มีการปรับลดราคาขายสินค้าประจําปี ผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ รวมทั �ง ต้นทุนขายสินค้าที�สงูขึ �นซึ�งเป็นผลจากราคาวตัถดุิบ

ทองแดง แตด้่วยประสิทธิภาพการผลิตที�เพิ�มขึ �นซึ�งสนบัสนนุการเติบโตของยอดขายและทําให้ต้นทุนตํ�าลง จึงช่วยลด

ผลกระทบตอ่อตัรากําไรขั �นต้นได้บางสว่น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2560 มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 4.8 ต่อยอดขาย และมีจํานวน 687 ล้านบาท 

เทียบกบัในปี 2559 ที�มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 4.1 และมีจํานวน 568 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 

80 เป็นคา่ใช้จา่ยผนัแปรที�เพิ�มขึ �นหรือลดลงตามสดัสว่นตอ่ยอดขาย คา่ใช้จ่ายดงักล่าว ประกอบด้วยค่าระวางขนส่ง 
คา่ประกนัภยัทางทะเล คา่นายหน้าสาํหรับตวัแทนขายในตา่งประเทศ นอกจากนั �น เป็นค่าวสัดหีุบห่อ และค่าใช้จ่าย

อื�นๆ ที�ผนัแปรตามปริมาณขาย ส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นค่าใช้จ่ายคงที� ได้แก่ เงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย ค่า
เบี �ยประกันภยัสําหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ค่าสินค้าตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายสินค้ารับคืน ค่าคดัคุณภาพสินค้า และ

คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดของแผนกขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายทีเพิมขึ �นในปีนี � มีสาเหตุจากการเปลี�ยนเทอมการขายเป็นการขายตรงไปยงัลกูค้าใน

อเมริกา ทําให้มีการบันทึกค่านายหน้าสําหรับตัวแทนขายในอเมริกาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ �น แต่ใน

ขณะเดียวกนัคา่ใช้จา่ยในการขนส่งก็น้อยลง เนื�องจากลกูค้าบางรายเปลี�ยนเงื�อนไขการส่งมอบสินค้าจาก CIF เป็น 

FCA และ Ex-Factory อีกทั �ง มีการขนสง่ทางเรือมากขึ �น  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าทีสํานักงาน และ สวสัดิการ

พนักงาน ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ค่าไฟของส่วน

สํานกังาน คา่บริการรักษาความปลอดภยั คา่ใช้จา่ยเดินทาง คา่ใช้จา่ยการสือสารโทรคมนาคม คา่รถรับ-สง่พนกังาน 

ค่าบริการทีปรึกษาทางกฎหมาย ค่าสอบบญัชี ค่าเบี �ยประกนัภยัทรัพย์สิน ค่าวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ รวมถึงค่า
เสือมราคาของทรัพย์สิน (ฝ่ายสํานกังานบริหาร) ค่าเผือหนี �สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และ

คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดตา่งๆ 

คา่ใช้จา่ยบริหารในปี 2560 มีจํานวน 1,130 ล้านบาท ซึงใกล้เคียงกบัปีก่อน ที 1,127 ล้านบาท โดยหลกัมา

จากคา่ใช้จา่ยพนกังานทีสงูขึ �นตามผลประกอบการของบริษัท และมีคา่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพิมขึ �น แตไ่มม่ีการ

ตั �งคา่เผือการด้อยคา่ของทรัพย์สินในปี 2560 นี � (ปี 2559 ตั �งคา่เผือการด้อยคา่จํานวน 57 ล้านบาท)  

 

กาํไรจากการดาํเนินงาน/ กาํไรสุทธิ 

ในปี 2560 เคซีอียงัคงสามารถสร้างผลกําไรจากการดาํเนินงานได้ในระดบัที�น่าพอใจและสงูกวา่ของผู้ผลิต 
PCB รายอื�น ยอดขายในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัคงเตบิโตอยูที่�ร้อยละ 6.7 อตัรากําไรขั �นต้นก็ยงัเป็น 
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อตัราที�สงูถึงร้อยละ 30 และแม้ว่าประสิทธิภาพการผลิตที�สงูขึ �นจากเฟส 3 ของโรงงานใหม่จะช่วยทําให้ต้นทุนการ

ผลิตตํ�าลง แตผ่ลกระทบเชิงลบจากการแข็งคา่ของเงินบาทและราคาวตัถดุิบที�สงูขึ �นนั �น มผีลกระทบตอ่กําไรมากกวา่ 

ในสว่นของกําไรสทุธิในรอบปี 2560 กลุม่บริษัทได้รายงานผลกําไรสุทธิรวม จํานวน 2,544 ล้านบาท ลดลง

จากกําไร 3,039 ล้านบาทในปี 2559 โดยหลกั เป็นผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุล
ต่างประเทศและราคาวตัถุดิบที�ปรับตวัสูงขึ �นในปีที�ผ่านมา นอกจากนั �น การเติบโตของยอดขายยงัได้รับผลกระทบ

จากการขายฝาก CMI/ Consignment มีรายได้จากการขายในปี 2560 บางส่วนที�ยังไม่ได้รับรู้ในทางบัญชีอีก
ประมาณ 140 ล้านบาท โดยสว่นตา่งของรายได้นี �จะไปรับรู้ในปีถดัไป สว่นคา่ใช้จา่ยในการขายมีจํานวนเพิ�มสงูขึ �นซึ�ง
มาจากการเปลี�ยนเทอมการขาย ในขณะที�คา่ใช้จา่ยบริหารทรงตวัเท่าๆ กบัปีก่อน 

เมื�อเทียบกบัปี 2559 กําไรตอ่หุ้นพื �นฐาน (Basic EPS) ลดลงจาก 5.23 บาทตอ่หุ้น เป็น 4.34 บาทต่อหุ้น ใน

ปี 2560 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีสินทรัพย์ทั �งสิ �น 17,850 ล้านบาท 

ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 7,505 ล้านบาท ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,510 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อ
การลงทนุ 166 ล้านบาท สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 317 ล้านบาท คา่ความนิยม 117 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 110 

ล้านบาท สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 52 ล้านบาท และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นๆ จํานวน 73 ล้านบาท  

ทั �งนี � สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �น 523 ล้านบาท จากปีก่อน โดยหลกัมาจาก มีเงินสดเพิ�มขึ �น 
248 ล้านบาท ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�นที�มีจํานวนลดลง 204 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ �น 163 ล้านบาท ตาม

ปริมาณการผลิตที�สงูขึ �น รวมทั �งจากการเปลี�ยนเทอมการขายเป็บแบบ CMI/Consignment ที�เพิ�มมากขึ �นกบัลูกค้า
หลายราย และรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที�มีมลูค่าสุทธิเพิ�มขึ �น 373 ล้านบาท จากการลงทุนต่อเนื�องใน
โรงงานใหม ่เฟส 3 ของบริษัทฯ และการลงทนุในบริษัทยยอ่ยเพื�อปรับประสิทธิภาพการผลิต 

ลูกหนี�การค้า และลกูหนี�อื�น  
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั �นนําระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นลูกหนี �ทีมี

คณุภาพ ลกูหนี �การค้า-สทุธิ เปลียนแปลงลดลงจาก 4,080 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3,876 ล้านบาทในปี 2560 

 เพราะบริหารการเก็บหนี � และติดตามหนี �ค้างนานได้ดีขึ �น สําหรับปี 2560 ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลียเท่ากบั 104 วนั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายเกียวกับการตั �งคา่เผือหนี �สงสยัจะสูญ โดยประเมินการวิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี � 
และการคาดการณ์เกียวกบัการชําระหนี �ในอนาคตของลกูค้า ลกูหนี �จะถกูตดัจําหน่ายบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี �สญู ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ไมม่ีการตั �งค่าเผือหนี �สงสยัจะสญูตามนโยบายดงักล่าว 
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สินค้าคงเหลอื 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 2,428 ล้านบาท เพิมขึ �น 163 

ล้านบาท จากปี 2559 โดยเป็นการเพิมขึ �นตามสดัสว่นของปริมาณการผลิตเพือรองรับออเดอร์ของลกูค้า  

ทั �งนี � สินค้าคงเหลือ 31 ธนัวาคม 2560  ในงบการเงินรวม ได้รวมสินค้าสําเร็จรูปจํานวน 488 ล้านบาท (31 

ธนัวาคม 2559: 376 ล้านบาท) ทีกลุ่มบริษัทจดัส่งสินค้าไปยงัคลงัสินค้าของกลุ่มลกูค้าแล้ว แต่กลุ่มบริษัทยงัคงถือ

กรรมสิทธิ9ของสินค้าจนกว่าจะมีการเบิกใช้ในการผลิตของลูกค้า และจะได้รับชําระค่าสินค้าเมือมีการเบิกใช้ในการ
ผลิตของลกูค้าหรือภายในระยะเวลาทีระบใุนสญัญา 

บริษัทฯ มีนโยบายตั �งค่าเผือสินค้าเสือมคณุภาพ ตามอายขุองวตัถดุิบแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม 

และตั �งค่าเผือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ ให้เท่ากบัมลูคา่สทุธิทีคาดว่าจะได้รับ (Net Realizable Value) ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั �งค่าเผือมลูค่าสินค้าลดลงไว้ เป็นจํานวน 67 ล้านบาท และได้

บนัทึกการปรับลดมลูคา่ (กลบัรายการ) ดงักลา่ว ไว้ในต้นทนุขายของปี 2560 จํานวน (19) ล้านบาท  

ระยะเวลาหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลีย ในปี 2560 เท่ากบั 40 วนั ซึงเพิมขึ �นจากปีก่อนที 31 วนั เนือง
ด้วยมีการสต๊อกวตัถดุิบไว้มากขึ �น จากแรงกดดนัเรืองราคาทีมีแนวโน้มว่าจะสงูขึ �น หรือเพือป้องกนัปัญหาเรืองของ
ขาดตลาด short supply  

หนี�สนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2560   ปี 2559            ปี 2558             ปี 2557           ปี 2556      

 หนี �สนิรวม 6,576  7,300       8,729             8,771             7,173      

  เงินกู้ ยืม :                

  เงินกู้ ยืมระยะสั �น              1,156  1,808 2,139           2,652             3,219   

     เงินกู้ ยืมระยะยาว             2,354 2,698 4,123            3,177             1,622  

           สญัญาเช่าการเงนิ                9    22       50        80  10    

  รวมเงนิกู้ ยืม        3,519    4,528    6,312           5,909             4,851 

 อตัราสว่นหนี �สินตอ่ทนุ            0.58 0.73   1.08           1.37       1.75    เท่า 

อตัราสว่นหนี �สินตอ่ทนุปรับตวัดีขึ �นอยา่งตอ่เนือง เพราะ 1) หนี �สนิลดลงไปมาก เนืองจากบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือทกุบริษัท มผีลการดําเนินงานทีด ีทําให้มกีระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิมมากขึ �น จึงใช้เงินกู้ ยืมระยะสั �น
น้อยลง อีกทั �ง บริษัทฯ ยงัได้ชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวก่อนกําหนดด้วยจํานวนหนึง และ 2) ส่วนของผู้ ถือหุ้นก็เพิมมาก
ขึ �นด้วย ซึงเป็นผลจากกําไรจากการดาํเนินงาน และหกัการจ่ายเงินปันผล จํานวน 1,238 ล้านบาท ในระหวา่งปี 2560 
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สภาพคล่อง 

 จากการทีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2560 ทําให้มีกระแสเงินสดสทุธิทีได้มา
จากกิจกรรมดําเนินงานเป็นจํานวนถึง 3,573 ล้านบาท (ปี 2559: 4,373 ล้านบาท)  จากงบกระแสเงินสด มีเงินสดทีใช้
ไปในกิจกรรมลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานใหมแ่ละการซื �อเครืองจกัรอปุกรณ์ รวม 1,053 ล้านบาท ทั �งนี � มีเงินสด
สทุธิทีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,262 ล้านบาท โดยเป็นการชําระหนี �เงินกู้ระยะยาวทั �งสิ �น  1,039 ล้านบาท 

(ปี 2559: 2,201 ล้านบาท) และมีการจ่ายปันผล 1,301 ล้านบาท (ปี 2559: 1,171 ล้านบาท) โดยสรุป มีเงินสด

คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2560 เพิมขึ �น เป็น 1,139 ล้านบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีอตัราเพิมขึ �น จาก 1.48 เป็น 1.64 เท่า ซึงเป็นผลจาก

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึ �น ในขณะทีหนี �สินหมุนเวียนตําลง เพราะมีกระแสเงินสดทีเข้ามาจากกําไรจากการ
ดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายชําระหนี �การค้าได้ตามเครดิตเทอมปกติ และสามารถ
ชําระคนืเงนิกู้ ยืมพร้อมดอกเบี �ยได้ตามเงือนไขทีตกลงในสญัญา สภาพคล่องของกิจการ ณ ปลายปี นอกจากเงินสด
แล้ว ยงัมีวงเงินสําหรับเงินทนุหมนุเวียนพร้อมใช้อีกด้วย  

โครงสร้างเงนิทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558         ปี 2557      ปี 2556           

 เงินกู้ ยืม 3,519  4,528           6,312   5,909        4,851           

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  11,229  9,990  8,073   6,361         4.110              

 สว่นได้เสียทีไมม่ีอํานาจควบคมุ            46                 37      27     26               20                  

             เงินทนุรวม          14,794 14,555       14,412          12,296          8,981 

  อตัราสว่นหนี �สินตอ่ทนุ        0.31  0.45      0 .78               0.93       1.18  เทา่ 

 (เฉพาะหนี 	สินทีมีภาระดอกเบี 	ย) 

บริษัทฯ ได้ทบทวนโครงสร้างเงนิทนุและปรับโครงสร้างหนี �เทา่ทีจะสามารถทําได้มาโดยตลอด จงึทําให้

อตัราสว่นหนี �สินตอ่ทนุคอ่ยๆ ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนือง จาก 1.18 เท่า ในปี 2556 มาเป็น 0.31 เท่า ในปี 2560  

รายจ่ายลงทุน 

 สําหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนจํานวน 1,225 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้งบลงทุน

ประมาณ 986 ล้านบาท สําหรับโครงการขยายกําลงัการผลิตเฟส 3, บจ.เคซีอี เทคโนโลยี มีค่าใช้จ่ายลงทุนจํานวน

ประมาณ 65 ล้านบาทในโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต, บจ.ไทยลามิเนต มคีา่ใช้จา่ยลงทนุจํานวนประมาณ 69 

ล้านบาท ในโครงการขยายกําลงัการผลิต และ บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ ใช้งบลงทนุไปจํานวน 48 ล้านบาท ในการ

ก่อสร้างโรงงานใหม่ นอกจากนั �น มีรายจ่ายอีกจํานวนหนึ�งเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนของบริษัทย่อยอื�น รวมทั �งการซื �อ
อปุกรณ์ตา่งๆ และการปรับปรุงระบบสนบัสนนุการผลิต (facilities) ตามที�จําเป็น   
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รายการพเิศษ 

ในปี 2560 ไมม่ีรายการพิเศษที�มผีลกระทบทางการเงินอยา่งเป็นสาระสําคญั นอกจากรายการดงัตอ่ไปนี � 

1) เหตกุารณ์ไฟฟ้าลดัวงจรที�โรงงาน ในนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั - บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ เมื�อวนัที� 
18 มถินุายน 2560 

บริษัทฯ ได้รับรู้เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายในทรัพย์สินจากประกนัภยั เป็นจํานวนเงิน 45.4 ล้าน

บาท โดยได้ตดัจําหน่ายเครื�องจกัร อปุกรณ์ สินค้าคงเหลือ และมคี่าซ่อมแซมอื�นๆ รวมจํานวนประมาณ 

33 ล้านบาท ดงันั �น จงึแสดงรายได้คา่ชดเชยประกนัภยั-สทุธิ จํานวน 12 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2560 

ปัจจยัและอิทธิพลที	อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีชั �นสงูควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์เพื�อก้าวไปพร้อมกันกบัความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ที�มีการทํางานที�ซบัซ้อนมากขึ �น 
และการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีในภาคอตุสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต์  

บริษัทฯ จะยงัคงเดินหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ�งขึ �น เพื�อสนบัสนุนการเติบโตของกําไร
อยา่งยั�งยืน และสร้างพื �นฐานที�แข็งแรงสําหรับอนาคตด้วยประสบการณ์และความชํานาญที�มีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์ เพิ�มการวิจยัพัฒนาใน PCB เทคโนโลยีสงู พร้อมๆ กบัการขยายฐานลกูค้าในตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ

ลกูค้ากลุม่ประเทศเอเชียที�มีศกัยภาพการเติบโตระดบัสงู เพื�อเร่งการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

บริษัทฯ ได้ริเริ�มโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ขนาดกําลงัการผลิตเต็ม

โครงการ 2 ล้าน ตารางฟุต/เดือน เพื�อรองรับธรุกิจที�จะเพิ�มขึ �นจากทั �งลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม ่ตามแผนการดําเนินการ

ในเบื �องต้น การก่อสร้างในเฟส 1 จะเริ�มการก่อสร้างโรงงานในไตรมาส 4/2556 และเปิดดําเนินการผลิตในไตรมาส

แรกของปี 2558 โดยมีกําลงัการผลิตที� 700,000 ตารางฟตุ/ตอ่เดือน การลงทุนในเฟส 2 จะเริ�มดําเนินการในไตรมาส 
3/2558 ในเฟสนี �เป็นการโอนย้ายเครื�องจักรที�ใช้ในการผลิตจากโรงงานเดิมไปยังโรงงานใหม่ และมีการลงทุนใน

เครื�องจกัรใหมเ่พิ�มบางส่วน โดยมีกําลงัการผลิตที� 600,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน เท่ากําลงัการผลิตที�โรงงานเดิม การ

ลงทนุในเฟสตอ่ขยายเฟส 3 จะเริ�มดําเนินการในไตรมาส 4/2559 โดยมีการลงทนุในเครื�องจกัรใหม ่เพื�อเพิ�มกําลงัการ

ผลิตอีก 700,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน หลงัการลงทุนครบสามเฟส โรงงานจะมีกําลงัการผลิตที� 2 ล้าน ตารางฟุต/ต่อ

เดือน ในปี 2561 และจะสามารถใช้กําลงัการผลิตได้เต็มในปี 2562 ซึ�งจะมีผลทําให้ยอดขายเติบโตได้โดยเฉลี�ย ร้อย
ละ 20 ตอ่ปี ในชว่งระหวา่งปี 2558 ถึง ปี 2562 

 การลงทนุและการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผน โรงงานใหม ่เฟส 1 เริ�มเปิดดําเนินการในต้นปี 2558 โดย

มีการใช้กําลงัการผลิตเพิ�มมากขึ �นมาโดยลําดบั การลงทนุในเฟสที� 2 ได้เริ�มดําเนินการในไตรมาส 3/2558 ตามแผน 

การย้ายเครื�องจกัรที�ใช้ในการผลติจากโรงงานเดมิ ไปยงัโรงงานใหมเ่สร็จสิ �น ในกลางไตรมาส 4/2558 ทําให้มี 
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การใช้กําลงัการผลิตที�โรงงานใหมเ่พียงแห่งเดียว และเกิดการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) 

สง่ผลให้ต้นทนุการผลิตลดลงอยา่งมนียัสําคญั และมีกําไรมากขึ �น    

ส่วนการลงทุนในเฟสที� 3 บริษัทได้เริ�มดําเนินการสั�งซื �อเครื�องจกัรแล้วบางส่วนตั �งแตป่ลายปี 2559  เฉพาะ

เครื�องที�จําเป็น หรือเป็นเครื�องจกัรที�มีระยะเวลาการสง่มอบยาวนาน และมีการสั�งซื �อเครื�องจกัรเพิ�มอีกครั �งในช่วงไตร
มาส 3 - 4/2560 โดยใช้งบลงทนุไปแล้วประมาณ USD 28 ล้านเหรียญ สําหรับเฟส 3 คาดวา่การติดตั �งเครื�องจกัรใหม ่

Plating line จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2561 ซึ�งจะทําให้กําลงัการผลิตของโรงงานเพิ�มเป็น 1.7 ล้าน ตารางฟุต/ต่อ

เดือน อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัมแีผนลงทนุตอ่เนื�องในครึ�งปีแรกของปี 2561 เพื�อเพิ�มกําลงัการผลิตเป็น 2 ล้าน ตาราง

ฟตุ/ตอ่เดือน ในปี 2562 

 

 

 



 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี �แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื*นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที*ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
นอกจากนี � ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที*สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี*ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูล
สาระสําคญัทั �งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที*ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที* 
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ*งครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี*ยนแปลงที*สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั �ง
การกระทําที*มิชอบที*อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานท

ในการนี � เพื*อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที*บริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เป็นผู้ลงลายมือชื*อกํากบัเอกสารนี �ไว้ทุกหน้าด้วย 
ลายมือชื*อของนางธัญรัตน์ เทศน์สาลี กํากบัไว้ บริษัทฯ
ดงักลา่วข้างต้น” 

 

  ชื*อ    

 

    1. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต       กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท        

 

   2. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท

 ชื*อ    

 

  ผู้ รับมอบอํานาจ    นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี
 

 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี �แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื*นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที*ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที*สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี*ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที*ดี เพื*อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที*เป็น
และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว

ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที*ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที* 13 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ

แล้ว ซึ*งครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี*ยนแปลงที*สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั �ง
การกระทําที*มิชอบที*อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี � เพื*อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที*บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เป็นผู้ลงลายมือชื*อกํากบัเอกสารนี �ไว้ทุกหน้าด้วย 

ลายมือชื*อของนางธัญรัตน์ เทศน์สาลี กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที*บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมลูแล้ว

      ตําแหน่ง                         ลายมือชื*อ

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต       กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท         

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท        

      ตําแหน่ง                         ลายมือชื*อ

นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี   เลขานกุารบริษัท                    

ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี �แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื*นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที*ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที*สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  

ที*ดี เพื*อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที*เป็น
และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที*ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และ
ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ

แล้ว ซึ*งครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี*ยนแปลงที*สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั �ง
 

ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เป็นผู้ลงลายมือชื*อกํากบัเอกสารนี �ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที*บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมลูแล้ว

ลายมือชื*อ 

ลายมือชื*อ 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

                

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบญัชา องค์โฆษิต 66 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 0.0004 สามีของ 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

ประธานกรรมการ/    (Second Class Honours)   นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั 

ประธานกรรมการบริหาร  Reigate College of Arts, England  กรรมการ 2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

        2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน   ผ่านการอบรม     2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ   บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

3100100301626   2547 - Directors Accreditation Program (DAP)     2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     2543 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

         2538 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

          2534 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 

         2531 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

         2525 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

         2533 – 2559 - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย 70 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัซฟัฟอล์ก  4.66 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ  มลรฐัแมสซาชเูสทซ์ สหรฐัอเมริกา      องค์กร  

กําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ  ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)   2548 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 

นโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร   2546 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี " ดีเวลลอปเม็นท์ จํากดั  

  ลาดกระบงั, 2557     (มหาชน) 

     2545 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ทรีนีตี " วฒันา จํากดั (มหาชน) 

เลขที�บตัรประชาชน  ผ่านการอบรม       ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

3101700054159  2552 - หลกัสตูรการกํากบัดูแลกิจการสําหรับกรรมการ   2543 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั  

             และผู้บริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองค์กร      ตรวจสอบและธรรมาภิบาล/  (มหาชน) 

             มหาชน รุ่นที� 2 สถาบนัพฒันากรรมการและ        กรรมการสรรหาหาและค่าตอบแทน/ฯ  

             ผู้บริหารระดบัสงูภาครฐั   2526 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

           - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน      ตอบแทน/ กรรมการนโยบายการบริหาร  

             การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที� 4      ความเสี�ยงองค์กร  
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  2552 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ      

             ตลาดทนุ รุ่นที� 8      

  2550 - Role of the Compensation Committee Program      

             รุ่นที�2/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      

             บริษัทไทย (IOD)      

  2547 - Audit Committee Program (ACP)      

  2545 - Directors Certification Program (DCP)      

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต 66 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 0.14 ภรรยาของ 2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

ชื�อเดิม : -  ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND  นายบญัชา องค์โฆษิต 2543 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

สกลุเดิม  ทองประดิษฐ์`    ประธานกรรมการ 2538 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

กรรมการ/ผู้อํานวยการฝ่ายสาํนกั  ผ่านการอบรม   2534 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงค์โปร์ พีทีอี จํากดั 

บริหาร/ รองประธานกรรมการ  2557 - Director Certificate Program update (DCPU)   2533 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

บริหาร/ กรรมการกํากบัดแูล  2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)   2532 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการกํากบัดูแลกิจการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กิจการ  2551 - Directors Certification Program (DCP)   2531 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษีท เค.ซ.ีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

  2548 - Thai Directors Compensation Survey      

เลขที�บตัรประชาชน   2547 - Finance For Non-Finance Director      

3100100301561   2546 - Directors Accreditation Program (DAP)       

แพทย์หญิงจันทิมา 71 - แพทยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  0.69  พี�สาวของ 2546 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั 

องค์โฆษิต    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  นายบญัชา องค์โฆษิต  - ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย์  

กรรมการ/ ประธานกรรมการ  - Diplomate  America Board of Psychiatry &   ประธานกรรมการ 2528 – ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   

กํากบัดแูลกิจการ    Neurology     มหาวิทยาลยัมหิดลและสถาบนัจิตเวชสมเด็จ 

  - Residency training in Psychiatry and                 เจ้าพระยา 

 เลขที�บตัรประชาชน    Neurology, Department of Psychiatry,   2526 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ ประธานกรรมการกํากบั บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

 3100902008815    University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.       ดูแลกิจการ  
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  ผ่านการอบรม        

  2557 - Director Certificate Program update (DCPU)       

  2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)      

  2556 - แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที�ดี      

             สําหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)      

  2551 - Director Certificate Program (DCP)      

  2547 - Finance for Non-Finance Director       

  2546 - Director Accreditation Program (DAP)      

นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ 63 อกัษรศาสตร์บณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0.94 น้องสาวของ 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ชื�อเดิม : -      นายบญัชา องค์โฆษิต      องค์กร  

สกลุเดิม   องค์โฆษิต   ผ่านการอบรม    ประธานกรรมการ 2538 – ปัจจบุนั  - กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

กรรมการ/ กรรมการนโยบาย   2557 - Director Certificate Program update (DCPU)    2535 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

บริหารความเสี�ยงองค์กร   2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)       

   2556 - แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที�ดี        

เลขที�บตัรประชาชน              สําหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)         

3100903817580  2551 - Directors Certification Program (DCP)      

  2547 - Director Accreditation Program (DAP)      

  2547 - Finance for Non-Finance Director      

พลโท นายแพทย์สุปรีชา   80 AB มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 0.48 ไม่มี 2526 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

โมกขะเวส  M,D., C.M. มหาวิทยาลยัแมคกิลล์          กําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/   

กรรมการ/ ประธานกรรมการ  F.R.C.S © ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แห่งประเทศ แคนาดา      กรรมการอิสระ   

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/       2543 – ปัจจบุนั - ประธานอนกุรรมการประเมินสถาบนัฝึก ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศ 

กรรมการตรวจสอบ/   ผ่านการอบรม       อบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชา ไทย 

กรรมการอิสระ  2547 - Directors Accreditation Program (DAP)      ออร์โธปิดคิส์  

  2547 - Finance for Non-Finance Director      
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

เลขที�บตัรประชาชน  2542 – การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ   2533 – ปัจจบุนั - กรรมการ มูลนิธิเพื�อการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์ 

3100902154293              โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   2530 – ปัจจบุนั - ที�ปรึกษา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ 

  2541 – ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อ      

              ควรปฎิบตัิ โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      

        

  เครื�องราชอิสริยาภรณ์         

  2539 – มหาวชิรมงกุฎ      

  2536 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก        

นายไพฑูรย์ ทวีผล 67 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการนโยบายการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์       ความเสี�ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา   

การตรวจสอบ/ ประธานคณะ         และกําหนดค่าตอบแทน   

กรรมการนโยบายการบริหาร  ผ่านการอบรม   2557 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จก. 

ความเสี�ยงองค์กร/ กรรมการ  2560 - 2017 Independent Director Forum (IOD)   2555 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2560 - Chairman Dinner Talk (IOD)       ตรวจสอบ  

  2560 - 8th CAC National Conference (CAC & IOD)   2551 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

เลขที�บตัรประชาชน  2559 - National Conference of CAC      สรรหาและค่าตอบแทน/  

3100901447445  2559 - CG Forum ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที�ป้องกนัและ      กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/  

             ควบคมุได้      กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยง  

  2559 - หลกัการบริหารกิจการที�ดี และ หลกัธรรมาภิบาล   2551 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี� บาย จํากดั (มหาชน) 

             การลงทุนสถาบนัในส่วนที�เกี�ยวข้องกบับริษัท   2547 – ปัจจบุนั - กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

             จดทะเบียน   2545 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 

  2559 - Enhancing Growth Through Governance in       ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ  

              Family-Controlled Business      นโยบายบริหารความเสี�ยง  

  2559 - การควบคมุภายในกบัการทํางานของกรรมการ      

              ตรวจสอบ สภาวิชาชีพบญัชี      

  2558 - IOD Director Conference 2015  "Re-energizing        

             Growth through better Governance"      
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  2558 – IOD Director Forum "Building Better Board      

              through Effective Independent Director"      

  2558 - OECD Asian roundtable on Corporate       

             Governance      

  2553 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)      

  2553 - Monitoring the System of Internal Control       

             and Risk Management (MIR)      

  2553 - Monitoring the Quality of Financial RPT (MFR)      

  2553 - Role of the Compensation Committee(RCC)      

  2552 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM)      

  2551 - Chartered Director Class (R-CDC)      

  2548 - Audit Committee Program (ACP)      

  2548 - Role of Chairman Program (RCP)      

  2546 - Director Certification Program (DCP)      

  2546 - Director Accreditation Program (DAP)      

นายพิธาน องค์โฆษิต 37 Master of Business Administration,   13.66 บุตรชายของ 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ  Cornell  University, Johnson Graduate School of    นายบญัชา องค์โฆษิต 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ/ ประธาน  Management  ประธานกรรมการ 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

กรรมการบริหารความเสี�ยงระดบั    กบั 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

จดัการ    นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 2557 - ปัจจบุนั  - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

    กรรมการ     ระดบัจดัการ  

เลขที�บตัรประชาชน  ผ่านการอบรม   2557 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

3100100301634  2557- Director Certification Program (DCP)    2556 - ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

        กรรมการผู้จดัการ   

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บจ. เคซีอี ประเทศไทย จก. 

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

     2553 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

     2552 - ปัจจบุนั  - กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

     2552 - ปัจจบุนั - กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

นายครรชิต บุนะจินดา 50 ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) - ไม่มี 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ  สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจ ศศินทร์       กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร  

ตรวจสอบ/ กรรมการนโยบาย  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

นโยบายการบริหารความเสี�ยง     2558 - ปัจจบุนั - กรรมการ ศนูย์เพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

องค์กร  ผ่านการอบรม     ในสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

  2552 - Monitoring the Quality of Financial Reporting    2557 - ปัจจบุนั - รองประธาน ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ ในสมาคมบริษทั 

เลขที�บตัรประชาชน             (MFR8)     จดทะเบียนไทย 

3100900070815  2552 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5)   2552 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากดั (มหาชน) 

  2552 - Monitoring the System of Internal Control   2557 - 2560 - ผู้ทรงคณุวุฒิ ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

             and Risk Management (MIR 4)   2557 - 2559 - กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/ บริษัท เซ็น คอร์เปอเรชั�น กรุ๊ป จํากดั 

  2549 - Audit Committee Program (ACP 14)      กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

  2548 - Directors Accreditation Program (DAP 35)   2549 - 2558 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

  2546 - Directors Certification Program (DCP 30)   2546 - 2558 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 

        กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

     2549 - 2557 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จํากดั (มหาชน) 

        ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี 61 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต 0.048 ไม่มี 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

ชื�อเดิม :  Roosevelt University, USA   2557 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีสิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

สกลุเดิม: ศีลาเจริญ     2556 - ปัจจบุนั - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารสาย บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร         การเงิน และบริหาร  

สายงานการเงินและบริหาร/     2556 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ     2556 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

และ เลขานกุารบริษัท     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน     2551 - ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

3101400565727     2550 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

      - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

      - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

     2551 - 2556 - กรรมการ บริษัท ไทย บิซิเนส โซลูชั�น 

Mr. Fredrick Gharapet  64 B s c in Mechanical Eng. 0.15 ไม่มี 2556 - ปัจจบุนั  - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สาย   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

Ohanian        งานปฎิบตัิการผลิต เคซีอ ีกรุ๊ป 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร     2543 - ปัจจบุนั - ที�ปรึกษาทางเทคนคิ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอร์เรอร์ จํากดั 

สายงานปฎบิตัิการผลิต        

        

เลขที� Passport        

221485494        

นายสุนัน ศรีเพชร 46 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาอตุสาหการ 0.002 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการผลิต บรัษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการผลิต  มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์   2543 - 2555 - ผู้จดัการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

        

เลขที�บตัรประชาชน        

3130500296573        

นายอรรถสิทธิ� องค์โฆษิต 38 วิทยาศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 5.91 บุตรชายของ 2553 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่าย    นายบญัชา องค์โฆษิต    สารสนเทศ เคซีอ ีกรุ๊ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศ    ประธานกรรมการ    

    กบั    

เลขที�บตัรประชาชน    นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต    

3100100301596    กรรมการ    
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายธีระพร ใจซื�อดี 52 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาอุตสาหการ 0.007 ไม่มี 2556 - ปัจจบุนั  - ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง   มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์     เคซีอ ีกรุ๊ป 

     2534 - 2556 - ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน        

3800700184926        

นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ 54 อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 0.091 ไม่มี 2530 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั     เคซีอ ีกรุ๊ป 

        

เลขที�บตัรประชาชน        

3129900122449        

นายวิบรูณ์ สุนทรวิวัฒน์ 51 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) 0.0001 ไม่มี 2559 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบุคคล บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากร  การจดัการทรัพยากรมนษุย์     เคซีอ ีกรุ๊ป 

บุคคล  สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศินทร์   2557 - 2559 - Group Head of Human Resource บริษัท เดอะ คลู จํากดั 

     2555 - 2557 - Asst. General  Manager  บริษัท ซมัมิท โอโตซีทอินดสัตรี จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน        

3100800422604        

 

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  
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เอกสารแนบ 2 :  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

          

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 
KCE 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

KCEI TLM KCET KCETH CT KCES  CTP  KCEA KCETW 

นายบัญชา องค์โฆษิต X,V,/, // X, /, // X, /, // X, /, I/ X, /, // X, / X, / X, /  / 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั /                  

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต /                  

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

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  /   P, /, //              

พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  / , 0                  

นายครรชิต บนุะจินดา  /, 0                  

นายไพฑรูย์ ทวีผล  /, 0                   

นายพิธาน องค์โฆษิต V, P, /, //  P, /, //  /  P, /, //  /  / /  / /   / 

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี V, //  /, //  /  /, // /  /  /  /    / 

Mr.Fred Gharapet Ohanian V, // // /, //  //             

นายอรรถสิทธ์ องค์โฆษิค // //   //             

นายธีระพร ใจซื�อด ี // //  //             

นายสนุนั ศรีเพชร //                 

นายวิบรูณ์ สนุทรวิวฒัน์ // //  //       

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม           

นายพล ดริุยะบรรเลง    /, //                 

นางวรรณวดี พฒันศาสตร์    /, //                 

นางสณุี เอกธีรจิตต์     /, //               

นายวินยั กมลพนัธ์     //               

นางสาวนิตยา โรจนกําพล        /, //             

นายไพโรจน์ ธาราวชัรศาสตร์      //             

นางพิชญา องค์โฆษิต         P, /, //           

นายอาทิตย์ ไกรฤกษ์            /, //   /, //      

Mr. Larry Lin           P, /, //   P, /, //    X, /, // 

Mrs. Jenny Hsio                    P, /, // 

หมายเหตุ: สัญลักษณ์  X = ประธานกรรมการ  O = กรรมการตรวจสอบ  V = กรรมการบริหาร  P = กรรมการผู้จัดการ  / = กรรมการ   // = ผู้บริหาร  
 

KCE บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) KCEA เคซอีี อเมริกา อิ�งค ์

KCEI บริษัท เค.ซี.อ.ี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั KCES บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอ ีจํากดั 

KCET บริษัท  เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั KCETW บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

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

KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั CTP บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส ์จํากดั 
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หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ นางเอื �ออารี แก่นโกมล ผู้ช่วยผู้จดัการแผนก

ตรวจสอบภายใน  

 

คณุวฒิุทางการศกึษา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัช ีมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

ประวตัิการฝึกอบรม 

2550 - การประเมนิระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบ 

2551 - Tools and Techniques for the Audit Manager 

2553 - การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในระบบ สารสนเทศ  รุ่นที� 27 

2554 - เทคนิคการตรวจสอบทจุริตทางการบญัชีและการเงิน 

2555 - วิธีการประเมินความเสี�ยงเพื�อการวางแผนการตรวจสอบ 

2556 - Adding Value Using Risk-Based Auditing 

2557 - โครงการอบรมประกาศนียบตัรวชิาชีพตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที� 36 

          (จดัโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เดือนมิถนุายน –สิงหาคม) 

- Anti-Corruption (The Practical Guide ACPG12/2014) 

  (จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย วนัที� 24-25 กนัยายน) 

- การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) หัวข้อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(MD&A) 

  (จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วนัที� 17 พฤศจิกายน) 

           2558 - โครงการอบรมการตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหาร                       

                      (จดัโดย KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. วนัที� 17 มีนาคม 2558) 

- Internal Audit Forum Building a Strategic Internal audit function 

                      (จดัโดย KPMG Phoomchai Audit Ltd. วนัที� 14 พฤษภาคม 2558) 

- การปรับปรุงกระบวนการใหมใ่นการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ 

   ตอ่ต้านทจุริต (CAC) 

   (จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย วนัที� 26 มิถนุายน 2558) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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- CG Forum 3/2015 “ Risk Oversight : High Priority Roles of the Board” 

   (จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนัที� 9 กนัยายน 2558) 

- เจาะลึกเกณฑ์ประเมนิ CG Report 

   (จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   วนัที� 22 กนัยายน 2558) 

- การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการสาํหรับระบบจดัซื �อที�ใช้คอมพิวเตอร์ 

                       (จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 1 ธนัวาคม 2558) 

- การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการระบบขายและลกูหนี � 
                       (จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 2 ธนัวาคม 2558) 

          2559 -  COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน                       

                       (จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 25 - 26 มิถนุายน 2559) 

- วิธีการประเมินความเสี�ยงเพื�อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

    (จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 31 กรกฎาคม และวนัที� 6 สิงหาคม 2559) 

- CG Forum 3/2016  “ ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที�ป้องกนัและควบคมุได้ ”  

                       (จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนัที� 24 สิงหาคม 2559) 

- หลกัสตูรการบริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

    (จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย วนัที� 2 - 3 พฤศจิกายน 2559) 

          2560 -  บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกบัไทยแลนด์ 4.0                       

                       (จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วนัที� 17 มีนาคม 2560) 

- บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี�ยงองค์กรด้านภยัไซเบอร์ ความท้าทาย 

    และทางออก 

                       (จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  วนัที� 31  

                       พฤษภาคม 2560) 

- การเตรียมตวัเพื�อขอยื�นรับรอง Re-certification โครงการ CAC  

                       (จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย วนัที� 7 มิถนุายน 2560) 

- การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกบั CG Code ใหม ่

                       (จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 

                       ประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วนัที� 31 กรกฎาคม  2560) 

- การเรียนรู้เพื�อพฒันา KAM ให้เป็นประโยชน์ตอ่ตลาดทนุไทยอยา่งแท้จริง 

                       (จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชี และ 

                       สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย วนัที� 5 กนัยายน 2560) 
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- แนวทางการควบคมุภายในที�ดเีพื�อป้องกนัการทจุริตในระบบงาน - แนวทางการควบคมุการรับ-จา่ยเงิน  

    โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ยในการตรวจสอบระบบงาน 

            (จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 28 ตลุาคม 2560) 

- วิธีการรายงานการตรวจสอบ 

            (จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 19 พฤศจิกายน 2560) 
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ทรัพย์สิน: ที�ดินและอาคารสาํนักงานแห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่น  
 

 

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประกอบด้วยที�ดินและอาคารแห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่ นที�ให้เช่าแก่บคุคลที�สาม 
สญัญาแตล่ะสญัญานี &ไมส่ามารถยกเลิกได้เป็นระยะเวลา 2 ปี การต่ออายสุญัญาภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรอง

กบัผู้ เชา่ ทั &งนี &ไมม่ีคา่เชา่ที�อาจเกิดขึ &น  

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ประเมินราคาโดย Daiwa Real Estate Appraisal  

Co.,Ltd. ซึ�งเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอกได้รับอนุญาตจาก Japan Association of Real Estate 

Appraiser; JAREA  โดยพิจารณาราคาประเมินจากรายได้ (Income Approach) ตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที�ใช้งานอยูใ่น

ปัจจบุนั ราคาประเมินของที�ดนิและอาคารทั &งหมดมจํีานวน 622 ล้านเยน ซึ�งไมแ่ตกตา่งอยา่งมสีาระสําคญัจากราคาที�

ซื &อมาในปี 2559 ซึ�งมีจํานวน 608 ล้านเยน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัที� 1 มกราคม   195,961     -  195,961      - 

เพิ�มขึ�น        -  195,961     -  195,961 

โอนไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์    (27,995)     -     -     - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  167,966  195,961  195,961  195,961 
         

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        

ณ วนัที� 1 มกราคม   188     -  188        - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี  2,182  188  2,546  188 

โอนไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์    (27)     -     -        - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2,343  188  2,734  188 
         

มูลค่าสุทธิทางบญัชี         

ณ วนัที� 1 มกราคม   195,773     -  195,773      - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม   165,623  195,773  193,227  195,773 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
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-ไมมี่- 

เอกสารแนบ 5 อื�นๆ 
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