
 



สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส จํากัด) ไดจด

ทะเบียนเปนบริษัท จํากัด เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส (PRINTED CIRCUIT BOARD) 
หรือท่ีเรียกกันโดยยอวาแผน PCB ซ่ึงเปนแผน EPOXY GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะกัว่ ทองแดง
เคลือบ อยูภายใตเคร่ืองหมายการคา “KCE” เม่ือเร่ิมแรกบริษัทฯ ผลิตไดเฉพาะ PCB ชนิด 2 หนาเคลือบรู 
(DOUBLE-SIDED PTH) ตอมาไดมีการพฒันาผลิตภัณฑ อยางตอเนือ่งจนสามารถผลิตแผน PCB ชนิด
หลายช้ัน (MULTILAYER PCB) ผลิตภัณฑดังกลาวเปนสวนสําคัญข้ันพื้นฐาน ในการประกอบ เคร่ือง
คอมพิวเตอร, จอแอลซีดี, อุปกรณอีเลคโทรนิคสท้ังหมดในรถยนต,  เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม, 
เคร่ืองมืออีเลคโทรนิคสทุกประเภท 
 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 ซ่ึง ปรากฏผล
ขาดทุนสุทธิ เปนจํานวน 116.35 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน ซ่ึงมีผลกําไร 1.33 ลานบาท  
โดยการเปล่ียนแปลงลดลงของผลการดําเนินการดังกลาวมีผลกระทบมาจากสาเหตุดังนี ้
 ตามงบการเงินรวมของป 2549  บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดขายเพ่ิมข้ึนกวารอยละ13  จาก
ยอดขาย 6,668.24 ลานบาท  เปน 7,539.85 ลานบาท  หากแตตลอดปท่ีผานมาบริษัทฯ  ไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากการปรับราคาของวัตถุดิบ ในขณะท่ีคาเงินบาทเดินหนาแข็งคาข้ึนเร่ือยๆ อีกท้ังเกิดวิกฤต
การน้ํามัน     และอัตราดอกเบ้ียก็ปรับตัวสูงข้ึนกวาปกอน   ซ่ึงลวนเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัทฯ ลดลง   ในสถานการณดังกลาวบริษัทฯ ไดเจรจากับ ลูกคาเพื่อขอปรับเพิ่มราคา
และการปรับราคาใหมนั้นจะเร่ิมเห็นผลไดอยางชัดเจนในไตรมาสสาม 
 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีแนวโนมท่ีดีข้ึนมาเปนลําดับโดยเฉพาะในชวงคร่ึง
ปหลัง ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานรายไตรมาส   ซ่ึงนับต้ังแตไตรมาสแรกท่ีมีผลขาดทุน 65.8 ลาน
บาท  ในไตรมาสสองท่ีมีผลขาดทุน 90.5 ลานบาท  ไตรมาสสามท่ีมีผลขาดทุนลดลงเหลือเพียง 14.3 ลาน
บาท  และตอมาในไตรมาสสุดทายท่ีผลการดําเนินงานพลิกกลับมาเปนกําไร 54.3 ลานบาท  ท้ังนี้เปนผลมา
จากการปรับราคาขายและจากกการผลิตท่ีเต็มประสิทธิภาพของบริษัทยอย    (บจ.เคซีอี เทคโนโลยี) 
 โดยสรุป แมวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีการเติบโตของยอดขายใกลเคียงกับเปาหมาย  แตจาก
ภาวะความผันผวนตางๆ ของราคาวัตถุดิบและคาเงินบาท ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนกวารอยละ 8   รายจาย
ดอกเบ้ียสูงข้ึน 84 ลานบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 26 ลานบาท ดวยสาเหตุโดยสรุปดังกลาวจึง
ทําใหผลการดาํเนินงานของป 2549  เปล่ียนแปลงลดลง 



สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท” หรือ “  

KCE” ) 
ประเภทธุรกิจ   : ผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED 
      CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  : เลขท่ี 125-125/1,1 หมูท่ี 4 นคิมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวง     
                                                          ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
เลขทะเบียนบริษัท      : 0107535000354  (เดิมเลขท่ีบมจ.68) 
Home page    :  http://www.kcethai.in.th     
โทรศัพท :      (662)326-0199 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย 
โทรสาร :     (662)326-0300 
 



ปจจัยความเส่ียง 1. 
 
 เนื่องจากบริษทัและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) เปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเลค
โทรนิคส ซ่ึงเปนช้ินสวนสําคัญในการผลิตอุปกรณอีเลคโทรนิคสทุกประเภท ดังนัน้ ปจจยัความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนโดยหลักจึงแปรผันไปตามกระแสความผันผวนของอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคส ปจจัยความเส่ียง
ทางดานระบบการผลิต รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในตลาดเปาหมาย โดยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผัน
ผวนดังกลาวขางตนอาจมาจากวัฎจกัรอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคส การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
การเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขตางๆ ของตลาดภาวะเศรษฐกิจ และปจจยัทางดานการผลิตอ่ืนๆ 
 
1.1 ปจจัยความเส่ียงภายนอกบริษัท 

ความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนในอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคส 1.1.1 
 อุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคส เติบโตข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมี
ช้ินสวนอีเลคโทรนิคส เปนสวนประกอบ อาทิ การโตของธุรกิจคอมพิวเตอร และอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจคมนาคม ธุรกิจรถยนตและผลิตภัณฑทางดานอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงอุตสาหกรรม
ในผลิตภัณฑเทคโนโลยีช้ันสูง เชน ผลิตภัณฑยุทโธปกรณทางการทหาร ผลิตภัณฑอากาศยาน เปนตน 
ซ่ึงความตองการในช้ินสวนอีเลคโทรนิคสจะผันแปรไปตามวัฎจกัรของอุตสาหกรรมตางๆ และอาจ
สงผลกระทบในเชิงลบตอยอดขายและผลประกอบการของกลุมบริษัทได 
 อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายมุงเนนการผลิตสินคาอีเลคโทรนิคส ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยางสมํ่าเสมอ และไดกระจายการผลิตไปยังกลุม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆเพื่อกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมเดียว  
1.1.2 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี

แมวากลุมบริษัทอาจจะมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอความสามารถในการผลิต รายไดและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท  แตจากการท่ี
บริษัทมุงเนนการผลิตสินคาคุณภาพโดยใหความสําคัญกับคุณภาพมาโดยตลอด ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงการใหความสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา การสงสินคา
ตรงตามความตองการของลูกคา  สงผลใหกลุมบริษัทสามารถดํารงรักษาฐานลูกคาของบริษัทได 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสัมพันธอันยาวนานกับลูกคาท่ีเปนผูผลิตอุปกรณอีเลคโทรนิคส ท่ีมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับโลก ซ่ึงปกติการเปล่ียนฐานการผลิตและ/หรือผูผลิตสินคา 
(SUPPLIER) ของกลุมลูกคาดังกลาวจําเปนตองมีปจจยัท่ีมีนัยสําคัญ ขณะเดียวกนักลุมบริษัทมีความ
พรอมในการรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา    
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1.1.3 ความเสี่ยงทางดานการตลาด 
 

ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของตลาดอาจเกิดไดจากปจจัยภายในประเทศของตลาดผูซ้ือเอง 
เชน ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง  นโยบายการคาระหวางประเทศ   สงคราม  การกอการ
ราย เปนตน  และรวมถึงปจจยัในระดับองคกรของลูกคา   เชน มีการควบรวมกิจการ  การเปล่ียนแปลง
นโยบายในการจัดซ้ือ เปนตน เพื่อลดความเส่ียงดังกลาวกลุมบริษัทจึงมีนโยบายในการรักษาคุณภาพ
ของสินคา การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาผานการตลาดโดยกลุมบริษัท และตัวแทนจําหนาย การ
รับคําส่ังผลิตสินคา (ORDER) ปริมาณมากและมีระยะเวลานาน นอกจากนีก้ารท่ีกลุมบริษัทมีนโยบายท่ี
จะคงสัดสวนการตลาดสวนใหญไวในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เนือ่งจากตลาดสินคาอีเลคโทรนิคส 
ยานยนต  มีแนวโนมการเตบิโตอยางตอเนื่อง และเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย   เพราะมีความยากลําบาก
ในการเขามาของผูผลิตรายใหมๆ ดังจะเหน็ไดจากสัดสวนรายไดในป 2548 ของกลุมบริษัทประมาณกึ่ง
หนึ่งมาจากลูกคากลุมอุตสาหกรรมยานยนต อยางไรกต็าม กลุมบริษัทไดกระจายฐานลูกคาไปยังกลุม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และในท่ัวทุกภูมิภาคของโลกเพื่อเปนการกระจายความเส่ียงทางดานการตลาดอีก
ทางหนึ่งดวย 
  
1.1.4 ความเสี่ยงในการแขงขันทางธุรกิจ 
 

การเติบโตอยางกาวกระโดดของผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสในประเทศจนี ถือเปน
อุปสรรคสําหรับผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสท่ัวโลก รวมถึงบริษัทดวย  ถึงแมวากลุมบริษทัจะ
กําหนดตลาดเปาหมายไวอยางชัดเจนท่ีตลาดสินคาคุณภาพสูงและไมไดเปนคูแขงโดยตรงกับผูผลิตใน
ประเทศจีน  แตการปรับตัวลดลงของราคาขายก็เกดิข้ึนอยางตอเนื่องในหลายปท่ีผานมา ซ่ึงถือเปนความ
กดดันทางออม 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีการผลิตสินคาราคาถูกเขาสูตลาดเพ่ิมมากข้ึน กลุมบริษัทก็ยังคงกล
ยุทธการดําเนนิธุรกิจไวเชนเดิม กลาวคือ กลุมบริษัทจะผลิตสินคาท่ีมีความซับซอนและมีคุณภาพสูง 
และคงสัดสวนการตลาดไวในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถรองรับกับปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีเพิ่มข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.2 ปจจัยความเส่ียงภายในบริษัท 
1.2.1 ความเสี่ยงทางดานการผลิต 
 

เนื่องจากสินคาอีเลคโทรนิคสเปนสินคาท่ีมีข้ันตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซับซอน ประกอบ
กับเทคโนโลยดีานการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การท่ีกลุมบริษัทมีการขยายกําลังการผลิตอยาง
ตอเนื่องเพื่อรองรับปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตเพื่อ
สอดคลองกับความตองการของลูกคาตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น อาจสงผลกระทบใหกลุม
บริษัทไมสามารถผลิตสินคาไดตามท่ีคาดการณในชวงเร่ิมตนของการขายและ/หรือการปรับเปล่ียน
รูปแบบการผลิต และมีอัตราการสูญเสียสูง ซ่ึงกลุมบริษัทอยูระหวางการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตให
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ท้ังนีก้ลุมบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากร 
เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรหรือปญหาอ่ืน ดานแรงงานจะสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพ
ในการผลิตและคุณภาพสินคา  ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงสงเสริมการฝกอบรมทางเทคนิคและใหความรูอยาง
ตอเนื่องเพื่อเสริมสรางทักษะและความรูทางดานทคโนโลยีท่ีทันสมัยแกบุคลากร รวมถึงการให
ประโยชนท่ีเหมาะสมแกบุคลากรเพ่ือจูงใจและรักษาบุคลากรใหทํางานกับกลุมบริษัทในระยะยาว 
 
1.2.2 ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสําหรับการผลิต 
 

ความเส่ียงทางดานวัตถุดิบเกดิข้ึนไดจากการขาดวัตถุดิบท่ีตองใชในการผลิตซ่ึงอาจจะนําไปสู
การหยดุการผลิต หรือการมีวัตถุดิบท่ีดอยคุณภาพ หรือการปรับราคาของวัตถุดิบ บริษัทไดตระหนักถึง
ความเส่ียงดังกลาวจึงไดสรางโรงงานเพ่ือผลิตวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ แผนลามิเนตและแผนพรีเพค 
โดยการจดัต้ังบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร (TLM) จํากัด ข้ึนเพื่อดําเนินการผลิต การซ้ือลามิ
เนตจาก TLM ชวยใหกลุมบริษัทมีความเช่ือม่ันไดวาวัตถุดิบหลักจะมีอยางเพยีงพอและมีคุณภาพและ
คุณสมบัติตามท่ีตองการ สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวสัดุจําเปนในการผลิตอ่ืนๆ บริษัทไดทําการ
คัดเลือกผูผลิตหรือผูจัดจําหนายหลักไว 2 - 3  ราย ตอรายการ อีกท้ังกลุมบริษัทยังไดมีการพัฒนา
สัมพันธอันดีกบัผูผลิตหรือผูจัดจําหนายมาเปนเวลายาวนาน  นอกจากนีก้ลุมบริษัทยังไดมีการติดตาม
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1.2.3 ความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 นโยบายปองกันการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย  เงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาเงินลงทุน เจาหนีก้ารคา เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยมื
ระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุล เพื่อปองกันความเส่ียงจาก
ราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ีเกีย่วของกับเคร่ืองมือทางการเงินและตราสาร
อนุพันธดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี ้

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  
การใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของ
ลูกคาจํานวนมากราย และลูกหนี้สวนใหญมีความสามารถในการชําระหนี้ดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ
และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยู ในงบดุล 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวกบัเงินฝากกับธนาคาร

และสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยจึงอยูในระดับตํ่า 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญอัน
เกี่ยวเนื่องกับการขายสินคา การซ้ือวัตถุดบิ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมี
นโยบายการบริหารสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจะจัดใหสินทรัพยและ
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1.2.4 ความเสี่ยงจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกพนกังานของบริษทัและบริษัทยอย 
และผลกระทบของการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวนตออัตราสวนทางการเงนิ 
  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23/2549 ไดมีมติใหออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อจําหนายใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 3,000,000 หนวย ราคาหนวย
ละ 0 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน ท่ีราคาหุน
ละ 3.93 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีต่ํากวาราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกัของหุนของบริษัทท่ีทําการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 30 วันทําการหลังวันประชุมผูถือหุน รอยละ 10 ใน
กรณีท่ีมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะมีผลกระทบตอสวนแบงกาํไรหรือสิทธิในการ
ออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)  ลดลงในอัตรารอยละ 0.94 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิ
ในการออกเสียงเดิม และอาจมีผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution)  
  นอกจากนี้ การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอาจมีตออัตราสวนทางการเงินของ 
บริษัท อาทิอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) เปนตน อันเปนผลมา
จาก Dilution ของการเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
 
 



2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  เปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเลคโทร

นิคส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB ) โดยเปนการผลิตเพื่อสงออกเปนสวนใหญ ตอมา
สินคาประเภทนี้ ไดมีการพฒันาอยางตอเนื่อง อีกท้ังความตองการในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหบริษัทฯ 
ไดมีการขยายโรงงานผลิตและตัวแทนจําหนาย  ปจจบัุนบริษัทฯ มีบริษัทยอย ไดแก บริษัท เค.ซี.อี 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั โดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ไดถือหุนอยูจํานวน 94.99% 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผลิตและจําหนายแผน PCB ประเภท DOUBLE SIDED PTH 
และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง บริษัทฯ ถือหุนอยูจํานวน 100% 
ผลิตและจําหนาย PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB ประเภท MULTILAYER  สวนบริษทั เคซี
อี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จะผลิต PCB ประเภท MULTILAYER กวา 80% และยังมี บริษัท 
ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยถือหุนอยูจํานวน 71.20% บริษัทนี้ ทําการ
ผลิต COPPER CLAD LAMINATE และ PREPREG ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจร
อีเลคโทรนิคส นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครอื ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวแทนจาํหนาย PCB คือ เคซีอี อเมริกา 
อิงค จํากัด (บริษัทรวม) ไดถือหุนอยูจํานวน 50%  และ เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด (บริษัทรวม)  ไดถือ
หุนอยูจํานวน 49% 

 
การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของบริษทัฯ ในระยะเวลา 1 ป ท่ีผานมา 

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 และ 31 กรกฎาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษทั เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งมีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 900 ลานบาท (หุนสามัญ 90 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,400 ลานบาท (หุนสามัญ 140 ลาน
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  10 บาท 
โดยเรียกชําระแลวเปนจํานวน 250 ลานบาท และบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักลาวกับกระทรวง
พาณิชย    เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากการดําเนินงานปกอนๆ ใน
อัตรา   หุนละ 10.50 บาท  รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 105 ลานบาท โดยบริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวใหกับ
ผูถือหุนของบริษัทยอยในวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 และวันท่ี 13 กันยายน 2549  

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนมัุติใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากการดําเนินงานปกอนๆ 
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 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี/มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใช 

• ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอย สามแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอร   
เนช่ันแนล จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด  ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในการตีราคาสินคาคงเหลือตามเกณฑราคาทุนจาก
วิธีเขากอน-ออกกอนเปนวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักเนื่องจากผูบริหารเห็นวาวิธีดังกลาวจะ
สะทอนมูลคาปจจุบันของสินคาและใหประโยชนในการประมวลผลการดําเนินงานและการ
วางแผนดีข้ึน การเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากรแลว 

• ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 26/2549 
เร่ือง มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย 
กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมา
เปนวิธีราคาทุน โดยกิจการท่ีไมประสงคจะใชวิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสีย
ตามเดิมจนถึงส้ินป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550  

ท้ังนี้บริษัทฯเลือกท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในป 
2550 นั้น จะมีผลใหบริษัทฯตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับป 2549 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับป 2550 ใหม ซ่ึงจะมีผลทําใหขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯสําหรับป 2549 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนเงินประมาณ 14.5 ลานบาท (0.05 บาทตอหุน) และสวนของ
ผูถือหุนในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549  ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 667.0 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสายการผลิตเดียวกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

 
 

งบการเงินรวม  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 
ธุรกิจ พรีเพกและ            

ลามิเนต 
รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายไดจากภายนอก 133,452 83,264 1,548,740 1,471,339 3,759,663 3,363,169 2,097,999 1,750,469 7,406,402 6,584,977 - - 7,539,854 6,668,241 

1,230,151 1,168,113 - - - - 797,171 564,375 797,171 564,375 (2,027,322) (1,732,488) - - รายไดระหวางสวนงาน 
1,363,603 1,251,377 1,548,740 1,471,339 3,759,663 3,363,169 2,895,170 2,314,844 8,203,573 7,149,352 (2,027,322) (1,732,488) 7,539,854 6,668,241 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงาน              

   175,316 164,211       920,740 944,127 33,987 12,340 1,130,043 1,120,678 ตามสวนงาน 
รายไดที่ไมไดปนสวน             144,170 78,988 
ดอกเบี้ยรับ             32,053 30,157 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (1,080,046) (968,311) 

ดอกเบี้ยจาย            (296,124) (212,092) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล             (13,990) (13,933) 

          (32,453) (34,155) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

            (116,347) 1,332 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เปนดังตอไปนี้  
(หนวย : พันบาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
สินทรัพยถาวร 500,732 400,565 4,968,968 4,873,767 5,469,700 5,274,332 
สินทรัพยอื่น 765,450 694,259 2,880,423 2,904,515 3,645,873 3,598,774 

สินทรัพยรวม 1,266,182 1,094,824 7,849,391 7,778,282 9,115,573 8,873,106 
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3. การประกอบธุรกิจของสายผลิตภัณฑการผลิต 
 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิต และจําหนายแผนพิมพวงจรอีเลคโทร
นิคส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB) โดยเปนการผลิตเพือ่สงออกเปนสวนใหญ ตอมา
สินคาประเภทนี้ไดมีการพฒันาอยางตอเนือ่งกัน อีกท้ังความตองการในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหบริษัทฯ 
มีการขยายโรงงานผลิตและตัวแทนจําหนาย ปจจุบัน บริษทัฯ มีบริษัทยอย ไดแก บริษทั เค.ซี.อี 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั ผลิตและจําหนายแผน PCB ประเภท DOUBLE SIDED PTH  สวนบริษัท เคซี
อี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จะผลิต PCB ประเภท MULTILAYER  กวา 80% และยังมี บริษทั 
ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) ผลิตและจําหนาย COPPER CLAD LAMINATE 
และ PREPREG สวนบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ผลิตและจําหนาย PRINTED 
CIRCUIT BOARD แบบ  MULTILAYER 
  
ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB ) เปนแผน EPOXY 
FIBER GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู เพื่อใหกระแสไฟฟา ผานไปยัง  
INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพื่อใหช้ินสวนอีเลคโทรนิคสตางๆ ทํางานได 
 PCB ท่ีบริษัทฯ เปนผูผลิตมี 2 แบบ ไดแกการผลิตแบบ 2 หนาเคลือบรู ( DOUBLE SIDED 
PLATED THROUGH HOLES PCB)ซ่ึงใชในเคร่ืองโทรสาร, โทรศัพทมือถือ และเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ฯลฯ และการผลิตแบบหลายช้ัน (MULTILAYER PCB) ซ่ึงใชกับเคร่ืองอีเลคโทรนิคส ท่ีมีพื้นที่จํากัด
ตองใชความถ่ีสูง เชน เคร่ืองมือส่ือสารทางทหาร ดาวเทียมท่ีใชในการส่ือสาร, โทรคมนาคม และ      
รถยนต เปนตน 
 
ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 สินคาของบริษัทฯ มีการแขงขันในตลาดโลกสูง โดยเฉพาะในภาคพืน้เอเชีย จึงอาจพิจารณาวา
มีขอจํากัดในดานตนทุนวัตถุดิบ ซ่ึงยังตองนําเขาเปนสวนมาก นอกจากนั้นตนทุนทางการเงิน เชน 
ดอกเบ้ียก็เปนสวนสําคัญท่ีจะกําหนดราคาขายของบริษัทฯ เพื่อใหแขงขันได 
 

 
 
 
 
 

 - 1 - 



สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี ้

บริษัท เค ซี อี  
รายละเอียด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

1. บัตรสงเสริมเลขที่ 1292/2539 1062/2541 1065/2543 1003/2538 1015/2543 1278(2)2548 1099/2544 1249(1)/2545 1664(2)/2547 1378/2543 1598(2)/2547 
2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตแผน ผลิตแผน 

พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พรีเพก ลามิเนต พรีเพก พิมพวงจร พิมพวงจร 
3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ            

3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมและไดรับยกเวนไมตอง
นําเงนิปนผลจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได                 
นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษ ี

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป 3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป 7 ป  7 ป  

3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงนิไดพงึประเมินเปน
จํานวนเทากับรอยละหาของรายไดที่
เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออกเปน
ระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการ
สงออกของปนั้น ๆ จะตองไมต่ํากวา
รายไดจากการสงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง 
ยกเวนสองปแรก 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ  
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) 

 

ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร
ตามที่คณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับกึ่งหนึง่ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถดุิบ
และวัสดุจําเปนที่ตองนาํเขาจาก
ตางประเทศเพือ่ใชในการผลิตเพือ่การ
สงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต          
วันนําเขาวันแรก 

ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) 

4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 6 มกราคม 
2539 

8 สิงหาคม 
2541 

4 มิถุนายน 
2543 

15 มิถุนายน 
2537 

13 ตุลาคม 
2542 

1 กันยายน 
2549 

3 พฤศจิกายน 
2543 

1 กันยายน 
2546 

7 กรกฎาคม 
2547 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน 
2547 
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 โครงสรางรายได 
 
 บริษัทและบริษัทยอยดําเนนิกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีดําเนินการผลิตใน
ประเทศ และดําเนินธุรกิจท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยโครงสรางรายไดของบริษทัและ
บริษัทยอยในป 2547 ป 2548 และ ป 2549 สามารถจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรไดดังนี้  
 

รายได ป 2549 ป 2548  ป2547 

   ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย                 
 
 - ธุรกิจแผนพิมพ 

            

            - อเมริกา       1,548.74             20.07     1,471.30          21.70      1,233.40           20.80 

            - ยุโรป       3,759.66             48.73     3,363.20          49.60       2,950.80           49.70 

            - เอเชีย       2,231.45             28.92     1,833.70          27.10       1,529.10           25.70 

 รวมรายไดจากการขาย       7,539.85             97.72     6,668.20          98.40       5,713.30           96.20 

 รายไดอื่น          156.10              2.02          92.40            1.40          219.60             3.70 

 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทยอย และบริษัทรวม 

20.12 .26          16.80            0.20              6.60             0.10 

 รวมรายได       7,716.07  100.00     6,777.40        100.00       5,939.50         100.00 
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ในป 2548 และป 2549 รายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท (เฉพาะบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน) ) เปนรายไดของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยสามารถจําแนกเปนรายได
จากการสงออกและการขายในประเทศ ดังตอไปนี ้

 
 

รายไดจากการขาย ป 2549 ป 2548 

ลานบาท รอยละ ลานบาท   รอยละ 

รายไดจากการสงออก 2,389,845,964 96.16 2,170,927,148 93.66  

95,526,423 3.84 149,206,207 6.44  รายไดจากการขายในประเทศ 

2,485,372,387 100.0 2,320,133,355 100.1  รวมรายไดตามภาษี 

รายไดจากการขายฝาก - - (2,230,016) -.1  

2,485,372,387 100.0 2,317,903,339 100.0  รวมรายไดตามบัญชี 

 
 

การตลาดและการจําหนาย 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญทางดานคุณภาพและบริการเปนหลัก นอกจากนี ้ราคาขายยังเปนราคาท่ี
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแขงขัน มีการสงสินคาตรงตามเวลาและถูกตองครบถวนตามจํานวน
ใบส่ังซ้ือ ลูกคามีปริมาณการส่ังซ้ือมากกวา 150 ราย และจะไมผลิตสินคาใหแกลูกคารายใดรายหนึง่ 
เกินกวา 15% ของยอดขายรวม ท้ังนี้เพื่อลดความเส่ียงในลูกคาแตละราย ในป 2549 ลูกคารายใหญ 10 
รายแรกไดซ้ือสินคารวมกันประมาณ 70%  ของยอดขายรวม บริษัทฯ มีฐานลูกคาท่ีมีช่ือเสียงและยึดถือ
เร่ืองคุณภาพตลอดจนฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง โดยบริษัทฯมีตัวแทนในตางประเทศ สวนลูกคาใน
ประเทศจะติดตอฝายขายของบริษัทฯโดยตรง บริษัทฯ จะเปนผูเสนอราคาสินคาพรอมกําหนดอัตราเพิ่ม
สําหรับตัวแทนจําหนาย 
 
การตลาดและภาวะการแขงขัน 

• กลยุทธการแขงขันของกลุมบริษัท 
 เพื่อใหกลุมบริษัทสามารถแขงขันกับผูแขงขันรายอ่ืนได บริษัทฯจึงมีนโยบายในการรักษา
คุณภาพสินคา  การสรางความสัมพันธท่ีดีกบัลูกคาผานการตลาดของกลุมบริษัท และตัวแทนจําหนาย 
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1. ในการกําหนดราคาขาย บริษัทฯจะพิจารณาปจจัยหลายดาน อาทิ เชน ราคาตนทุนการผลิต 
ซ่ึงคํานวณไดจากราคาวัตถุดิบ ความยากงายและความซับซอนของการผลิต ปริมาณสินคา
ท่ีจะตองสงและราคาท่ีเสนอขายจะตองสามารถแขงขันกบัราคาของคูแขงขันในตลาดโลก
ได โดยผลิตภณัฑของบริษทัฯจะเปนผลิตภัณฑท่ีมีความซับซอนและมีคุณภาพสูง 

2. ไดติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีท้ังของลูกคา รวมถึงกรรมวิธีการผลิตพรอมท่ีจะ
สนองความตองการทางเทคนิค ซ่ึงมีความซับซอนมากข้ึนตลอดเวลา 

3. ตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงขัน รวมท้ังการสงมอบท่ีตรงตอเวลาเนื่องจากบริษัทฯมีบริษัทยอย คือ
บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั ซ่ึงเปนผูผลิตแผน Laminate และ Prepreg  ซ่ึง
เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส ขายใหแกบริษัทเคซีอี อีเลคโทร
นิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั ท้ังนี้วัตถุดิบดังกลาวยัง
ไดสงไปขายตางประเทศ เชน เยอรมัน อเมริกา อินเดยีและจีน ดวย แตคิดเปนสัดสวนท่ีนอย
มากเม่ือเทียบกับการขายใหกับบริษัทยอยท้ังสองบริษัท 

 

• กลยุทธทางการตลาด 
 จุดเดน จุดดอย ทางการตลาด สามารถสรุปไดดังนี ้
             จุดเดน 

1. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตในประเทศยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับคาแรงใน
ประเทศอ่ืนๆ ในภาคพื้นยุโรป อเมริกา และเอเชีย 

2. บริษัทฯอยูในเขตสงออกและไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก  (BOI)  ซ่ึงไดรับสิทธิ
ประโยชนในการยกเวนภาษีขาเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดบิในการผลิต อีกท้ังไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 
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จุดดอย 
1. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตแผนPREPREG และแผน LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต 

แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด อาทิ เชน แผนใยแกว , EPOXY RESIN และแผนทองแดงบาง 
(COPPER FOIL) ยังตองนําเขามาจากตางประเทศ เนื่องจากยังไมมีผูผลิตในประเทศ 

2. กลุมอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคสรวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตในประเทศยังไมไดรับการ
สงเสริมใหทันสมัยเทาเทียมกับตางประเทศ และยังตองอาศัยเทคโนโลยีบางอยางจาก
ตางประเทศ เขามาใชในการผลิต 

• นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับราคาตลาดและอยูในระดับ

ราคาท่ีสามารถแขงขันได โดยคํานึงถึงคุณภาพสินคา ตนทุนการผลิต ท้ังนี้ บริษัทฯมีการทํา 
BENCHMARK เพื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ ทุก 6 เดือน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคา  

ลูกคากลุมเปาหมาย   สามารถแยกไดดังนี ้
1. ผูผลิตสินคาในกลุมธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม 
2. ผูผลิตสินคาในกลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนคอมพิวเตอร 
3. ผูผลิตสินคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
4. ผูผลิตสินคาในกลุมอุตสาหกรรมท่ัวไป อาทิเชน เคร่ืองมือแพทย จอแอลซีดี กลอง 

DIGITAL เปนตน 
ปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาท่ีส่ังซ้ือสินคากับบริษัทฯ มากกวา 150 ราย ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ี

จะไมผลิตสินคาใหแกลูกคารายใดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 20 ของยอดขายรวม เพื่อลดความเส่ียงใน
ลูกคาแตละราย โดยในป 2549 ลูกคารายใหญ 10 รายแรกไดส่ังซ้ือสินคารวมกันคิดเปนรอยละ 70 ของ
ยอดขายรวม 

 
ความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัทหรือบริษัทรวมและวิธีการจําหนาย 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจในลักษณะผลิตสินคาตามคําส่ังของลูกคา 
โดยคําส่ังซ้ือนี้จะผานมาจากตัวแทนในตางประเทศท่ัวโลก ดังนี ้

 
1. KCE EUROPE CO., LTD.  ตั้งอยูในประเทศอังกฤษ ซ่ึงรับผิดชอบลูกคาทวปียุโรป

ท้ังหมด ยกเวน เยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2549 บริษัทไดสงสินคาออกไปขายใน
พื้นที่ดังกลาวคิดเปนรอยละ 24.75 ของยอดขายรวม สําหรับวิธีการขายนั้น คําส่ังซ้ือ
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2. KCE AMERICA INC. ตั้งอยูท่ีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซ่ึงรับผิดชอบลูกคาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แมกซิโก บราซิล  และแคนาดา โดยในป 2549  บริษัทฯไดสง
สินคาออกไปขายในพ้ืนท่ีดงักลาวคิดเปนรอยละ 21.66 ของยอดขายรวม สําหรับวิธีการขาย
นั้นคําส่ังซ้ือท้ังหมดจะผานมาจากบริษัทตัวแทน  ซ่ึงจะเปนผูรวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมดและ
สงมายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการผลิตตามใบส่ังซ้ือของลูกคาแตละราย เม่ือสินคาผลิต
เรียบรอยแลว บริษัทฯจะสงไปยังลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผานบริษัทตัวแทน สําหรับ
วิธีการชําระเงินนั้น บริษัทตัวแทนจะเปนผูรวบรวมจํานวนเงินท้ังหมดของลูกคาแตละราย
และสงมายังบริษัทฯ 

 
3. KCE SINGAPORE PTE LTD. ตั้งอยูท่ีประเทศสิงคโปร ซ่ึงรับผิดชอบลูกคาในทวีป

เอเชียและออสเตรเลียท้ังหมด ยกเวนประเทศไทยโดยในป 2549 บริษัทฯไดสงสินคาออก
ไปขายในพ้ืนท่ีดังกลาวคิดเปนรอยละ 23.23 ของยอดขายรวม สําหรับวิธีการขายนัน้ คําส่ัง
ซ้ือผานมาจากบริษัทตัวแทน  ซ่ึงเปนผูรวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมดและสงมายังบริษัทฯเพื่อ
ดําเนินการผลิตตามใบส่ังซ้ือของลูกคาแตละราย เม่ือสินคาผลิตเรียบรอยบริษัทแลว บริษัท
ฯจะสงไปยังลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผานบริษัทตัวแทน สําหรับวิธีการชําระเงินนั้น
บริษัทตัวแทนจะเปนผูรวบรวมจํานวนเงินท้ังหมดของลูกคาแตละรายและสงมายังบริษัทฯ 

 
4. ENZMANN LEITERPLATTEN VERTRIEBS GMBH. ตั้งอยูในประเทศเยอรมัน ซ่ึง

รับผิดชอบลูกคาในประเทศเยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2549 บริษทัฯจะสงสินคาออก
ไปขาย 26.40% ของยอดขายรวม สําหรับวิธีการขายนัน้ คําส่ังซ้ือท้ังหมดจะผานมาจาก
บริษัทตัวแทน ซ่ึงเปนผูรวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมดและสง มายังบริษัทฯเพื่อดําเนินการผลิต
ตามใบส่ังซ้ือของลูกคาแตละราย เม่ือสินคาผลิตเรียบรอยแลว บริษัทฯจะจดัสงสินคาไปยัง
ลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผานบริษัทตัวแทน สําหรับวิธีการชําระเงินนั้นบริษัทตัวแทน
จะเปนผูรวบรวมจํานวนเงินท้ังหมดของลูกคาแตละราย และสงมายังบริษัทฯ 
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5. ลูกคาในประเทศไทย บริษัทฯจะเปนผูทําการ ติดตอเอง ซ่ึงสวนใหญจะเปนการ RE-
EXPORT ออกไปตามประเทศตางๆ โดยในป 2549 บริษทัฯไดสินคาออกไปคิดเปนรอย
ละ 3.96 ของยอดขายรวม สําหรับวิธีการขายและวิธีการชาํระเงินนัน้ บริษัทฯจะรับคํา
ส่ังซ้ือและเปนผูเรียกชําระเงินจากลูกคาโดยตรง  

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 
อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธโดยตรงกับอุตสาหกรรม

อีเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน อุตสาหกรรม ท่ีมีอัตราการขยายตัวอยางมากในชวง 3 ปท่ีผานมา สภาวะการคา 
แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ในป 2549 ไดขยายตัวในอัตรากวารอยละ 10  โดยมีมูลคาตลาดประมาณ 
48,600 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา คาดวามีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง ราว 7-8 %  ในแตละป 
จนถึงป ค.ศ 2009 

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส จํากัด  (มหาชน)  สงสินคาท้ังหมดไปขายในตลาดโลก โดยท่ี
ลูกคาอยูในกลุมบริษัทช้ันนําขนาดใหญ ท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส 
บริษัทฯ จึงตองปรับตัวใหเขากับมาตรฐานสากลในเร่ืองตนทุน เทคโนโลยี และการควบคุมคุณภาพ
พรอมท้ังการสงมอบสินคาตามเวลาท่ีกําหนด ลูกคาของบริษัทสวนมากจะมี  SUPPLIER BASE หลาย
บริษัท จึงมีการแขงขันกับบริษัทผูผลิตรายอ่ืนตลอดมา และบริษัทฯ ก็มีความสามารถในการแขงขัน
อยางเพียงพอ ดังจะเห็นไดวาบริษัทฯ มียอดขายท่ีเติบโตข้ึนในอัตราที่สูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมโดยรวม 

  
ปจจัยในการประสบผลสําเร็จ 
ท้ังบริษัทฯ และบริษัทยอย ตางมุงเนนในเร่ืองสําคัญ 3 ประเด็น คือ 

1. การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ (HIGH QUALITY PRODUCT) ซ่ึงไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบ ISO/TS16949 ซ่ึงเปนระบบบริหารคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรมยาน
ยนตท่ัวโลก ท้ังทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย และผานการตรวจสอบคุณภาพโดยมาตรฐาน
โลก 

2. การสงมอบสินคาใหตรงตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาตองการใหไดถึงรอยละ 99 
3. การบริการดานการขายและการบริการหลังการขาย โดยบริษัทมี SALES OFFICE ตั้งอยูท่ี

ประเทศ จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร เยอรมัน และเม็กซิโก ซ่ึงสามารถใหบริการ
ลูกคาไดทันทวงที 

โอกาสและอุปสรรค 
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อุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคสภายในประเทศมีศักยภาพในการลงทุนคอนขางสูง เพราะตนทุน
แรงงานตํ่า เม่ือเทียบกับประเทศตางๆ ในยโุรปและอเมริกา  แตเนื่องจากการสนับสนนุทางภาครัฐยงัไม
เพียงพอ จึงทําใหขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี
การผลิตท่ีทันสมัย จึงตองมีการจางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเขามาทํางาน 

 
ปจจัยภายนอกท่ีอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 

การถดถอยทางดานเศรษฐกจิในตลาดโลกเปนปจจยัโดยตรงท่ีจะมีผลกระทบตอกลุม
อุตสาหกรรม  อีเลคโทรนิคส เม่ือความตองการในการซ้ือลดลงก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูผลิต 
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 การผลิต กําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิต 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

                                (ตารางฟุต/ป)  
 4ป 2549 5ป 2548 6ป 2547 
กําลังการผลิต 5,400,000 5,400,000 3,800,000 
การผลิตจริง* 4,834,000 4,630,000 3,500,000 
คิดเปนรอยละ 89.51 85.74 92.10 
จํานวนกะ** 3 3 3 

 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต/ป)  
 7ป 2549 8ป 2548 9ป 2547 
กําลังการผลิต 5,400,000 5,400,000 3,600,000 
การผลิตจริง* 4,300,000 4,000,000 3,600,000 
คิดเปนรอยละ 79.63 74.07 100.00 
จํานวนกะ** 3 3 3 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 
                               (ตารางฟุต/ป) 

 10ป 2549 11ป 2548 12ป 2547 
กําลังการผลิต 161,090,125.45 150,712.421 132,400,000 
การผลิตจริง* 
พรีเพก 141,851,892.15 132,924,299 112,000,000 
1คิดเปนรอยละ 88.06 88.20 84.59 
ลามิเนต 19,238,233.30 17,788,122 20,400,000 
คิดเปนรอยละ 11.94 11.80 15.41 
จํานวนกะ** 2 2 2 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 
                 (ตารางฟุต/ป)  

 13ป 2549 14ป 2548 15ป 2547 
กําลังการผลิต 10,800,000 10,800,000 10,800,000 
การผลิตจริง* 9,233,865 8,400,000 8,400,000 
คิดเปนรอยละ 85.50 77.77 77.77 
จํานวนกะ** 2 2 2 
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หมายเหตุ  * การผลิตจริงสุทธิจากอัตราการสูญเสียจากการผลิต (Defection rate) 
    ** บริษัททํางาน 24 ช่ัวโมง โดยแบงออกเปน 2 กะ การผลิต : 

- กะที่ 1 เริ่มต้ังแตเวลา 6.00 น. ถึง 20.00 น. 
- กะที่ 2 เริ่มต้ังแตเวลา 20.00 น. ถึง 6.00 น. 

ทั้งน้ี กะที่ 1 พนักงานทํางานจํานวน 2 กลุม และกะที่ 2 มีพนักงานทํางานจํานวน 1 กลุม 

ลําดับขั้นตอนการผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน), 
 บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสท่ีทําการผลิตมี 2 ประเภท ดงันี้ 
 - แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส แบบสองหนา (DOUBLE SIDED PCB) 
 - แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส แบบวงจรหลายช้ัน (MULTILAYER PCB) 
วัตถุดิบหลักคือ แผน PREPREG และแผน LAMINATE ซ่ึงส่ังซ้ือจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนู

แฟคเจอเรอร จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของตนทุนท้ังหมดในป 2549 
ขั้นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภัณฑเดียวกัน   

1. นําแผน LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หนา มากัดเปนลายวงจร 
2. แผนลายวงจรในขอ 1 นํามาซอนกันหลายชั้น และแทรกระหวางช้ันดวย แผน PREPREG  

เพื่อ กั้นเปนฉนวน แลวนํามาอัดรวมกันดวยเคร่ืองอัดแรงดันและความรอน 
3. แผนช้ินงานท่ีไดเรียกวา MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรดานนอก 
4. เจาะรูท่ีแผน PCB และชุบทองแดง สรางลายวงจรดวยฟลม 
5. ชุบทองแดงและดีบุกดวยกระแสไฟฟา ลางฟลมและกัดทองแดง เพื่อใหเกิดลายวงจรดวย

น้ํายาเคม ี
6. พิมพหมึกฉนวนเพ่ือคลุมเสนลายวงจร   
7. ชุบดีบุก/ตะกัว่ โดยการเปาความรอน หรือ ถาลูกคาตองการชุบทองก็เขาข้ันตอนชุบทอง 
8. พิมพดวยอักษร หรือสัญลักษณตางๆ โดยใชหมึกซ่ึงแหงดวยแสงอุลตาไวโอเลต 
9. ตัดแตงงานใหไดขนาดตามความตองการ ควบคุมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
10. ตรวจสอบเสนลายวงจร ดวยกระแสไฟฟา 
11. ตรวจสอบช้ินงานท้ังหมดใหไดตรงความตองการของลูกคา ท้ังขนาด ความถูกตอง ความ

สมบูรณ ของช้ินงานโดยการตรวจ 100% 
12. บรรจุหีบหอ   
13. จัดสง 
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การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
โรงงานและสํานักงานท่ีใชในการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯและบริษทัยอย มี

ดังนี ้
บริษัท เคซีอี เอเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
โรงงานและสํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี 125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลอง

กรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั (บริษัทยอย) 
โรงงานและสํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี 115/2 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 

แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 
บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (บริษัทยอย) 
โรงงานและสํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี 677 หมู 4 ถนนสุขุมวทิ นิคมอุตสาหกรรมบางปู แขวง

แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 
โรงงานและสํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี 117,118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) ถนน

สาย    เอเชีย-นครสวรรค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ลําดับขั้นตอนการผลิตแผน PREPREG และแผน LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอร จํากัด 
 วัตถุดิบหลัก 

1. แผนใยแกว (FIBERGLASS) นําเขาจากประเทศญ่ีปุนและไตหวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
10 และรอยละ 90 ของปริมาณส่ังซ้ือตามลําดับ โดยมีปริมาณการใชปละประมาณ 34 ลาน
ตารางฟุต 

2. EPOXY RESIN นําเขามาจากประเทศญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา ปริมาณการใชปละ 600 ตัน 
3. แผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) โดยที่ผานมา นําเขามาจากประเทศมาเลเซีย ไตหวัน 

ฮองกง และจีน  ท้ังนี้ วัตถุดบิหลักท้ังสาม หาไดท่ัวไป ราคาคอนขางคงท่ีและไมมีตนทุน
ใดเกนิรอยละ 30 ของตนทุนท้ังหมด 
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ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 
1. วัตถุดิบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถูกนํามาผสมกัน

กับตัวละลาย และสารเคมีตามสัดสวนใน RESIN MIXER แลวผานเขา TREATER 
2. วัตถุดิบ FIBER GLASS ซ่ึงเปนมวนจะผานเขาเคร่ือง TREATER 
3. ภายใตสภาวะที่เหมาะสม วัตถุดิบจะจับตัวกันตามความยาวของมวนและคอยๆ ลด

อุณหภูมิลง เม่ือออกจาก TREATER 
4. มวน PREPREG จะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 
5. เม่ือถึงข้ันตอนนี้จะได PREPREG ประมาณรอยละ 50 ของ PREPREG ซ่ึงจะนําไปใชเปน

วัตถุดิบ ในการผลิตLAMINATE และ PREPREG ประมาณรอยละ 50 จําหนายเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตแผน LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 
1. วัตถุดิบ COPPER FOIL ซ่ึงเปนมวนจะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 
2. นําแผน PREPREG และ COPPER FOIL มาเรียงสลับกันเปนช้ัน ค่ันดวยแผนเหล็กไรสนิม

ในเคร่ือง   OPENING PRESS อัดดวยแรงดันประมาณ 20 ตัน 
3. นํามาตัดเปนขนาดท่ีจะใชงาน 
4. นํามาอบเพ่ือสรางคุณสมบัติ 
5. ตรวจสอบคุณภาพ 

สงเก็บในคลังสินคา 6. 
 

ความเพียงพอของเคร่ืองจักรและบุคลากร 
บริษัทฯมีความพรอมในเร่ืองของบุคลากร เพราะมีความรูความสามารถ อีกท้ังยังสงเสริมใหมี

การพัฒนาฝกอบรมและสงเสริมใหไปดูงานยังตางประเทศเพื่อใหมีความรูความชํานาญเพ่ิมข้ึน สวนใน
ดานเคร่ืองจักร บริษัทฯไดมีการนําเคร่ืองจกัรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเขามาใชในการผลิต โดย
มีชางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศมาใหคําแนะนําอยูเสมอ เชน ประเทศอิตาลี เยอรมัน และ 
สหรัฐอเมริกา เปนตน 
 
ความเปนไปไดท่ีจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม  

แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส เปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงปจจุบัน
ยังไมมีเทคโนโลยีใดๆ ท่ีสามารถผลิตภัณฑเพื่อทอแทนแผนพิมพวงจรดังกลาวได และถึงแมวา
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ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหแขงขนัได 

บริษัทมีวิศวกรผูชํานาญการทางดานเคร่ืองจักรและมีคูสัญญาในการปรับปรุงเคร่ืองจักรให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา พรอมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกับบริษัทผูขาย ใหมีการบริการในดานการ
ซอมบํารุง และการดแูลเคร่ืองจักร เม่ือเครื่องจักรเกิดปญหาข้ึน  

 
การชวยเหลือทางดานเทคนิค 

บริษัทและบริษัทยอยท้ังสามแหงไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากผูผลิตเคร่ืองจักร และ
วัตถุดิบในตางประเทศ  นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมยัง
ตางประเทศ โดยไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนจากลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบดวยดี โดยไมมีขอ
ผูกพันระหวางกัน 
 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 บริษัทฯใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
ผลกระทบอันอาจเกิดตอส่ิงแวดลอม หรือท่ีจะกอใหเกิดอันตราย หรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยู
ใกลเคียง  และเพื่อเปนการชวยรักษาสมดุลส่ิงแวดลอม บริษัทไดซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเพื่อใหเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการใชงาน เพื่อเปนการลดมลภาวะเปนพิษทางอากาศ และยังใหความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐ โดยการปฎิบัติตามขอกําหนดในการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทไมเคยมีกรณีขอพิพาทใดๆ ในดานส่ิงแวดลอมในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 
และยังไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ISO 14001 ในป 2545 ซ่ึงมีขอกําหนดเร่ืองการ
ควบคุมและรักษาสภาพแวดลอม ดังจะเหน็ไดวาการปฏิบัติเกี่ยวกับดานการรักษาส่ิงแวดลอมของ
บริษัทฯอยูในเกณฑมาตรฐาน
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4.  การวิจัยและการพัฒนา (Research  and Development) 
 
          อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสเปนอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมตางๆ 
อาทิเชน อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณอีเลคโทรนิคส เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสาร
โทรคมนาคมตางๆ  รวมท้ังอุปกรณในยานพาหนะ และอุปกรณอุตสาหกรรม ซ่ึงผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมดังกลาวไดมีการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยูเสมอ ดังนั้น บริษทัฯจึงจําเปนตอง
คํานึงถึง และเตรียมพรอมเพือ่รับการเปล่ียนแปลงตางๆ ดังนี ้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Technology) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสใหสอดคลอง และเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดได ตัวอยางเชน ในปจจุบัน
เคร่ืองโทรสาร โทรศัพทมือถือ และเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความสามารถท่ีสูงกวาในอดตีอีกท้ังขนาดเล็ก
ลง จึงจําเปนตองใชแผนวงจรพิมพแบบหลายช้ันท่ียุงยากมากข้ึน และการผลิตแบบหลายช้ัน 
(Multilayer PCB) ซ่ึงใชกับเคร่ืองอีเลคโทรนิคส ท่ีมีพื้นที่จํากัดตองใชความถ่ีสูง  และมีขนาดเล็กลงตาม
ไปดวย โดยท่ีผานมา บริษัทฯไดมีการพฒันาผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง อาทิเชน Lead Free 
Laminate และ Halogen Free Laminate 
 2. การพัฒนากระบวนการผลิต (Process Improvement) เพื่อใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัทมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงใหกระบวนการผลิตเพื่อใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยตนทุนท่ีต่ํา นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการพัฒนาบุคลากรซ่ึง
ถือเปนสวนสําคัญท่ีสุดในกระบวนการผลิต เนื่องจากความชํานาญของบุคลากรจะชวยลดอัตราการ
สูญเสียของผลิตภัณฑในกระบวนการผลิตได  ซ่ึงจะสงผลใหตนทุนการผลิตของบริษัทลดลง ปจจุบัน
กระบวนการผลิตของบริษัทฯไดมีการพฒันาไปสูรายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ ซ่ึงมีประสิทธิภาพดี
เยี่ยม  ท้ังในดานปริมาณ  การผลิต และคุณภาพ ของแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส 
 
 
 
 



5.     ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

 ทรัพยสินถาวรที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายละเอียดตามมลูคาตามบัญชี ณ วนัท่ี          
31 ธันวาคม 2549 ดังนี ้

 1) ท่ีดินและอาคาร 
                

รายละเอียด ท่ีตั้ง พื้นท่ี  วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญช ี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน ไร-งาน- ใชงาน   (    (ลานบาท) ค้ําประกัน  

ตรว.)             เงินกู      
               (ลานบาท) 

เลขท่ี 101  บมจ.เคซีอ ีอีเลค 1-3-18          1.62   -  ที่ดินพรอม คลังสินคาชั่วคราว ที่ดิน 

  สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม และเก็บเอกสาร โทรนิคส อาคาร          0.48    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ           ทางบัญชี 

เลขท่ี 125-125/1  บมจ.เคซีอ ีอีเลค         14.57   -  9-1-27 ที่ดินพรอม สํานักงานและ ที่ดิน 

สิ่งปลูกสราง  หมูที่ 4   โรงงาน โทรนิคส อาคาร         10.35    

  นิคมอุตสาหกรรม             

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

เลขท่ี 1 หมูที่ 4  บมจ.เคซีอ ีอีเลค 10-2-14         35.00   -  ที่ดินพรอม เก็บสต็อกวัตถุดิบ ที่ดิน 

    สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม โทรนิคส อาคาร         18.35    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

บมจ.เคซีอ ีอีเลค 15-0-1 ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม สรางโรงงานใน ที่ดิน       180.41  48.00      

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ         อนาคต โทรนิคส 

เลขท่ี 677 หมูที่ 4  บจ.เคซีอ ีอินเตอร 8-0-0         12.00   -  ที่ดินพรอม สํานักงานและ ที่ดิน 

  โรงงาน สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม เนชั่นแนล อาคาร           9.98   

  บางปู จ.สมุทรปราการ             

เลขท่ี 115/2  บจ.ไทยลามิเนต          22.07  40.00      7-3-25 ที่ดินพรอม สํานักงานและ ที่ดิน 

  สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร         82.74    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

เลขท่ี 115/2 บจ.ไทยลามิเนต  2-2-0 ที่ดินเปลา สรางโรงงานใน ที่ดิน         18.74   -  

    นิคมอุตสาหกรรม อนาคต แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร     

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

เลขท่ี 117, 118  บจ.เคซีอ ี 28-2-72       120.38 441.00     ที่ดินพรอม สํานักงานและ ที่ดิน 

หมูที่ 1    สิ่งปลูกสราง โรงงาน เทคโนโลยี อาคาร       291.50    

  นิคมอุตสาหกรรม             

  บานหวา จ.อยุธยา             
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2) เคร่ืองจักร อุปกรณ และสินทรัพยถาวรอ่ืน 
 

 

รายการ มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 3,761.4 

สวนปรับปรุงโรงงาน 30.7 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 263 

สวนปรับปรุงสํานักงาน 4.8 

ยานพาหนะ 15.7 

โรงงานและสวนปรับปรุงโรงงานระหวางกอสราง 16.6 

เคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง 559.3 

รวม 4,651.5 

 
 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีมีธุรกิจท่ีเกี่ยวของและเกื้อหนุนกับธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะสงตัวแทนของบริษัทฯไปเปนกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อ
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ
ของกลุม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม จํานวน 1,586.3 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 43 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม
และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 
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 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการ ใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ :- 

อาคารและโรงงาน -  20 - 25  ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน -  5 - 16  ป 
สวนปรับปรุงโรงงานและสํานักงาน -  5 - 20  ป 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  5 - 10  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

  
ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางทาง

และระหวางติดต้ัง 

การบันทึกตนทุนการกูยืมเงินเปนราคาทุนของทรัพยสิน  

ตนทุนการกูยืมซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับเงินกูยืมท่ีกูมาโดยเฉพาะสําหรับการจัดหาสินทรัพยถาวรจะถูก
นําไปรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยถาวรจนกวาสินทรัพยถาวรนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะ
ใชงาน 

คาความนิยม/คาความนิยมติดลบ 

สวนของตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีสูงกวา/ต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินท่ี
ระบุไดของบริษัทยอยเฉพาะสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ณ วันซ้ือหุนถือเปนคาความนิยม/  คาความนิยมติดลบ 
และจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจาย/รับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 และ 10 ป 

ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

ภาษีเงินได 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษี
อากร 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินปบัญชี กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูก
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เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา 
แลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู  ณ วันท่ีในงบ
ดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล 

          กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะส้ันและระยะ
ยาว 

 บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคา
วัตถุดิบ โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา ณ วันส้ินงวด โดยแสดงเปนรายการในสวน
ของ   ผูถือหุนและจะรับรูเปนตนทุนของวัตถุดิบเม่ือไดรับวัตถุดิบ 

เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 2549 2548 2549 2548 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 260,242,428 233,143,981 120,043,872 38,704,607 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 1,465,624,770 2,034,442,770 2,850,000 44,908,000 

 1,725,867,198 2,267,586,751 122,893,872 83,612,607 

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (696,813,251) (736,743,697) (74,648,460 (58,505,133) 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง    

   1,029,053,947 1,530,843,054 48,245,412 25,107,474 กําหนดชําระภายในหน่ึงป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล
จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน  5.4 
ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 2.5 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (2548 : 4.8 ลานยูโรใน             
งบการเงินรวมและ 0.8 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) 
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บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดเจรจาขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระ
หนี้เงินตนกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแหงหนึ่งสําหรับเงินกูยืมวงเงิน 1,070 ลานบาท โดยในเดือน
กันยายน 2549 บริษัทยอยไดรับหนังสือขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมตอทายสัญญากูเงินจากธนาคารโดยธนาคาร
ยินยอมใหเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้เงินตนเปนชําระคืนเงินตนท้ังหมดจํานวน 267.50 ลานบาท  
ภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 ตอมาบริษัทฯไดขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้กับธนาคารอีกคร้ังหนึ่ง
โดยกลับไปชําระหนี้ตามกําหนดในสัญญาเดิมกลาวคือใหชําระคืนเงินตนจํานวน 133.75 ลานบาท ภายใน
เดือนธันวาคม 2549 ซ่ึงบริษัทฯไดชําระหนี้เงินตนเรียบรอยแลวและสวนท่ีเหลืออีกจํานวน 133.75 ลานบาท 
ใหชําระในเดือนมกราคม 2550 และเดือนเมษายน 2550 โดยบริษัทฯไดทําขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมตอทาย
สัญญากูเงินจากธนาคารในเดือนมกราคม 2550 
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รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้  

   จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

   สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด ระยะเวลา ชําระคืน ชําระ  

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม เงินกู เงินตน ดอกเบี้ย 

   (บาท) (บาท) (บาท)    

เฉพาะของบริษัทฯ        

1. 11 มีนาคม 2546 48,000,000 บาท 2,850,000 - 2,850,000 4 ป 1 เดือน 1 เดือน 

2. 18 สิงหาคม 2548 1,000,000 ยูโร 16,050,753 5,670,311 21,721,064 2 ป  1 เดือน  1 เดือน 

3. 9 มิถุนายน 2549 3,500,000 ยูโร 55,747,707 42,575,101 98,322,808 3 ป 1 เดือน 1 เดือน 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ  74,648,460 48,245,412 122,893,872    

   จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด ระยะเวลา ชําระคืน ชําระ     

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม เงินกู เงินตน ดอกเบี้ย 

   (บาท) (บาท) (บาท)    

บริษัทยอย        

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด       

1. 2 กรกฎาคม 2547 109,500,000 บาท 36,540,000 33,375,000 69,915,000 4 ป  1 เดือน  1 เดือน 

15,924,641 14,593,765 30,518,406 4 2. 2 กรกฎาคม 2547 1,000,000 ยูโร ป 1 เดือน 1 เดือน  
  52,464,641 47,968,765 100,433,406    

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด       

1. 18 กรกฎาคม 2545 340,000,000 บาท 46,400,000 34,800,000 81,200,000 5 ป 3 เดือน 3 เดือน 

  46,400,000 34,800,000 81,200,000    
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   จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

   สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  ระยะเวลา ชําระคืน ชําระ 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม เงินกู เงินตน ดอกเบี้ย 

บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลยี จํากัด        

1. 9 กุมภาพันธ 2544 1,070,000,000 บาท 133,750,000 - 133,750,000 6 ป 3 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 

2. 1 ธันวาคม 2546 3,000,000 ยูโร 33,630,150 76,050,000 109,680,150 6 ป 3 เดือน 3 เดือน 

3. 9 สิงหาคม 2547 445,500,000 บาท 104,800,000 288,300,000 393,100,000 6 ป 3 เดือน 1 เดือน 

4. 20 กันยายน 2547 704,049,770 บาท 167,720,000 200,889,770 368,609,770 4 ป 6  เดือน 3 เดือน 1 เดือน 

5. 27 ตุลาคม 2547 124,500,000 บาท 29,200,000 88,000,000 117,200,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน 

6.   28 กุมภาพันธ 2548 180,000,000 บาท 42,400,000 137,600,000 180,000,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน 

7. 31 ตุลาคม 2548 200,000,000 บาท 11,800,000 107,200,000 119,000,000 1 ป 8  เดือน 3 เดือน  1 เดือน 

  523,300,150 898,039,770 1,421,339,920    

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  622,164,791 980,808,535 1,602,973,326    

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย 696,813,251 1,029,053,947 1,725,867,198    



• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯเปนเงินกูสกุลบาทและยูโรโดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR 
(Minimum Loan Rate) ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืมบางสวนคํ้า
ประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยและบริษัทฯไดจดจํานองท่ีดิน
บางสวนเปนหลักประกัน 

• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
เปนเงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.5 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป 
ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย
แหงหนึ่งเปนเงินกูสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ตอป 
เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและการจดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและจํานํา
เคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทยอย  

 นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญากูยืมเงินใหมกับธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่ง เพื่อนําเขาเคร่ืองจักรและอุปกรณและเพื่อปรับปรุงอาคารโรงงาน ในวงเงิน
จํานวนรวม 135 ลานบาท เงินกูยืมนี้มีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกสามเดือนเปนระยะเวลา 8 งวด 
โดยเร่ิมผอนชําระงวดแรกในเดือนท่ี 27 นับจากวันท่ีเบิกรับเงินกูงวดแรก และมีกําหนดชําระ
ดอกเบ้ียทุก สามเดือน ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตราเงินใหกูยืมข้ันตํ่า (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 
1.0 ตอป MLR สําหรับเงินกูท่ีเปนสกุลเงินบาทและอัตรา SIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป สําหรับ
เงินกูท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยยังไมไดเบิกเงินกูยืมดังกลาว 

• เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปน
เงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียระหวาง MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.25   
ตอป ถึง MLR (Minimum Loan Rate) ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.0 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืม
ระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานํา
เคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิก
ใชเปนจํานวนเงินประมาณ 1.2 ลานยูโร และ 216.0 ลานบาท หรือเทียบเทารวมท้ังส้ินประมาณ 273.3 
ลานบาท 
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กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวง 
น้ําหนกัของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ              
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญโดยสมมติ
วาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 



6.  โครงการในอนาคต  

 เนื่องจากในปจจุบันความตองการของผูบริโภคสินคาในอุตสาหกรรมยานยนต โทรคมนาคม 
คอมพิวเตอร และอุปกรณ เกี่ยวเน่ืองไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น กลุมบริษัทจึงมีแผนการท่ีจะขยาย
ความสามารถในการผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส  และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จากเดิมท่ี
สามารถผลิตไดประมาณรอยละ 79 ของกําลังการผลิตท้ังหมด (25,000,000 ตารางฟุต/ป) เปนรอยละ 
90 โดยในป 2549-2550 บริษัทและบริษัทยอย (บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ) จะทําการปรับเปล่ียน
เคร่ืองจักรอุปกรณใหมเพื่อรับรองการขยายความสามารถในการผลิตดังกลาว ท้ังนี้ งบลงทุนในการ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรอุปกรณดังกลาวคิดเปนมูลคาประมาณ 450.0 ลานบาท 
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8.  โครงสรางเงินลงทุน 
 
08.1  หลักทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 450.0 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 314.9 
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 314.9 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.0 บาท  

หลักทรัพยอนพุันธ  ไมมี  
หลักทรัพยประเภทหน้ี  ไมมี 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพ
วงจรอีเลคโทรนิคส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB) โดยเปนการผลิตเพื่อสงออกเปนสวน
ใหญ ซ่ึงตอมาบริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกบัความตองการใน
ตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหบริษัทฯมีการขยายโรงงานผลิต ตัวแทนจําหนาย และลงทุนในบริษัท
ตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีการลงทุนใน
บริษัทยอย 3 บริษัท และบริษัทรวม 2 บริษัท  

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 

 

 

100% 

25% 

บมจ .เคซีอี อีเลคโทรนิคส

94.99% 

บจ .เคซีอี เทคโนโลยีบจ .เคซีอี อินเตอร
       เนชั่นแนล  

บจ .ไทยลามิเนต  
  แมนูแฟคเจอเรอร

บจ .เคซีอี สิงคโปร พีทีอีบจ .เคซีอี อเมริกา อิงค 

25% 24.50%  19.20% 52% 

24.50%  
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บริษัทยอย 
1.บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100.0 ลาน

บาท ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH บริษัทถือหุนรอยละ 
95.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ผูท่ีถือหุนสวนท่ีเหลือเปนบุคคลท่ีไมเกี่ยวของและมีความ
ขัดแยงซ่ึงมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ปจจบัุนมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 900.0 ลานบาท 
ดําเนินธุรกจิเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER บริษัทถือหุนรอยละ 100.0 ของทุน
จดทะเบียนเรียกชําระแลว 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250.0 
ลานบาท ดําเนนิธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ                        
PRE  IMPREGNATED FIBERGLASS (PREPREG)  ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจร
อีเลคโทรนิคสใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยท้ัง 2 บริษัท บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมเปน รอยละ 
70.2 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว และมีผูบริหารถือหุนรวมกนั รอยละ 3.8 ขอทุนจดทะเบียนชําระ
แลว ผูถือหุนสวนท่ีเหลือเปนบุคคลท่ีไมเกี่ยวของและมีความขัดแยงซ่ึงมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ 

บริษัทรวม 
1.บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ดําเนินธุรกจิเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 48.8 
ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ผูถือหุนสวนท่ีเหลือเปนบุคคลท่ีไมเกี่ยวของและมีความขัดแยงซ่ึงมี
สวนไดเสียกับบริษัทฯ 

2.บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 เหรียญ
สิงคโปรดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 47.8 ของ
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ผูถือหุนสวนท่ีเหลือเปนบุคคลท่ีไมเกี่ยวของและมีความขัดแยงซ่ึงมีสวน
ไดเสียกับบริษทัฯ 
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 8.2 ผูถือหุน 
 ณ วนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23/2549  ในวนัท่ี           
7 เมษายน 2549  ผูถือหุนสูงสุด 10 รายการ มีดังนี ้
 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของทุนจด 

    ทะเบียนชําระแลว 

1. กลุมองคโฆษิต * 41,402,320             13.14 

2. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา 20,410,000 6.48 

3. CLEARSTREAM NOMINEES LTD 19,358,670 6.15 

4. นายปญจะ   เสนาดิสัย 13,461,600 4.27 

5. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 13,415,500 4.26 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 5,599,000 1.78 

7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO.,LTD. 4,584,700 1.46 

8. นายโสภณ มิตรพันธพานิชย 4,360,000 1.38 

9. นางสาวประภากร มานะศิลป 4,183,100 1.33 

10. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 3,836,600 1.22 

รวม 130,611,490 41.47 
หมายเหตุ : 

* กลุมองคโฆษิต ประกอบดวย 

 1. นายบัญชา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน   19,200,020  หุน   คิดเปนรอยละ  6.10 

 2. นางวรลักษณ  องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน   11,510,000  หุน   คิดเปนรอยละ  3.65 

 3. นางจันทิมา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     4,282,200  หุน   คิดเปนรอยละ  1.36 

 4. นายอรรถสิทธิ์ องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     2,450,000  หุน   คิดเปนรอยละ  0.78   

 5. น.ส.ชุตินาถ องคโฆษิต       ถือหุนจํานวน    1,990,000  หุน   คิดเปนรอยละ  0.63 

 6. นายพิธาน องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน    1,970,000   หุน  คิดเปนรอยละ  0.62 

 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หกัดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือ
หุนลงมติใหจดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนนิกจิการของบริษัทฯดวย
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 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละแหงจะ
พิจารณาการจายเงินปนผล จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนั้น หากกระแส
เงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดตั้งสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัท
ยอยนัน้ๆ จะพจิารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
  ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษทัฯ ไดมีมติงดการจายเงิน
ปนผลประจําป 2548 ใหแกผูถือของบริษัทฯ 

 



นโยบายเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 
 

ธุรกิจที่ลงทุนเปนสายการผลิตเดียวกนัตามสัดสวนการลงทุนมีดังตอไปนี้ : - 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
    สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
  ทุนชําระแลว งบการเงิน งบการเงิน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

เฉพาะบริษัท
ฯ 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 2549 2548 รวม 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

    (รอยละ) (รอยละ) บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
บริษัทยอย           

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

ผลิตแผนวงจรพิมพ 100,000,000 100,000,000 94.993 94.993 - - 172,499,000 172,499,000 539,163,907 592,117,509 
บาท บาท 

250,000,000 70.239 52.000 - - 157,710,310 157,710,310 402,273,545 350,685,183 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอร จํากัด 

ผลิตแผนพรีเพก 250,000,000 
บาท และลามิเนต บาท 

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผนวงจรพิมพ 1,150,000,000 900,000,000 100.000 100.000 - - 1,150,000,000 900,000,000 586,728,865 511,162,676 
บาท บาท 

     - - 1,480,209,310 1,230,209,310 1,528,166,317 1,453,965,368 รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทรวม            
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซื้อมาขายไป        

แผนวงจรพิมพ 
50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

48.750 25.000 58,558,481 45,436,701 321,816 321,816 45,161,194 38,432,075 

ซื้อมาขายไป        
แผนวงจรพิมพ 

500,000   47.770 24.500 22,557,649 22,480,498 2,100,569 2,100,569 13,021,567 12,981,998 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 500,000   
เหรียญสิงคโปร เหรียญสิงคโปร 

     81,116,130 67,917,199 2,422,385 2,422,385 58,182,761 51,414,073 รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม      81,116,130 67,917,199 1,482,631,695 1,232,631,695 1,586,349,078 1,505,379,441 

 - 5 - 



 

 - 6 - 



 - 1 - 

9. การจัดโครงการ 
 
9.1 โครงสรางองคกร 
 1) บริษัทฯและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร) 

โครงสรางการจดัการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต

ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ

ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด

ผูอํานวยการฝายการเงิน

ผูอํานวยการฝายบัญชี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูอํานวยการฝายธุรการท่ัวไป

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

บจ. เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล

ผูจัดการฝายคุณภาพ

ผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูจัดการฝายจัดการวัตถุดิบ

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

บจ. เคซีอี เทคโนโลยี

ผูจัดการท่ัวไป

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทในกลุม เคซีอี
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9.2 โครงสรางกรรมการบริษัท 
0Bโครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ ท้ังหมด  4 ชุด  

- 1Bคณะกรรมการบริษัทฯ 
-  2 Bคณะกรรมการบริหาร 
- 3Bกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
- 4Bกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 8 ทาน ดังนี ้

 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ 
 2.  นายปญจะ  เสนาดิสัย กรรมการ 
 3.  นายแพทยทองดี ชัยพานิช  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 4.  นางจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 
 5.  พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ 
 6.  นางอุบล  จิระมงคล กรรมการและกรรมการอสิระ 
 7.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการ 
 8.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดงันี้ 
 นายบัญชา องคโฆษิต นางวรลักษณ องคโฆษิต นายปญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องคโฆษิต 
และ นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท ท้ังนี้ ไมมีขอจํากัดเกีย่วกับอํานาจของกรรมการ 
 

15Bขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
• กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ และควบคุม

การปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและกอ
ประสิทธิผล เพื่อความม่ันคงและผลประโยชนท่ีสมดุล และยั่งยืนของทุกฝายท่ีเกีย่วของ 

• จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่
ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษทั 

• พิจารณาและกาํหนดแนวทางกลยุทธการบริหารงาน 

• พิจารณาแผนการดําเนนิงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององคกรใหแขงขันไดใน
ระดับ สากล 
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• ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

• กํากับดแูลและสอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปรงใส ถูกตองและเพยีงพอ 

• ปฏิบัติตามหลักการ การกํากบัดูแลกิจการของบริษัทอยางเครงครัด 

• พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ใหเกดิประโยชนสูงสุดและยั่งยืนตอบริษัท
และผูถือหุน 

• กํากับดแูลกระบวนการแตงต้ังและเลือกต้ังกรรมการบริษัทใหมีความโปรงใสและ ชัดเจน 

• ควบคุมดูและจัดการ การขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ในบริษัท 

• ควบคุมดูแลการเปดเผยขอมูลและการส่ือสารใดๆ ในองคกร 

• พิจารณาแตงต้ัง สรรหา ผูบริหารมาทดแทนตําแหนงใดๆ ในกรณีท่ีจําเปน  
 
 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้ 
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ 
 2.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร 
 3.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

10Bขอบเขตและ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
• กํากับดแูลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ใหดําเนนิงานภายใตนโยบายตางๆท่ีกําหนดไว 

รับผิดชอบโดยรวม และควบคุมคาใชจายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมัติ
ในแผนงานประจําป 

• ตรวจสอบผลการดําเนนิงานตามนโยบายการบริหาร และ กําหนดทิศทาง กลยุทธ  และ
แผนงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 

• รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และใหคําปรึกษาในการแกไขปญหา 
เพื่อท่ีจะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

• ควบคุมงบประมาณคาใชจายของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีระบุใน
แผนงานประจาํป 

• รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหา วงเงินกูระยะส้ันและระยะยาว  และการเปด-ปดบัญชีของ
บริษัท  

• ใหขอมูลและคําแนะนําแกคณะกรรมการเพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจใดๆท่ีเกี่ยวของกับ
บริษัท 
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• แกไขปญหาหรือความขัดแยงใดๆ ท่ีมีผลกระทบกับองคกร 

• ดํารงไวซ่ึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอผูมีสวนเกีย่วของ 
5B9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

21Bมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2549 ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีหมดวาระลงดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งต้ังแตวันท่ี 30 เมษายน 2549 
ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี ้
 1.  นายแพทยทองดี        ชัยพานิช           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  พลโท น.พ สุปรีชา   โมกขะเวส         กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นางอุบล            จิระมงคล           กรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเพยีงพอ โดยจัดใหมีผูสอบบัญชีเขา
รวมประชุมดวยทุกไตรมาส 

• สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท 

• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล รวมท้ังมีหนาท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆของบริษัท ตามวิธีการและ
มาตรฐานท่ียอมรับโดยท่ัวไปและประสานงานกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังการพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนการสอบบัญชี 

• ประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทและใหคําแนะนําในการลดความเส่ียง 

• ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษ
หัวหนาหนวยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

• ใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณางบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 
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• พิจารณาประเมินผลการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเปน
รายงานเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัท 
เพื่อช้ีแจงในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงต้ังผูสอบบัญชี 

• พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป (หากมีความ
จําเปน) 

• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมท้ังการแตงต้ังหวัหนาหนวยงานการ
ตรวจสอบภายในหรือการแตงต้ังผูจัดการอาวุโสจากสํานกังานเลขานุการมาเปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการอิสระ  
 คณะกรรมการอิสระ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี ้
 1.  นายแพทยทองดี   ชัยพานิช  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 2.  พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 3.  นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท 2 กลุมหลักไดแก 
คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร  โดยมีสัดสวนกรรมการอิสระตอกรรมการบริหาร 
จํานวน 3 ตอ 5 ทาน ซ่ึงมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด อันเปนผลใหเกิดการถวงดุล
ระหวางการกํากับและการบริหารงาน  ในการประชุมคณะกรรมการแตละคร้ังและตลอดระยะเวลาท่ีทํา
หนาท่ี กรรมการไมไดถูกครอบงําหรือถูกจาํกัดบทบาทประการหนึ่งประการใด ท้ังนี้ ทุกคนไดทําหนาท่ี
ดูแลและปกปองผลประโยชนของบริษัท  ผูถือหุนทุกราย และผูมีสวนไดเสียเปนอยางดี นอกจากนี้ 
กรรมการอิสระของบริษัทเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปนอิสระตามท่ีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดกําหนด 

บริษัทจึงกําหนดใหคําวา “ กรรมการอิสระ ” หมายถึง กรรมการท่ีไมทําหนาท่ีจดัการของบริษัท 
บริษัทยอย บริษัทรวมหรือกจิการใดๆที่มีผลตอการตัดสินใจ หรือทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นท่ี
เปนอิสระ 

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดงันี้ 

• เปนบุคคลท่ีถือหุนไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกจิการใดๆที่เกีย่วของ รวมถึงการถือครองหุนของบุคคลใดๆที่มี
ความสัมพันธกัน 
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• ไมมีสวนรวมในการบริหาร  เปนผูท่ีเกี่ยวของ ผูท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  ของบริษัท  บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือกิจการใดๆที่เกีย่วของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

• ไมเปนท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ของ
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการใดๆที่เกีย่วของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

• ไมเปนผูมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงและทางออม ท้ังในดานการเงิน และ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม กจิการใดๆที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษทั 

• ไมเปนญาติสนิทของผูบริหารระดับสูง หรือผูถือหุนรายใหญของบริษทั  
6B9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัทซ่ึงไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนท่ีไดรับการแตงต้ังมีจาํนวน 4 ทาน ดังนี ้
 1. พลโทนายแพทย สุปรีชา โมกขะเวส  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 2. นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
 3. นายทองดี ชัยพานิช   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 4. นางอุบล จิระมงคล   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการ

ท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผลและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพจิารณาอนุมัติ 
• ทําหนาท่ีพิจารณาแนวทางการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจดัการ 

 
9.2.5 คณะผูบริหาร 
 ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2549 ผูบริหารของบริษัทท่ีจํานวน 8 ทาน ดังนี ้
 1. นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
 2. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการบริหาร / ผูจัดการท่ัวไป 
 3. นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
 4. นายชูฤกษ โชติมารัตน ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 
 5. นางธัญรัตน เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญชี  
      และรักษาการแทนผูอํานวยการฝายการเงิน 
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 6. นางเสาวลักษณ วรามิตรสกุล ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 
 7. นายวิทกร  เลิศไพศาล ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 
 8. นายนพดล ทับเท่ียง  ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 
 9. นายสุรพล กอเกิด  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร  
 

7BUกรรมการผูจัดการ 
                                                                        

11BUขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ  
• ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารบริษัท 

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณ
ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด  ซ่ือสัตย  สุจริตและระมัดระวัง  รักษา
ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีท่ีสุด อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการให
รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปนี้ดวย 

• ดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

• บรรจุ  แตงต้ัง  ถอดถอน  โยกยาย  เล่ือน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย 
พนักงานและลูกจาง  ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป  จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  ส่ังการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามใน
นิติกรรม  สัญญา  เอกสารคําส่ังหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติดตอกับหนวยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเปนและ
สมควร  เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณ ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตาม
แผนและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะ
อยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใต
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ขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว 

ท้ังนี้  การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจดัการนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท และในกรณีท่ีการดาํเนินการใดทีมี่หรืออาจมีผลประโยชนหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการจะตองนําเสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพือ่ให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีการทํารายการใดเปนรายการที่เกีย่วโยงกัน หรือรายการเกีย่วกับการไดมา
หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามความหมายท่ีกําหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาวตองไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือ
หุน และ/หรือ ปฎิบัติการอ่ืนใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวไวในเร่ืองนั้นๆ ดวย 
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว 

 
13BUนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม ขอบเขตอํานาจและการควบคุม 

กรรมการฝายบริหารจะเปนผูวางนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม โดย
ระดับผูบริหารแตละฝายจะนาํไปปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อติดตามและพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย และบริษัทรวม พรอมท้ังใหขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาใน
ประเด็นสําคัญ ๆ นอกจากนีก้ารทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคัญ ๆ ของบริษัทยอยและบริษัทรวม อันไดแก 
แผนการดําเนนิธุรกิจ และการลงทุนหลักท่ีสําคัญๆ จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ของแตละบริษัทกอนจะท่ีสงผานไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีอํานาจควบคุมเหนอืบริษัท
รวมท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทําใหม่ันใจวากลุมบริษทั มีการบริหารธุรกิจท่ีเปนไปใน
ทิศทางเดียวกนั และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม 
 นอกจากนี้ บริษัทยังคงใหมีหนวยงานสวนกลาง เชน ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายบริหาร
การเงิน และฝายจัดซ้ือ เปนตน เปนศูนยกลางการควบคุมบริษัทยอย และจะชวยประสานงานระหวาง
บริษัทตาง ๆ ภายในกลุมในเร่ืองเกี่ยวกับคาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงชวยจดัการและ
อํานวยความสะดวกในเร่ืองการโอนยายบุคลากรภายในกลุมบริษัท  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใช
ทรัพยากรบุคคล ฝายการเงินจะชวยประสานงานจัดการ ในเร่ืองการบริหารเงินสด การปองกันความเส่ียง
ทางการเงิน และการจัดหาแหลงเงินกูใหแกบริษัทตาง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ และอํานาจการตอรอง
ของกลุมบริษัท เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดแกบริษทัและบริษัทยอย ภายในกลุม ตลอดจนวางนโยบายและ
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ระเบียบทางการเงินเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกนั สวนฝายจัดซ้ือท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ  ทําการจัดซ้ือจดัหาวตัถุดิบจากแหลงเดียวกนั เพื่อเจรจาตอรองราคา โดยใชหลักเกณฑของ
บริษัทรวมท้ังบริษัทยอย  เปนเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยใหบริษัทไดประโยชนมากท่ีสุด รวมท้ังการลดอัตรา
เส่ียงในการส่ังซ้ือจากผูขายรายเดยีว  โดยการสรรหาแหลงวัตถุดิบใหมจากผูขายรายใหม  เพื่อปองกนัการ
ผูกขาดสินคา และลดอัตราเส่ียงท่ีบริษัทอาจตองซ้ือวัตถุดิบ จากแหลงขายแหลงเดียว  นอกจากนีย้งัมีการ
ปองกันความเส่ียง โดยการทํา CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT สําหรับวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ 
เพื่อใหความมัน่ใจวาขบวนการผลิตของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย จะทําใหการสงมอบงานแกลูกคาตรงตอ
เวลา ตามนโยบายของบริษทั 
 
9.3 การสรรหา กรรมการ 
 คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทไดรับการแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังเม่ือมีการแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากดั โดยอาศัยมติเสียงขางมาก การลงคะแนนเสียงใชวิธีธรรมดา มิใชการลงคะแนน
เสียงสะสม จํานวนคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทไดกําหนดไว ข้ึนอยูกับท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาลง
มติ กรรมการอาจถอดถอนได ดวยมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยคะแนนเสียง 3  ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือ โดยผูถือหุน
ท่ีมาจากการประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน 
บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทากับวาระท่ียังเหลืออยูของ
กรรมการคนท่ีมาแทน มติของคณะกรรมการดังกลาวนี้ตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 
ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู นอกจากนี้แตงต้ังกรรมการของคณะกรรมการในกรณีขางตนแลว ท่ี
ประชุมผูถือหุนสามารถแตงต้ังกรรมการไดเสมอไมวาจะเปนกรณีท่ีกรรมการพนตําแหนงตามวาระหรือ
ยังไมครบวาระ หรือการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหม โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ ใหนับวาผู
ถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง ผูถือหุนแตละคน ใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดดังกลาว 
เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนองเพียงใดไมไดตองใหบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับมา เปนผู
ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหเลือกวิธีโดยจับสลากเพื่อใหได
จํานวนกรรมการที่พึ่งมี 
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Uการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 

ช่ือ และจํานวนกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทฯ  คือ นายบัญชา  องคโฆษิต, 
นางวรลักษณ องคโฆษิต, นายปญจะ เสนาดิสัย, นางจนัทิมา  องคโฆษิต, นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  
กรรมการสองในหาคนนี ้ ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ท้ังนีไ้มมีขอจํากัด 
เกี่ยวกับอํานาจของกรรมการ 
 
 

Uรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน 
ดังนี ้

  
1. ช่ือ นายบัญชา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 สัญชาติ ไทย 
  วันเดือนปเกดิ 9 กันยายน 2494 
 อายุ 55ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด SIAD,  SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 

(SECOND CLASS HONOURS) 
 สถาบันการศึกษา REIGATE COLLEGE OF ARTS, ENGLAND 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2517- 2524 KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD. 
        - พ.ศ. 2524 - 2525 หางหุนสวนจาํกัด ควงเจริญ 
        - พ.ศ. 2526- ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 19,200,020  หุน / รอยละ 6.10 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนสามี) นางวรลักษณ องคโฆษิต 
  กรรมการและกรรมการบริหาร 
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2. ช่ือ นายปญจะ  เสนาดิสัย 
 ตําแหนง กรรมการ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 10  กันยายน 2491 
 อายุ 58 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (MBA) 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก มลรัฐเมสซาชูเสทซ 

สหรัฐอเมริกา 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2514 - 2515 เจาหนาท่ีโท 2 กองการประกันภยั กระทรวงพาณิชย 
        - พ.ศ. 2515 - 2517 นกัวจิัยและวางแผน อาวุโสฝายการตลาด 
  บริษัท ฟอรดมอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
        - พ.ศ. 2517 - 2519 ผูจัดการฝายการเงิน 
  บริษัท เครดิตการพาณิชย (ประเทศไทย) จํากัด 
        - พ.ศ. 2519 - 2534 เจาหนาท่ีบริหารช้ันรองผูจัดการ (VP) 
  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
        - พ.ศ. 2534 - 2537 กรรมการผูจัดการ 
  บริษัท เอช แอนด คิว (ประเทศไทย) จํากัด 
        - พ.ศ. 2537 - 2540 กรรมการผูอํานวยการ 
  บริษัท ไรมอน จํากัด 
        - พ.ศ. 2526 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
        - พ.ศ. 2536 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน) 
        - พ.ศ. 2540 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท บี เอ็ม เอส จํากัด 
        - พ.ศ. 2542 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
        - พ.ศ. 2543 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด 
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(มหาชน) 
       - พ.ศ. 2545 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
       - พ.ศ. 2546 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท รสา ทาวเวอร จํากัด 
 ท่ีอยู 10 ซ. อินทามระ 40 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดนิ

แดง กทม.  10400 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 12,938,600  หุน / รอยละ 4.11 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 
   
   
3 ช่ือ แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 6  ธันวาคม  2489 
 อายุ 60 ป (หยา บุตร 1 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2519 - 2521 Assistant Professor of Psychiatry, University of 

Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A. 
        - พ.ศ. 2520 - 2521 Associate Director of Affective Disorders Clinic, 

University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A. 
        - พ.ศ. 2520 - 2521 Chief of In-patient and Research Unit, Westside 

Veteran Administration Hospital, Chicago, 
Illinois, U.S.A. 

        - พ.ศ. 2521 - 2523 อาจารยประจําภาควิชาจติเวชศาสตร คณะแพทย 
ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

        - พ.ศ. 2523 - 2527 ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 
        - พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน - จิตแพทยท่ีปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

คลินิกแพทยสุขุมวิท สุขุมวทิ 31 
- อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร 

  - คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

        - พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
        - พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
        - พ.ศ. 2540 - 2547 กรรมการบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด 
        - พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
        - พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 

ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาล 
เฉพาะทางสุขภาพจิต 

 ท่ีอยู 100 ม. 9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 4,274,500  หุน / รอยละ 1.36 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนพี่สาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
   
   
4 ช่ือ นางวรลักษณ  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการ /กรรมการบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 15  สิงหาคม  2494 
 อายุ 55 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 
 สถาบันการศึกษา ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND 
 ประวัติการทํางาน  
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        - พ.ศ. 2515 - 2516 FEDERAL ELECTRIC CORPORATION 
        - พ.ศ. 2517 - 2522 GRANT ADVERTISING 
        - พ.ศ. 2522 - 2531 KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD. 
        - พ.ศ. 2532 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 11,510,000  หุน / รอยละ 3.80 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนภรรยา) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

   
5 ช่ือ พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 
 ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 20 ตุลาคม 2481 
 อายุ 68 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด M.D., C.M. 
 สถาบันการศึกษา McGill UNIVERSITY 
 ประวัติการทํางาน  
        - 1 พฤษภาคม 2517 ร.พ.พระมงกฎุเกลา 
        - พ.ศ. 2540 – 2543 เจากรมแพทยทหารบก 
 ท่ีอยู 50 สุขุมวิท 63 พระโขนง กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 1,257,600 หุน / รอยละ .41 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
6 ช่ือ นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 
 ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 7 มกราคม 2478 
 อายุ 71 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด แพทยศาสตรบัณฑิต  
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 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร F.A.C.SDIPLOMATE 
  AMERICAN BOARD OF SURGERY 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2515 อาจารยภาควชิาศัลยาศาสตร 
  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
        - พ.ศ. 2538 - 2543  ผูอํานวยการ ร.พ สมิติเวช 
 ท่ีอยู 19/4 ซ.พรอมพรรค แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 150,600  หุน / รอยละ .05 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

  
 

7 ช่ือ นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 
 ตําแหนง กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 26  พฤษภาคม  2498 
 อายุ 51 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีอักษรศาสตร 
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2529 - 2535 รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน จํากัด 
        - พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จาํกัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู 877/6 ม. 12 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 3,836,600 หุน / รอยละ 1.22 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนนองสาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
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8 ช่ือ นางอุบล  จิระมงคล 
 ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 12  มกราคม 2494 
 อายุ  55  ป (หมาย บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด MBA  
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2517 - 2537 สายการบินแอรฟรานส กทม. 
        - พ.ศ. 2537 - 2539 กรรมการบริหาร 
  บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค จํากัด 
 ท่ีอยู 91 หมูบานธารารมณ รามคําแหง 9 วังทองหลาง 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 3,690,100  หุน / รอยละ 1.21 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 
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Uคณะกรรมการทุกทานรวม 8 ทานของบริษัทฯไดผานการอบรมระดับ Directors Certification or  
UAccreditation Program ท่ีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ดังนี้ 
                                Uช่ือหลักสูตรU        Uปท่ีเขาอบรม 
1. นายปญจะ  เสนาดิสัย  Director Certification Program (DCP)  2002  
     Audit Committee Program (ACP)  2004 
2. นายแพทยทองดี ชัยพานิช Director Accreditation Program (DAP) 2003 
     Director Certification Program (DCP) 1998 
3. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต Director Accreditation Program (DAP) 2004 

 Finance for Non-Finance Director (FN) 2004 

4. นางอุบล  จิระมงคล Director Accreditation Program (DAP) 2003 
     Audit Committee Program (ACP)  1998 
5. นางวรลักษณ   องคโฆษิต  Director Accreditation Program (DAP) 2004 

 Finance for Non-Finance Director (FN) 2004 

6. นายบัญชา  องคโฆษิต  Director Accreditation Program (DAP) 2004 
7. นางศิริพรรณ   สันธนะพันธ  Director Accreditation Program (DAP) 2004 

 Finance for Non-Finance Director (FN) 2004 

8. พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส  Director Accreditation Program (DAP) 2003 
     Audit Committee Program (ACP)  1998 
Uรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทฯ 
 เจาหนาท่ีระดบัผูบริหารของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จะประกอบไปดวย
เจาหนาท่ีระดบัผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี ้
  

1 ช่ือ นายบัญชา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 55 ป  (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด SIAD ,  SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN  

(SECOND CLASS HONOURS) 
 สถาบันการศึกษา REIGATE COLLEGE OF ART, ENGLAND 
 ประวัติการทํางาน  
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        - พ.ศ. 2517 - 2524 KENYON & ECKHARDT(THAILAND) LTD. 
        - พ.ศ. 2524 - 2525 หางหุนสวนจาํกัด ควงเจริญ 
        - พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนสามี) นางวรลักษณ องคโฆษิต 
  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
2 ช่ือ นางวรลักษณ  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 55 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด PITMANDIP.BUSINESS & SECRETARIAL 
 สถาบันการศึกษา ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2515 - 2516 FEDERAL ELECTRIC CORP.  
         - พ.ศ. 2517 - 2522 GRANT ADVERTISING 
         - พ.ศ. 2522 - 2531 KENYON& ECKHARDT(THAILAND) LTD. 
         - พ.ศ. 2532 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนภรรยา) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
 

3 ช่ือ นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 
 ตําแหนง กรรมการบริหาร / ผูจัดการท่ัวไป 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 51 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีอักษรศาสตร 
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2529 - 2535 รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน จํากัด 
        - พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
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 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนนองสาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
 

4 ช่ือ นางธัญรัตน  เทศนสาลี 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบัญชี 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 51 ป  
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (บัญชี)  
 สถาบันการศึกษา Roosevelt University, U.S.A 
 ประวัติการทํางาน  
          - พ.ศ. 2531- 2533 ELEC & ELTEK THAILAND LTD. 
         - พ.ศ. 2533 -  2534 COMMODORE ELECTRONIC 
         - พ.ศ. 2535 - 2536 JARDINE MATHESON THAILAND 
         - พ.ศ. 2536 - 2539 THAINOX STEEL LTD 
         - พ.ศ. 2539 - 2542 INCHCAPE THAILAND 
         - พ.ศ. 2542 - 2543 GRAMMY ENTERTAINMENT PLC. 
         - พ.ศ. 2544 - 2546 MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY 
         - พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
 

5 ช่ือ นายวิทกร  เลิศไพศาล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 52 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาเคร่ืองกล) 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ประวัติการทํางาน ASA INDUSTRY CO.,LTD. 
  บริษัท พนเจริญพานิชการและอุตสาหกรรม จํากัด 
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  บริษัท นิธิพัฒนา จํากดั 
        - พ.ศ. 2527 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
 

6 ช่ือ นายชูฤกษ   โชติมารัตน 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือและจดัสง 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 56 ป (โสด) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาเคร่ืองกล) 
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน  
 - พ.ศ. 2526 - 2528 ตําแหนงผูจดัการฝายการผลิต 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2529 - 2530 ตําแหนงวิศวกร 
  บริษัทสยาม ซินดิเดท จํากัด 
 - พ.ศ. 2531 - 2532 ตําแหนงผูจดัการฝายซอมบํารุง 
  บริษัทมินิแบ จํากัด 
 - พ.ศ. 2532 - 2533 ตําแหนงผูจดัการฝายธุรการท่ัวไป 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2533 - 2534 ตําแหนงผูจดัการโรงงาน 
  บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 - พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน  ตําแหนงผูจดัการฝายจัดซ้ือ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
7 ช่ือ นายนพดล  ทับเท่ียง 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 43 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
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 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท MBA  
 สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2531 - 2535 ตําแหนงหวัหนาฝายคุณภาพ 
         - พ.ศ. 2535 - 2537 ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายคุณภาพ 
         - พ.ศ. 2537- ปจจุบัน ตําแหนงผูจดัการฝายคุณภาพ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
 

8 ช่ือ นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 47 ป (แตงงาน ไมมีบุตร) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี เคมี  
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2526 - 2532 ตําแหนงหวัหนาฝายวิศวกรรมการผลิต 
         - พ.ศ. 2532 - ปจจุบัน ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายวศิวกรรมการผลิต 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 

9 ช่ือ นายสุรพล กอเกิด 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 43 ป 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ 
 สถาบันการศึกษา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (รัฐศาสตร) 
 ประวัติการทํางาน  
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        - พ.ศ. 2539 - 2546 ตําแหนงรองผูจัดการท่ัวไป ฝายทรัพยากรบุคคล 
  18Bบริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด   
        - พ.ศ. 2547 - 2548 ตําแหนงผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนษุยและบริหาร 
         บริษัท อินโน แวลูส พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
        - พ.ศ. 2549- ปจจุบัน ตําแหนงผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนษุยและบริหาร 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
9.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

• คาตอบแทนกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และอยูใน

ระดับท่ีใกลเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปจจุบันไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 2 สวน คือเบ้ีย
ประชุม และคาตอบแทนกรรมการประจําป ท้ังนี้ คาตอบแทนดังกลาวไดรับการอนมัุติจากท่ีประชุมผูถือ
หุน คร้ังท่ี 23/2549 วันท่ี 27 เมษายน 2549 
 
14BUกรรมการ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

คาตอบแทนกรรมการ คาเบี้ยประชุม จํานวนคร้ังเขาประชุม/ 

(บาท) (บาท) จํานวนประชุมท้ังหมด 

ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 

1 นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ 800,000 800,000 240,000 240,000 12/12 12/12 

    และกรรมการผูจัดการ             

2 นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 11/12 

3 แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 11/12 

4 นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 12/12 

5 พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ 400,000 400,000 180,000 180,000 9/12 12/12 

6 นายแพทยทองดี ชัยพานิช กรรมการอิสระ 400,000 400,000 180,000 180,000 11/12 12/12 

7 นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 12/12 

8 นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 9/12 9/12 

  รวมทั้งสิ้น   3,600,000 3,600,000 1,500,000 1,500,000     
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8BUคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ป 2549 ป 2548 

1 นายแพทยทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 180,000 180,000 

2 พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 180,000 180,000 

3 นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 180,000 180,000 

รวมทั้งสิ้น 540,000 540,000 
 

12BUคาตอบแทนผูบริหาร 
 การกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่ง
เช่ือมโยงกับผลการดําเนินการของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 

ประเภทคาตอบแทน 
ป 2549 ป 2548 

จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือน 8 20,791,200.00 9 21,334,080.00 

โบนัส / เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8 3,137,120.00 9 3,413,542.40 

 
Uหมายเหตุ U – ป  2549 เดือนมีนาคม ผูอํานวยการฝายการเงิน ไดลาออก 1 ทาน (นายอาทิตย ไกรฤกษ) 
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9.5  การกํากบัดูแลกิจการ 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ตระหนักดวีากระบวนการการกํากับดแูลกิจการท่ีดี
เปนปจจยัสําคัญในการนํามาซ่ึงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจและเปนพื้นฐานในการเสริมสรางองคกร
ใหเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยนื  คณะกรรมการบริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิ
บาล ขอพึงปฎิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

บริษัทฯไดสรางความเขาใจในหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและนําไปปฎิบัติในระดับ
คณะกรรมการ  ผูบริหาร และพนกังาน อีกท้ังมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติเพื่อใหมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
Uวิสัยทัศน 
 
วิสัยทัศน  :     “ บริษัทฯ เปนผูนาํในการผลิต  จําหนาย  และสงออกแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส  โดย

ยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทเปนหลัก  ผลิตและบริการลูกคาใหไดตามท่ีตกลงหรือ
ดีกวา โดยปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องและทําใหถูกตองในคร้ังเดียว ” 

พันธกิจ  :  
• มุงม่ันในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ 
• มุงม่ันในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียอยางมืออาชีพ  
• มุงม่ันสูความเปนเลิศดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
• อบรมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง 
• รับผิดชอบและสนับสนุนสังคมสวนรวม 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะเปนผูนําและวิสัยทัศน รวมถึงความเปนอิสระในการท่ีจะกํากับ

และดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมท่ีทางคณะกรรมการบริษัทฯไดวางกล
ยุทธ แนวทางในการดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ แผนการลงทุน และใหระบบบัญชี
การเงินมีความถูกตองและนาเช่ือถือ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนถึงความ
รับผิดชอบของฝายบริหารและหนาท่ีรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ อํานาจการดําเนินการตางๆ 
โดยเฉพาะทางดานการเงินกไ็ดมีการกําหนดไวอยางชัดเจน นโยบายบริษัทฯ ครอบคลุมถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนเร่ืองของความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานของพนักงาน 
การปฏิบัติตามขอกําหนดส่ิงแวดลอม การปฏิบัติตามกฎขอบังคับของโรงงานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ
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ตอผูถือหุนและการทําประกนัสําหรับคณะกรรมการและพนักงาน การทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความเปนอิสระในการดําเนนิการอยางเต็มท่ี โดยไมข้ึนอยูกับความเหน็ใดๆของฝายบริหาร 
Uจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ยดึม่ันและดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส สุจริตและมีคุณธรรม ตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีคณะกรรมการบริษัทฯ  เจาหนาท่ีบริหาร  และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 
และมีภาระหนาท่ีรวมกนัในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบตอบริษทัฯ  ผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย และตอสังคม ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ภายใตกฎระเบียบของบริษทัฯ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
เยี่ยงมืออาชีพ  โดยบริษัทฯ ไดประกาศบังคับใชจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ ใหพนักงานไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และมีการลงนามการปฏิบัติเปนลาย
ลักษณอักษร 
Uหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุน : การกําหนดทิศทางกลยุทธและนโยบาย
บรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ควบคุมดูแล และกํากับการบริหารให
เปนไปตามเปาหมายและกลยุทธท่ีไดกําหนดข้ึน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหมีความโปรงใสและกอใหเกดิประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนผูถือหุนในการดูแลการบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาหมาย นโยบาย ของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอจัดทําแผนงาน ทิศทางการ
ดําเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจําป เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหเกิดความเห็นชอบ
รวมกันกอนท่ีจะพิจารณาอนมัุติ ท้ังนี้ เพื่อใหแนใจวาทุกฝายไดปฎิบัติตามหลักการและนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดขีองบริษัท  และคํานึงถึงการรักษาผลประโยชนและสิทธิใดๆ ของผูถือหุนและผูมีสวนได
เสียทุกฝาย 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู
ถือหุน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส  ซ่ือสัตยสุจริตและคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาว 
 
Uนโยบายตอผูถือหุน :  สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 
 

Uสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน 
 บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอ
ผูถือหุนโดยเทาเทียมกนั ดังนี้ 
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• สิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษทัผานการแตงต้ังกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตน 
• สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน 
• สิทธิในการรับทราบขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพยีงพอในเวลาอันควร 
• สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน 
• สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
• สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน 
• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ.ซักถามในการประชุมผูถือหุน 
• สิทธิในการแตงต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการ 
• สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
• สิทธิในการรับเงินปนผล 

 
นอกจากนี้ ผูถือหุนยังมีสิทธิในการมีสวนรวมในการรับทราบและตัดสินใจในเร่ืองสําคัญใดๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงการดําเนนิกจิการข้ันพื้นฐาน 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการรายงานและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานใดๆ ของบริษัทฯอยาง

ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลาในการตัดสินใจ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน Website ของ
บริษัท ซ่ึงผูถือหุน นกัลงทุน และผูท่ีสนใจ สามารถเขาดูขอมูลไดตลอดเวลาท่ี HUwww.kce.hq.comUH 
หรือ HUwww.kcethai.in.thU 
 

Uการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุน และมีนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกแกผู
ถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม การไดรับสารสนเทศ การซักถามและการใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสนอเร่ืองสําคัญๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดใหผูถือ
หุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและจดัการ ใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ และ
ทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ สนบัสนุนและอํานวยความสะดวกแกการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังการออก
เสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหขอ
คําอธิบายหรือต้ังคําถามใดๆ และกรรมการมีหนาท่ีเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามผูถือหุนโดยพรอม
เพรียงกนั 
 คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมใหเสร็จสมบูรณและแจงใหผูถือหุนทราบผาน
ทางเว็บไซตของบริษัท เร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดแตไมเกนิ 14 วัน นับจากวนัประชุม 
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและปฎิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  ท้ังผู
ถือหุนรายยอย และผูถือหุนตางชาติ  โดยผูถือหุนทุกรายจะไดรับการปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานดังท่ีไดกลาว
ไวแลวในหลักขอแรกอยางเทาเทียมกนัและไดรับสิทธิในการปองกันการกระทําใดๆในทางมิชอบ เพื่อ
เปนการหาผลประโยชนใหแกตนเอง ในลักษณะท่ีเปนการเอาเปรียบผูถือหุนท้ังทางตรงและทางออม  

Uการประชุมผูถือหุน 

• การกําหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแต

วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท  ในการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประชุมนั้น ทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุนโดยท่ีผานมา ทางบริษัทฯไดจัดประชุมท่ีโรงแรม
ในกรุงเทพฯ ซ่ึงสะดวกในการเดินทางเขาประชุมและมีอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครันแกผูถือหุน 
มีการจัดการข้ันตอนการประชุมอยางถูกตองตามหลักเกณฑและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทุกประการ 

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว หากมีความจําเปนตองพิจารณาในเร่ืองใด
เปนกรณเีรงดวน ท่ีกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือตองเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายท่ีตองเสนอขออนุมัติตอผูถือหุน บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป 

• การสงหนังสือนัดประชุม 
บริษัทฯ ดําเนนิการเตรียมหวัขอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน เสนอตอประธานกรรมการ  

กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริษัท เพือ่พิจารณาในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป ลงประกาศบอก
กลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนในเวบไซตของบริษัทฯ ลวงหนาประมาณ 1 เดือนกอนวันประชุม  และ
บริษัทจะนําสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม รายงานประจําป และหนงัสือมอบฉันทะฉบับจริง ใหผูถือ
หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายช่ือผูถือหุนท่ีปรากฏ ณ วนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนภายใน 20 
วันกอนวนัประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาเกีย่วกับวาระการประชุม และเร่ืองท่ี
จะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอยีดท่ีเพียงพอท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจ ท้ังนี้ แตละเร่ืองมีการ
ระบุอยางชัดเจนวาเปนเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังมีความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลาวดวย   ท้ังนี้ ในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุนทุกคร้ัง จะไมมี
การเพิ่มวาระการประชุมโดยท่ีไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา มีการประกาศเชิญประชุมพรอมกับ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนลงใน website ของบริษัทและเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม
ลวงหนากอนการประชุมผานทางจดหมาย  โทรศัพท และทาง website ไดดวย นอกจากนี้ ทางบริษทัยังได
ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพรายวันท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตอกันไมนอยกวา 3 
วัน และลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วนั 
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• การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมได กส็ามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยกรอกเอกสารหนงัสือ
มอบฉันทะตามแนวทางท่ีอธิบายไวในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจดัสงใหพรอมกับหนังสือ
นัดประชุม 

• การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน 
 

 ในการเขารวมประชุม  ผูถือหุนทุกคนควรนําเอกสารที่ใชแสดงตัวเพื่อเขารวมประชุม อาทิ บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีท่ีรับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะตองนําหลักฐาน
ของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉันทะจากนติิบุคคลในฐานะเปนผูแทน จะตองนําหลักฐานของผูมอบ
ฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนงัสือมอบฉันทะ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีการรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยบริษัทฯจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดลวงหนา 2 ช่ัวโมงกอนการ
ประชุม 
 

• การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัททุกทานจะเขารวม
ประชุมผูถือหุน และประธานกรรมการจะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

นอกจากนี้  กรรมการผูจัดการ ประธานคณะกรรมการชุดยอย  และผูตรวจสอบบัญชีภายนอก
หรือตัวแทน จะเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย 

• การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเหน็ การลงมติ และการบันทึก
รายงานการประชุม 

  
ในการประชุมผูถือหุน ทางบริษัทฯ จะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนกอนการ

ประชุม และระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม ซ่ึงการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผย
และรวดเร็ว ซ่ึงการออกคะแนนเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปน
มติ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงตางหากนอกเหนือจากการออก
เสียงในฐานะเปนผูถือหุน และใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนคัดคาน งดออกเสียง หรือแยก
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คะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง รวมท้ังบริษัทฯไดมี
การบันทึกมติท่ีประชุมโดยแบงเปนจํานวนเสียงท่ีเหน็ชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระไว
เปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคําถาม คําช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ี
ประชุมไวอยางละเอียดดวย  โดยทางบริษัทฯ จะนําสงมติท่ีประชุมผูถือหุนใหกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนัหลังจากวันประชุมผูถือหุน 
 กรณีท่ีผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด หามออกเสียงในเร่ืองนั้น 
ยกเวนการออกเสียงเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 
  วาระท่ีจะนําเสนอในการประชุมผูถือหุนนั้น จําแนกไดเปน 2  ประเภทหลักดังนี ้

1. วาระเกี่ยวกับกิจการท่ี ท่ีประชุมผูถือหุนจะพึงกระทํา อาทิ 
 วาระเพื่อรับทราบเร่ืองรายงานประจําป 

   1.2. วาระเพื่ออนุมัติงบการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ของบริษัท 
  1.3 วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล 

  1.4 วาระเพื่อการพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการชุดเดิมท่ีหมดอายตุาม 
                                   วาระ 

  1.5 วาระเพื่อการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีบริษัทและอนุมัติคาสอบบัญชีประ 
                            จําป 

1.6 วาระพจิารณาในเร่ืองอ่ืนๆ  (ถามี) 
2. วาระเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย อาทิ 
2.1 วาระเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
2.2 วาระเพื่อขออนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP 
2.3 วาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

ท้ังนี้  ทางบริษทัไดช้ีแจงจุดประสงคและเหตุผลของแตละวาระในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนทุกทาน 

  
การจายเงินปนผล 
 ทางบริษัทฯจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกาํไรและไม
มียอดขาดทุนสะสมโดยตองไดรับการอนมัุติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยการจายเงินปนผลนั้นจะจดัสรร
แบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน 
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 นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นวาทางบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอท่ีจะ
จายเงินปนผล ก็อาจจะจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนเปนคร้ังคราวได และรายงานใหท่ีประชุม
ผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

ท้ังนี้ เงินกําไรสวนท่ีเหลือจากการจายเงินปนผลตามมติท่ีประชุมผูถือหุน หรือสวนท่ีเหลือจาก
การจายเงินปนผลระหวางกาล ใหจัดสรรเปนเงินทุนสํารองตางๆ ได ตามแตคณะกรรมการบริษัทจะ
เห็นสมควร  

 
นโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทถือเปนนโยบายสําคัญท่ีจะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาส
จากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงหามไมให
กรรมการ ประกอบธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษทัฯ หลีกเล่ียงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองท่ีอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทฯ หรือในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการเชนนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหทํารายการดวยความโปรงใส เท่ียงธรรมเสมอเหมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก ท้ังนี้ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานท่ีมีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนใน
การพิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีท่ีเขาขายเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันภายใตการประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ี
เกี่ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด  
 
นโยบายตอผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เคารพและคํานึงในสิทธิของผู
มีสวนไดเสียเพื่อใหเกิดความม่ันใจในสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของใดๆ มีการปฏิบัติและใหความสําคัญ
ตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุน พนักงานของบริษัท ฝายบริหาร ลูกคา คู
คา ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมโดยรวม โดยทางบริษัทจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ  
และสรางความเช่ือม่ันใหกบัทุกฝายในการดําเนินงานและการตัดสินใจวาเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของบริษัท  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลเกีย่วกับการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ ท่ีผูมีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของควรรับรูท้ังการรายงานขอมูลในแบบ 56-1 รายงานประจําป 
เว็บไซต ฯลฯ ท้ังนี้ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทํา
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ผิดกฎหมาย ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณและควรมีกลไกคุมครองสิทธิของผู
แจงเบาะแส 

 
ผูถือหุน 
บริษัทฯ มุงม่ันใหมีผลการดําเนินงานท่ีดเีลิศอยางตอเนือ่ง คํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปจจบัุน

และอนาคต ตระหนกัถึงหนาท่ี ท่ีจะทําใหเกิดความโปรงใสในการดาํเนินงานและพยายามอยางเต็มท่ีใน
การปกปองทรัพยสินและธํารงไวซ่ึงช่ือเสียงของบริษัท 

 
พนักงาน 

 บริษัทฯ ยดึม่ันในนโยบายและขอกําหนดตามระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดานการ
จางงานและกําหนดผลตอบแทน พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ รวมท้ังไดรับผลประโยชนตอบแทน
เปนจํานวนท่ีเทากับหรือมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดยีวกัน  
พนักงานทุกคนจะไดรับคูมือพนักงานท่ีระบุขอควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการตางๆท่ีพึงจะไดรับ โดยจะมีคณะกรรมการ สวัสดิการพนกังาน ดูแลสิทธิของพนักงานเปน
สําคัญ และมีคณะอนกุรรมการดูแลเร่ือง สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย สวัสดิการดานการเดินทางและการ
บริการอาหาร แกพนกังานดวย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จดัใหมีการจัดทําวารสาร เคซีอี เพื่อเปนส่ือกลาง
ในการส่ือสารขอมูลตางๆใหพนักงานรับทราบ โดยขอมูลเหลานี้จะอานไดจาก Website ของบริษัท และ
บริษัทยังไดจดัใหพนักงานไดรับการอบรมในหวัขอตางๆเพื่อเพิ่มระดับความรูความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน  

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางยิ่ง โดยจัดใหมีการอบรม
ใหกับพนักงานในหัวขอตางๆ ดังนี้  

• มีการอบรม KYT (Koken Yoshi Training) ในชวงตนของการทํางานทุกกะ ซ่ึงเปนการ
อบรมดานเทคนิคการปลอดอุบัติเหตุ  เพื่อสนับสนุนใหพนักงานไดตระหนกัและ
คํานึงถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการทํางาน  

• มีการอบรม JSA ( Job Safety Analysis) เปนประจําทุกสัปดาห 

• มีการอบรม Safety Patrol-การตรวจระบบความปลอดภัยในโรงงาน เปนประจําทุกๆ 
เดือน 

• การอบรมทีมงานตอบสนองตอสภาวะฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team) เปน
ประจําทุกๆเดอืน  
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• แจกจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal Protection Equipment) ใหกับพนกังาน
ทุกคน 

•  มีการจัดอบรมการซอมดับเพลิงเบ้ืองตน จัดอบรมซอมปฏิบัติการหนไีฟตามตารางเวลา
ท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ   

• จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนกังานเปนประจําทุกๆป   
• มีบริการการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารเคมีในรางกายปละ 2 คร้ัง  
• จัดใหมีหนวยบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนตลอด 24 ช่ัวโมง ในทุกๆโรงงาน  
• ดานกิจกรรมทางสังคม บริษัทฯ จดัใหมีกจิกรรม Walk Rally  กีฬาสี กิจกรรม 5 ส  และ

การจัดงานสังสรรคตามเทศกาลตางๆ  
• พนักงานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ ไดรวมกันจดัการทอดผาปาและทํากจิกรรม

การกุศลโดยการบริจาคเงินและส่ิงของใหกบัสถานท่ีตางๆ  
• จัดใหมีโครงการมอบสิทธิในการถือหุน (ESOP) ใหแกพนักงานเพ่ือเปนขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน โดยจัดสรรใหมีโครงการอันจะสงผลดีตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทในระยะ 

• จัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางในแตละสาขาวิชาชีพเพื่อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานตามแผนการฝกอบรมท่ีไดกําหนดไว 

 
ลูกคา 
บริษัทฯ มุงม่ันในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและการ

บริการที่เปนเลิศมีการดําเนนิธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางแนวแนในทุกๆ ดาน  สรางความเช่ือม่ัน
ใหกับลูกคา ในการปกปองรักษาขอมูลท่ีเกีย่วกับธุรกิจของลูกคาภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ 
ดวยการบริการลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ีเปนเลิศ  รับผิดชอบการดําเนินงานเยีย่ง
ผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ และมุงม่ันท่ีจะบรรลุผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ โดยการผสมผสานกรรมวิธีและ
เทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิต 
 นอกจากนั้น ทางบริษัทยังจดัใหมีสํานักงานขายในประเทศตางๆ เพื่อใหขอมูล รับฟงปญหา และ
แกปญหาในเร่ืองตางๆใหกับลูกคา เพื่อความสะดวกและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาท่ัวโลกดวย 
 

คูคา 
บริษัทฯ เช่ือม่ันในการใหความยุติธรรมตอทุกฝายท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั และ

พยายามอยางยิง่ในการหลีกเล่ียงความลําเอียง หรือสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
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บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจดัซ้ือ จัดจาง และกําหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเปนอิสระ ระหวางบริษัทและคูคาใน
ระบบการจัดหาท่ีโปรงใส มีข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 

 
เจาหนี ้
บริษัทฯ ยดึม่ันในการดําเนนิธุรกิจอยางมีหลักการและวนิัย  คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถให

ความม่ันใจไดวาการตัดสินใจทางธุรกิจ และการดําเนินกจิการจะเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบริษัทและขอพึงปฎิบัติท่ีดขีองพนักงาน และ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามขอตกลงและหนาท่ี ท่ีพึงมีตอเจาหนี ้

 
20Bคูแขงทางการคา 
บริษัทฯ ยดึม่ันในขอบขายการแขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรม ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทาง

การคาในทางท่ีไมถูกตอง 
 

ส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ ไดมีการพัฒนารวมกับลูกคาและคูคาเพื่อผลิตผลิตภัณฑท่ีปลอดมลพิษเพื่อเปนการรักษา

สมดุลของส่ิงแวดลอม เชน ผลิตภัณฑท่ีเปน Lead Free และ Halogen Free รวมไปถึงการใชบรรจุภณัฑท่ี
เปน  Bubble หอ PCB แทนการใชโฟม   

รางวัลตางๆ ท่ีทางบริษัทฯไดรับ 

• ISO /TS 16949 ซ่ึงเปนมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนยานยนต  

• ISO 14001 ซ่ึงเปนมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม จากบริษัท SGS  ประเทศไทย 
จํากัด   

• ใบประกาศเกยีรติคุณ “ GREEN PARTNER ” จากบริษทั SONY Corporation 

• ใบประกาศเกยีรติคุณ “Green  Procurement Partner” จากบริษัท JVC 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนนินโยบายการผลิตท่ีใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็ม
ประสิทธิผลเพ่ือสนองตอนโยบาย และไดลงทุนเปนจํานวนมากในระบบการบําบัดมลพิษทางน้ําและ
อากาศ  อีกท้ังโรงงานทุกแหงของบริษัทฯ ในกลุมต้ังอยูในเขตอุตสาหกรรมซ่ึงมีมาตรการในการปองกัน
มลพิษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยางเขมงวด 
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 สังคม/ชุมชน 
บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในการทําประโยชน

ตอสังคมชุมชนและศาสนา โดยมีพนกังานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ เขามามีสวนรวมในการทํา
ประโยชนรวมกับทางบริษัทดวยอีกท้ังบริษัททําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี วางตวัเปนกลาง ไมกระทําการ
ฝกใฝในพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด มุงสรางความเจริญใหสังคมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ในป 2549  บริษัทฯ ไดบริจาคเงินใหแกโครงการและสถานกุศลตางๆ ดังนี้  
- โครงการบูรณะโบราณสถานในพระราชวงัเดิม ใหแกมูลนิธิอนุรักษโบราณสถานใน

พระราชวังเดมิ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดมิ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอก
ใหญ กรุงเทพฯ 

- เงินสนับสนุนสรางอาคารเรียน ใหแก โรงเรียนวดัยอดสุวรรณคีรี หมู 11 ต. หนองพนั
จันทร  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาราชบุรี เขต 
1 

- เงินสนับสนุนกอสรางอาคารเรียน ใหแกโรงเรียนบานบัวจันทร หมู 9 ตําบลบึงกอก 
อําเภอบางระกํา จังหวดัพิษณโุลก 

- เงินสนับสนุนเพื่อดําเนินงานในกจิกรรมตางๆ ใหแกมูลนธิิชัยพัฒนา อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา 

- บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
- บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษานักเรียนและพัฒนาโรงเรียน ใหแกโรงเรียนบานโคก

กลามกลางตําแย ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวดัขอนแกน 
- ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนกอสรางพระอุโบสถ ณ วัดหนองแสง ตําบลยอ อําเภอ

คําเข่ือนแกว จงัหวัดยโสธร 
- ทอดกฐินรวมกับธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อบํารุงพระอาราม ณ วัดทา

หลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวดัพจิิตร 
- เงินบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้าํทวมใหแกกองทุนกศุลสมเด็จพระเทพฯ (เพื่อพบัิติ

ภัย) 
- บริจาคเงินสนบัสนุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย รวมใจ ชวยอุทกภยั ใหแก

มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

- บริจาคเงินบํารุงใชในกจิการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 
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- สนับสนุนวิ่งมาราธอน 2006 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
สมัยพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

 
นโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน 
 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกบับริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใช
ทางการเงิน อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใสในรายงานประจําปของบริษทัใหกับนักลงทุน 
โดยทางบริษัทฯ ไดจดัสงรายงานประจําป งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนนิงานของบริษัท
ใหกับผูถือหุนทุกป เพื่อเปนขอมูลในการประชุมสามัญประจําป 
 บริษทัฯ ไดกําหนดนโยบายการส่ือสารกับบุคคลภายนอก เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ของบริษัทไวอยางชัดเจน ดงันี้ 

• บริษัทฯ พยายามอยางยิ่งในการปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกนั และสมํ่าเสมอ ภายใต
กรอบการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว โดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติอันไมถูกตอง หรือสถานการณ
ท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

• การเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัท จะตองมีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส  นาเช่ือถือ 
ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงขอมูลตางๆใหแกผูมีสวนไดเสียไดถูกตองชัดเจน 
เขาใจงาย และทันเวลา 

• การแถลงขาวสารใดๆของบริษัท ตองม่ันใจวา มิไดสงผลเสียหายตอความสัมพันธ
ระหวางลูกคากับบริษัท หรือลวงละเมิดขอมูลท่ีถือวาเปนความลับของลูกคา ผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

• การปฎิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารของขอมูลท่ีถือเปนความลับ พนักงานตอง
ประพฤติปฏิบัติภายใตระเบียบขอบังคับของบริษัท วาดวย จรรยาบรรณของพนักงาน 

• ประธานกรรมการ มีอํานาจในการแถลงขาวสารของบริษัท หรือประชาสัมพันธเกี่ยวกบั
ขอมูลสําคัญของบริษัท  ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ  
กรรมการบริษัท หรือผูบริหารแตละสายงาน รับหนาท่ีในการแถลงขาวท่ีเปนประเดน็
สําคัญของบริษัทฯ แกมวลชน 

 
ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง ท้ัง
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูเกีย่วของไดรับทราบ ท้ังโดยผานชอง
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ทางการส่ือสารเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสามารถ Download ขอมูล
รายงานประจําป ไดท่ีเว็บไซด  www.kcethai.in.th หรือกรณีท่ีผูลงทุน นักวเิคราะห และประชาชนท่ัวไป 
ตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอหนวยงานของบริษัทไดท่ีหมายเลข 02-326-0196-9 ตอ 112   

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการพบปะกับผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย เพื่ออธิบายช้ีแจงความ
คืบหนาและการดําเนินงานของบริษัทฯ พรอมท้ังใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดังนี ้

COMPANY VISIT        จากนักลงทุนและนักวิเคราะห 10 คร้ังในป 2549 ตามท่ีไดติดตอเขามา 
ANALYST MEETING  จากนักลงทุนและนักวเิคราะห 3 คร้ังในป 2549 
ท้ังนี้เพื่อใหกลุมผูลงทุนมีความรูความเขาใจ และไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางถูกตอง กรรมการ

บริษัท จะทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการพบปะกับนกัวเิคราะหหลักทรัพยและส่ือมวลชนตางๆ ตามท่ีได
ติดตอเขามา โดยในป 2549  ทางบริษัทไดจดัโครงการพบปะนักวิเคราะหหลักทรัพย  3  คร้ังและเปด
โอกาสใหส่ือมวลชนเขาสัมภาษณเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสและขอมูล
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

 
นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัย
ความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัท และเกี่ยวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ
ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ  พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกดิและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล  โดยการนําเสนอ
แผนงาน และผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
นโยบายดานการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ท้ังดาน
การเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกีย่วของ และจดัใหมี
กลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพยีงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือ
หุนและสินทรัพยของบริษัทฯอยูเสมอ  จัดใหมีการกําหนดลําดับช้ันของอํานาจอนุมัติและความ
รับผิดชอบของผูบริหารและพนกังานท่ีมีการตรวจสอบและถวงดุลในตัว กําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน
อยางเปนลายลักษณอักษร มีสํานักตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ท้ังหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนให
เปนไปตามระเบียบท่ีวางไว 
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นโยบายดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนนิงานท่ีเกดิข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัเปาหมายใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว ท้ังรายงานทางการเงินและความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ ในกรณีท่ี
การดําเนนิงานไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว คณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุงหรือดูแลให
ฝายบริหารนําเสนอแผนงานเพื่อแกไขสถานการณ 
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและผลการ
ปฎิบัติงานของผูบริหารระดบัสูงลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินท่ี
เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธและแผนงานประจําป เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม 
 
คุณสมบัติ  โครงสราง องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
ความเปนอิสระและเปนกลางของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาท่ีและใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณาตัดสินใจใน
เร่ืองตางๆ ท้ังจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ โดยกรรมการแตละคนมีหนาท่ีและอิสระท่ีจะต้ัง
คําถาม แสดงความคิดเหน็ หรือคัดคานในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแยงในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชน
ของผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย 
 
คุณสมบัติคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีความหลากหลายในดานอายุ ทักษะ ความรู 
ความเช่ียวชาญ ท่ีเปนประโยชนตอกจิการบริษัท สามารถนํามุมมองใหมๆ มาสูคณะกรรมการบริษัท เปน
ผูท่ีสามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหกับการเปนกรรมการบริษัทไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังเปนผูท่ี
ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้

1. ถือหุนไมเกนิรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ บริษทัในเครือ บริษัท
รวม หรือบริษทัท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
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2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษทัฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือ
ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษทัฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ี
เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังใน
ดานการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดงักลาวในเวลา 1 
ป กอนไดรับการแตงต้ัง ยกเวนคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็น
วาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนัน้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและ
การใหความเห็นท่ีเปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ
บริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ 

6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยเม่ือรวมแลวมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
ท้ังนี้ โดยมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเปนอิสระอยางแทจริง
จากฝายบริหารและปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใช
ดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เม่ือครบกําหนด
ตามวาระ กรรมการอาจไดรับการพิจารณาเสนอช่ือตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัทตอเนื่องได 
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การเกษียณอายุของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการเกษียณอายเุม่ือมีอายุครบ 72 ป โดยมีผลต้ังแตวนัถัด
จากวนัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซ่ึงมีข้ึนหลังจากท่ีกรรมการผูนั้นมีอายุครบ 72 ป บริบูรณ 
 
คาตอบแทนของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาเสนอแนวทาง
ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยกาํหนดนโยบายวาคาตอบแทนจะตองอยูในลักษณะท่ี
เปรียบเทียบไดกับระดับคาตอบแทนของกรรมการของกิจการท่ีมีขนาดใกลเคียงกันท่ีอยูในอุตสาหกรรม
เดียวกัน คํานึงถึงภาระ หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน และจะตองไดรับการพจิารณา
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผานการประชุมของคณะกรรมการ โดยกําหนดใหมีการประชุม
เฉล่ียไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง    
 ประธานกรรมการเปนผูบริหารการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ บริษัทกําหนดระเบียบวาระ
การประชุม ดแูลใหกรรมการไดรับเอกสารการประชุมลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาเพียงพอสําหรับ
การศึกษาและพิจารณาเร่ือง เพื่อการใหความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดแูลใหเอกสารการประชุม
มีสาระขอมูล การวิเคราะหและขอเสนอแนะท่ีชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม 
 ในท่ีประชุม ประธานกรรมการมีหนาท่ีจัดสรรเวลาในการนําเสนอสารสนเทศและการอภิปราย
ซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพือ่การพิจารณาของกรรมการ เปดโอกาสและสนับสนุนให
กรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอขอสรุปท่ีไดจากท่ีประชุม 
 ในการประชุม กรรมการผูมีสวนไดสวนเสียโดยนยัสําคัญในเร่ืองท่ีพจิารณา ตองออกจากท่ี
ประชุมระหวางการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ และในการพจิารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง กรรมการมีสิทธิขอดูหรือ
ตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของ ขอใหฝายบริหารช้ีแจงขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม ตลอดจนจดัหาที่ปรึกษาหรือ
ผูเช่ียวชาญภายนอกมาใหความเห็น โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
 การลงมติใหใชคะแนนเสียงขางมาก และหากมีกรรมการคัดคานมติใด ใหบันทึกคําคัดคานนั้นไว
ในรายงานการประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทไดจดัใหมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีใหการสนับสนุนการ
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม  ดูแลและจัดการประชุม จดัเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
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การประชุม และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และจัดทํารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบตอประธาน
กรรมการกอนท่ีจะนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
รายงานประจาํปของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานกิจการและรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ  และรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป โดยการจดัทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรองรับท่ัวไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฎิบัติสมํ่าเสมอ และใชดลุยพินิจอยาง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการ
รายงานในแบบรายงานขอมูล 56-1 และรายงานประจําป 

คณะกรรมการบริษัทฯ บริหารงานตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี ท่ีกําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยรายช่ือของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต   ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 2.  นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการและกรรมการอิสระ 
 3.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   กรรมการและกรรมการอิสระ 
 4.  แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต   กรรมการ 
 5.  พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 6.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 7.  นางอุบล  จิระมงคล   กรรมการและกรรมการอิสระ 
 8.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการ บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั  
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต   กรรมการผูจัดการ 
 2.  นายปญจะ  เสนาดิสัย   กรรมการ 
 3.  แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต   กรรมการ 
 4.  พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการ 
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 5.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 6.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด  
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ 
 2.  นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการ 
 3.  แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต   กรรมการ 
 4.  นางวรลักษณ องคโฆษิต   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 5.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั ประกอบดวย 
 1.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  ประธานกรรมการบริหาร 
 2.  นายรังสิน สืบแสง   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นางศิริพรรณ สันธนะพันธ     กรรมการผูจัดการ 
 4. นางทักษณิา  เกษมสันต ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
 5. นางทัศนาลักษณ  สันติกุล   กรรมการตรวจสอบ 
 6. นายปญจะ  เสนาดิสัย   กรรมการ 
 7.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต   กรรมการ 

8.   นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ กรรมการ 
9.  นางขนิษฐา สรรพอาษา   กรรมการ      

 
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
เร่ืองตางๆเชนระบบการบริหารดานการเงิน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธและ
เปาหมาย การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ี
จะทําการทดสอบความถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการใชงานทรัพยสิน ประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆ พรอมดวยการวางแผนการ
ตรวจสอบและติดตามใหมีการปฎิบัติตามแผนโดยมีจดุประสงคเพื่อใหการดาํเนนิงานของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้บริษัทฯไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือควบคุมความ
เส่ียงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน  สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทจะไดรับการ
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ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับใน
ประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไวซ่ึงระบบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความม่ันใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเกีย่วกับงบการเงินวามีการบนัทึก
ขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ   มีการดูแลการเก็บรักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการ
ปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  เพื่อใหควบคุมดูแลใหบริษัทฯมีระบบรายงาน
ทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหน็ตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯในปท่ีผานมาวามีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว ดัง
รายละเอียดในหัวขอ รายงานกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําป 
 
19Bการรวมหรือแยกตําแหนง  
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีผูกอต้ังบริษัทดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
และเนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสท่ีเปนบริษัทของคนไทยแหงแรกและแหง
เดียวท่ีมีการผลิตสินคาคุณภาพดวยเคร่ืองจกัรท่ีทันสมัยและใชเทคโนโลยีช้ันสูง และอีกท้ังผูกอต้ังเปนผูท่ี
มีความรู ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในงานดานอิเลคโทรนิคส จึงเปนการเหมาะสมท่ีผูกอต้ัง
บริษัทฯจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการอีกหนึ่งตําแหนง แตในทางปฏิบัติท้ังสองตําแหนงมีการ
แบงแยกอํานาจและบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน ไมกาวกายตอกัน  

กรรมการผูจัดการมีหนาท่ีจดัการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีก
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของ และตามมติท่ีประชุมผูถือ
หุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและกอประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ในฐานะท่ีเปนผูนําดานการบริหารงาน  
อีกท้ังมีหนาท่ีกํากับดแูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหารใหบรรลุเปาหมายสูงสุด ตาม
งบประมาณท่ีไดกําหนดไวของบริษัท 

นอกจากนี้ กรรมการผูจัดการมีบทบาทและหนาท่ี ท่ีจะตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ถึงแมวา
ประธานกรรมการจะดํารงตําแหนงในสองสถานภาพ  แตก็ไมปรากฏวามีการขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ
ในองคกรเกดิข้ึน เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบคอยกํากับดแูลอยูอยาง
ใกลชิด 
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การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดการประชุมทุกๆเดือนตลอดท้ังป โดยมีการกําหนดตารางวัน
ประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป ในป 2549 ไดกําหนดใหมีการประชุมทุกวันอังคารท่ีสามของเดือน โดยมี
การประชุมท้ังหมด 12 คร้ัง  วาระการประชุมในแตละคร้ัง ประกอบไปดวยการพิจารณาแผนธุรกจิ 
พิจารณาผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การจัดหาเงินทุน การอนุมัติเงินกูยืม และติดตามผลการ
ดําเนินงานอ่ืนๆของบริษัทฯ    

สํานักบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีในการนัดหมายจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให
เพียงพอและจัดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 14  วันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
กอน ในกรณท่ีีคณะกรรมการบริษัทฯ ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกับการประชุม สามารถสอบถาม
ไดท่ีสํานักงานของบริษัทฯ ในการประชุมกรรมการบริษัทฯ แตละคร้ัง กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระ
การประชุมเพิม่ได โดยปกติการประชุมจะใชเวลาประมาณ  3 ช่ัวโมง โดยจะมีผูบริหารท่ีรับผิดชอบงาน
ในหวัขอวาระการประชุมนัน้ๆ เขารวมช้ีแจงและใหขอมูลแกคณะกรรมการดวย  และจะมีท่ีปรึกษาฝาย
กฎหมายของบริษัททําหนาท่ีในการจดบันทึก จัดทํารายงานการประชุมรวมท้ังใหคําแนะนําในดาน
กฎเกณฑตางๆท่ีเกี่ยวของดวย  สํานกับริหารจะเปนผูจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจาก
คณะกรรมการรวมถึงเอกสารประกอบการประชุมในทุกๆคร้ังไว เพื่อการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู
ถือหุน และผูท่ีเกี่ยวของ 
  

ในป 2549  กรรมการแตละทานมีรายละเอียดการเขารวมประชุม  ดังนี ้
   

รายช่ือคณะกรรมการ 
16Bเขารวมประชมุ/คร้ัง

1.  นายบัญชา                 องคโฆษิต 12 
2.  นายปญจะ                เสนาดิสัย 12 
3.  แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 12 
4.  นางวรลักษณ           องคโฆษิต 12 
5.  พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 9 
6.  นายแพทยทองดี       ชัยพานิช 11 
7.  นางอุบล                   จิระมงคล 12 
8.  นางศิริพรรณ          สันธนะพันธ 9 
จํานวนการประชุมท้ังส้ินในป  2548 12 
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ในป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 4 คร้ัง  ดังนี้ 

 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

17Bเขารวมประชมุ/คร้ัง 
1.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 4 
2.  พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 4 
3.  นางอุบล  จิระมงคล 4 

 
 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ มีระเบียบควบคุมในเร่ืองของการขัดแยงผลประโยชนของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทฯ
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดตอบริษัท มีการกํากับ
ดูแลการใชขอมูลภายใน การเปดเผยขอมูลใดๆท่ีมีความเกีย่วโยงกันและรายการระหวางกัน  และการถือ
ครองหุนใดๆอยางใกลชิด  ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการ
ปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนหรือความเสียหายตอบริษทั 

คณะกรรมการใหความสําคัญในการพิจารณารายการที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เม่ือมีรายการดังกลาวเกดิข้ึนจะไดรับการพจิารณาอยางถ่ีถวน 
โปรงใส และเปดเผยเปนกรณีไป คูกรณีท่ีเกี่ยวของในการทํารายการจะไดรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการอธิบายถึงความจาํเปนความเหมาะสม และสมเหตุสมผลของการ
กระทํา รวมถึงเปดเผยในรายงานประจําป หรือใน แบบ 56-1 ฝายบริหาร ในระดับผูอํานวยการข้ึนไปของ
บริษัทฯ จะตองเปดเผยการดาํรงตําแหนงกรรมการ ปรึกษา พนักงาน รวมถึงการถือครองหุนในบริษัท
ใดๆเกินกวารอยละหา เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนหรือความเสียหายตอบริษทั บริษัท
ฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานท่ีนําขอมูลภายในไปใชเพือ่ประโยชนสวนตัวหรือประโยชนทางธุรกิจอ่ืนใด
ท่ีอาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนหรืออาจจะเกิดความเสียหายตอธุรกิจได  พนักงานทุกคน
จะตองลงนามในสัญญารักษาความลับทางธุรกิจ (Non- disclosure) และสัญญาไมแขงขันกับบริษัท (Non-
compete) กรรมการและพนกังานระดับบริหารจะตองรายงานการถือครอง หรือการซ้ือขายหุนของบริษัท
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในเวลา
สามวัน ผูละเมิดกฎจะถูกลงโทษโดย พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535  ผูบริหารของ
บริษัทฯและพนักงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับขอมูลสําคัญ จะตองไมทําการซ้ือขายหุนของบริษัทฯในระหวาง
เตรียมการเปดเผยงบการเงินในระหวางปอีกดวย 
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9Bการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน รวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยในระหวางท่ีหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
ดังนี ้

-   ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ตามแบบท่ีกําหนดในขอบังคับวาดวยรายการถือหลักทรัพย และสงสําเนารายงานใหแก
บริษัทในวันเดยีวกับวนัท่ีสงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ท้ังนี้ ภายในระยะเวลาดังตอไปนี ้

1. รายงานการถือหลักทรัพยคร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน  หรือวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร 

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกคร้ัง เม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย ท้ังนีภ้ายใน 3 วัน นับต้ังแตวนัท่ีมีการ ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย นัน้   

บริษัทจะใชบทลงโทษสูงสุดหากพบวาผูบริหารหรือพนักงานไดใชขอมูลภายในหรือมีความ
ประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะทําใหบริษัทไดรับความเส่ือมเสีย การลงโทษทางวินยัข้ันเด็ดขาดกับ          
ผูบริหารและพนักงานผูนัน้  คือ การไลออก       
 
บุคลากร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีบุคลากร จํานวน 1,242 คน ซ่ึงสามารถแบงไดดังนี ้
 

บุคลากร จํานวน (คน) 

ผูบริหาร (ระดับผูชวยผูจัดการจนถึงกรรมการผูจัดการ) 29 

พนักงานสํานักงาน * 85 

พนักงานสายการผลิตในโรงงาน 697 

พนักงานรายวัน  L.P.S. 431 

รวม 1,242 

 
หมายเหตุ : พนักงานสํานักงาน ประกอบดวย พนักงานฝายคุณภาพ ฝายจัดซื้อ ฝายขาย 
และการตลาด ฝายการเงิน ฝายบัญชี และฝายทรัพยากรบุคคล 
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คาตอบแทน 
 ในป 2549 บริษัทมีผลตอบแทนใหแกพนกังานจํานวนท้ังส้ิน 188.0 ลานบาท โดยผลตอบแทน
ดังกลาวประกอบดวย เงินเดอืน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 
 



10.  การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเร่ือง
ตางๆ เชนระบบการบริหารดานการเงิน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธและเปาหมาย 
การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการ
ทดสอบความถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการใชงานทรัพยสิน ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆ พรอมดวยการวางแผนการ
ตรวจสอบและติดตามใหมีการปฎิบัติตามแผนโดยมีจดุประสงคเพื่อใหการดาํเนินงานของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้บริษัทไดจดัใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือควบคุมความ
เส่ียงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 

 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทจะไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศไทย  มีการ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของ
บริษัท ดวย 
 

คณะกรรมการบริษัท ยังมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไวซ่ึงระบบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
สรางความมั่นใจอยางมีเหตผุลในสวนท่ีเกีย่วกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ มี
การดูแลการเกบ็รักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริต
ใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท จงึไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการ
อิสระจํานวน 3 ทาน  เพื่อใหควบคุมดูแลใหบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นตอการดําเนนิงานของบริษัทในปท่ีผานมาวามีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพยีงพอแลว ดังรายละเอียดในหวัขอ รายงานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทานผูถือหุน 

ในรอบป พ.ศ. 2549 คณะกรรมการตรวจสอบอันมีภาระหนาท่ีตามขอกําหนดและความรับผิดชอบ
เพื่อการกํากับดูแลตรวจสอบที่ประกอบดวยกรรมการซ่ึงมิไดมีหนาท่ีบริหารบริษัทและกรรมการอิสระรวม 
3 ทาน ไดประชุมรวมกับคณะผูสอบบัญชีรับอนุญาต, ผูตรวจสอบภายใน, เจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน 
และผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบบัญชีการเงินเปนรายไตรมาส และงบการเงินรวม
ประจําป พ.ศ. 2549 รวมกับคณะผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงินและการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกีย่วของเพื่อความถูกตองเช่ือถือไดตามหลักการบัญชี
อันเปนท่ีรับรองและมีขอมูลเปดเผยท่ีเหมาะสมเพียงพอ  พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะตางๆ อันเปน
ประโยชนจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

ในดานการตรวจสอบภายในนั้นไดพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและการตดิตามวัดผลที่
ไดดําเนินตามแผนการตรวจสอบภายในตลอดป พ.ศ. 2549  ซ่ึงไดพบวาการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในไดดําเนินไปอยางตอเนื่องและเปนผลใหการควบคุมบริหารกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหขอมูลตางๆ จากการตรวจสอบสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอฝายบริหารฯ ในการแกไขปญหา
ตางๆ ไดเหมาะสมตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏคณะกรรมการตรวจสอบจึงไดนําสงรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหไดรับทราบอยางเปนทางการ 

สําหรับการพิจารณาสรรหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเห็นวามีคุณสมบัตแิละคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
สําหรับป พ.ศ. 2550 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาเหน็วา บริษัท Earnt & Young Corporate 
Service Ltd. ซ่ึงไดเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทในเครือในปท่ีผานมา เหมาะสมท่ีจะ
ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2550 ตอไปอีกวาระหนึ่ง  จึงไดนําเสนอความเห็นนีต้อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาํเนินการขออนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมใหญสามัญประจําปคร้ังตอไป  
 
ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  
นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 
นางอุบล  จิระมงคล 
12 มีนาคม 2550 
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11.  Uรายการระหวางกัน 

11.1 รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 ในระหวางป 2549 บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ี
เกี่ยวของกัน *  สวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการซ้ือและขายสินคาและสินทรัพยถาวรและคาใชจายตางๆ 
ท้ังนี้ รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบริษัท
ดังกลาว และเปนไปตามปกติทางธุรกิจ  

11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันเฉพาะท่ีมีความจําเปนและสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อให
เกิดประโชยนสูงสุดตอบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา การทํารายการดังกลาว
เปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยท่ัวไป และการกําหนดราคานั้นเปนราคายุติธรรม 

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 กรณีท่ีรายการระหวางกันบองบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 
บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันนั้นกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ
ความเหมาะสมของรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน
ตามแตกรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพื่ออนุมัติการทํารายการ บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงซ่ึงมีสวนไดเสียจะไมสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ______________________________ 

* บริษัที่เก่ียวของ คือ บริษัทอวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหน่ึง ประกอบกิจการอยูที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดยื่นดําเนินการเพ่ือชําระบัญชีภายใตกฏหมายของสหรัฐอเมริกา ปจจุบันยังอยูในระหวางการชําระบัญชี 
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11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 บริษัทฯคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงเปนไปตามการคาปกติเกิดข้ึน ท้ังนี้ บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท
หรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดวย โดยรายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 
ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย 
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Uรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ
กัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯ
และบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 
  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2548 2549 2548  
Uรายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - 

 
- 272.8 203.2 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาขายสินทรัพยถาวร - - 8.8 19.7 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร
และราคาท่ีตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ - - 125.7 - ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
ซื้อสินคา - - 799.2 658.2 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาซ้ือสินทรัพยถาวร - - 29.4 4.5 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
      

Uรายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 1,782.7 1,700.5 532.4 570.1 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมี

คุณภาพใกลเคยีงกันและ 
เงื่อนไขการขายเชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 257.1 330.6 101.6 150.1 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมี
คุณภาพใกลเคยีงกันและ 
เงื่อนไขการซื้อเชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 40.0 33.5 20.4 24.8 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปน            
อัตราสากลสําหรับธุรกิจ
เชนเดียวกัน 

      
Uรายการธุรกิจกับบริษัทที่
เก่ียวของกัน 

     

ดอกเบี้ยรับ 29.9 29.9 29.9 29.9 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
Uลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     

0BUบริษัทยอย     

1BUบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 65,763,955 70,793,245 

2BUบริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 6,791,283 3,980,537 

3BUบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 737,348 1,053,595 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 73,292,586 75,827,377 

4BUบริษัทรวม     

5BUบริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 487,655,378 645,607,018 104,504,723 152,497,144 

6BUบริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 63,251,580 85,314,530 38,299,545 52,579,714 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 550,906,958 730,921,548 142,804,268 205,076,858 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 550,906,958 730,921,548 216,096,854 280,904,235 

     

Uลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

7BUบริษัทยอย     

8BUบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 5,620,846 3,720,682 

9BUบริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 331,549 418,420 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 5,952,395 4,139,102 

10BUบริษัทรวม     

11BUบริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 2,227 36,922 - - 

12BUบริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด - 318,470 - - 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวม 2,227 355,392 - - 

13BUบริษัทที่เก่ียวของกัน     

บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      

เงินใหกูยืม    399,235,126 399,235,126 399,235,126 399,235,126 

ดอกเบี้ยคางรับ 241,284,199 211,341,565 241,284,199 211,341,565 

 640,519,325 610,576,691 640,519,325 610,576,691 

หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (640,519,325) (610,576,691) (640,519,325) (610,576,691) 

 - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน, สุทธิ 2,227 355,392 5,952,395 4,139,102 
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(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
Uเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     

14BUบริษัทยอย     

15BUบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 185,010,106 75,039,488 

16BUบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 60,799,674 129,426,343 

17BUบริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 14,168,199 1,634,301 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 259,977,979 206,100,132 

18BUบริษัทรวม     

19BUบริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 67,794,102 98,284,054 24,488,515 35,489,837 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 67,794,102 98,284,054 24,488,515 35,489,837 

รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 67,794,102 98,284,054 284,466,494 241,589,969 

     

Uเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

20BUบริษัทยอย     

21BUบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 10,053,424 3,641,340 

22BUบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 1,657,394 - 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - - 192,950 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย - - 11,710,818 3,834,290 

23BUบริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 10,733,972 8,312,980 1,413,519 1,521,192 

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 78,332 - - - 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 10,812,304 8,312,980 1,413,519 1,521,192 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,812,304 8,312,980 13,124,337 5,355,482 
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สรุปรายการระหวางกันกับบริษัทรวมและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

1) รายการกับ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากดั (KCEA) ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําหนาที่การตลาดกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

   โดยกลุมบริษัทถือหุนใน KCEA สัดสวน 48.8% 
 

ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

2548 2549 

1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB ประเภท 
Double-Sided และ Multilayer ใหแก KCEA  

1) ขายสินคา 
- โดย KCE 
- โดย KCEI 
- โดย KCET 

2) ลูกหนี้การคา 
- ของ KCE 
- ของ KCEI 
- ของ KCET 

                  
 
 

447.8 
405.0 
616.6 

 
152.5 
203.5 
289.6 

 
 
 

413.2 
457.3 
680.8 

 
 

104.5 
146.1 
237.1 

 

KCEA ทําหนาที่เปนตัวแทนกลุมบริษัททํา
การตลาด  เ พื่อสรางความสะดวกและความ
รวดเร็วในการติดตอกับลูกค าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการขายแก KCEA เปนไป
ตามการคาปกติ และราคาสินคาเปนราคาตลาด
สําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 
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ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

2548 2549 

2 กลุมบริษัทออกคาใชจายในการดําเนินงานลวงหนา อาทิ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาที่พัก ใหแกผูบริหารและพนักงานของ KCEA และมีการ
คิดคาปรับ KCEA จากการยกเลิกการสั่งซื้อสินคา 
1) ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 

- ของ KCE 
- ของ KCEI 
- ของ KCET 

 
 
 
 

- 
0 

0.32 

 
 
 
 

- 

- 

- 

กลุมบริษัทจายคาดําเนินการลวงหนาใหแก 
KCEA เพื่อสรางความสะดวกในการดําเนินการ
ระหวางกลุมบริษัทและ KCEA และไดรับชําระ
จาก KCEA ทุกครั้ง สําหรับการคิดคาปรับการ
ยกเลิกการสั่งซื้อสินคาเปนตามการคาปกติ 

 

2) รายการกับ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากดั (KCES) ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําหนาที่การตลาดกับลูกคาในประเทศสิงคโปร โดย
กลุมบริษัทถือหุนใน KCE-SING สัดสวน 47.8%  
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ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

2548 2549 

1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB ประเภท 
Double-Sided และ Multilayer ใหแก KCES  
1) ขายสินคา 

- โดย KCE 
- โดย KCEI 
- โดย KCET 

2) ลูกหนี้การคา 
- ของ KCE 
- ของ KCEI 
- ของ KCET 

3) คานายหนาจาย 
- โดย KCE 
- โดย KCEI 
- โดย KCET 

 
 
 

122.3 
43.1 
65.7 

 
52.6 
 20.1 
12.6 

 
24.8 
5.4 
3.3 

 
 
 

119.2 
44.3 
67.9 

 
38.3 
8.7 
16.2 

 
20.4 
6.5 
13.1 

KCES ทําหนาที่ เปนตัวแทนกลุมบริษัททํา
การตลาด เพื่อสรางความสะดวกและความรวดเร็ว
ในการติดตอกับลูกคาในสิงคโปรและแถบภูมิภาค
เอเชีย โดย KCES จะไดรับคานายหนาเปน
คาตอบแทน ซึ่งการกําหนดคาตอบแทนจะเปนไป
ตามลักษณะสินคาและการตกลงระหวางกลุม
บริษัทและ KCES ซึ่งการขายแก KCES เปนไป
ตามการคาปกติ และราคาสินคาเปนราคาตลาด
สําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 
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ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

2548 2549 

2 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ไดสั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ แผน 
Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหลเครื่องจักร เปนตน 
นอกจากนี้กลุมบริษัทสั่งซื้อชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณในการผลิต จาก 
KCES และมีคาใชจายจากการขอคืนสินคา  
1) ซื้อ 

- โดย KCE 
- โดย KCEI 
- โดย KCET 

2) เจาหนี้การคา - วัตถุดิบ 
- ของ KCE 
- ของ KCEI 
- ของ KCET 
- ของ TLM 

3) เจาหนี้อื่นและเงินทดรอง-ชิ้นสวนเครื่องมือและการขอคืนสินคา 
- โดย KCE 
- โดย KCEI 
- โดย KCET 

 
 
 
 
 

150.1 
53.4 
127.1 

 
35.5 
 26.0 
36.7 
0.002 

 
1.5 
1.0 
5.8 

 
 
 

 
 

101.6 
39.2 

116.3 
 

24.4 
12.6 
30.7 

- 
 

1.4 
0.4 
8.9 

การติดตอกับ Supplier ที่ประเทศสิงคโปรผาน 
KCES ทําใหกลุมบริษัทไดรับเงื่อนไขทางการคาที่
ดีกวา  เ นื่องจากเปนการติดตอระหวางบริษัท
ภายในประเทศสิงคโปร บริษัทจึงดําเนินการซื้อ
สินคา/วัตถุผาน KCES โดยมีนโยบายซื้อสินคาใน
ราคาตลาด  
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ลําดับ ลักษณะรายการ Uมูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) 
            2548                                   2549 

ความจําเปนและเหตุผล 

3 กลุมบริษัทออกคาใชจายในการดําเนินงานลวงหนา อาทิ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาที่พัก ใหแกผูบริหารและพนักงานของ KCES และมีการ
คิดคาปรับ KCES จากการยกเลิกการสั่งซื้อสินคา 
1) ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 

- ของ KCE 
- ของ KCEI 
- ของ KCET 

 
 
 
 
- 
- 

0.04 

 
 
 

 
- 
- 

0.002 

กลุมบริษัทจายคาดําเนินการลวงหนาใหแก KCES 
เพื่อสรางความสะดวกในการดําเนินการระหวาง
กลุมบริษัทและ KCES และไดรับชําระจาก KCES 
ทุกครั้ง สําหรับการคิดคาปรับการยกเลิกการสั่งซื้อ
สินคาเปนตามการคาปกติ 
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3) รายการระหวาง KCE กบับริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น (AVATA-USA) ซึ่งเปนยอยของบริษัท อวาตา จํากัด (เดิมเปนบริษัทรวมและไดปดกิจการ
แลว)  
  

ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

2548 2549 

1 เดิม KCE เปนผูค้ําประกันเงินกูแกบริษัท AVATA-USA จํานวน 399.2 
ลานบาท และไดชําระหนี้ดังกลาวใหแกเจาหนี้ AVATA-USA โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5% ตอป  
1) เงินใหกูยืม 
2) ดอกเบี้ยรับ 
3) ดอกเบี้ยคางรับ 
4) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
 
 

399.2 
29.9 

211.3 
(610.5) 

 
 
 

399.2 
29.9 

241.3 
(640.5) 

KCE ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเรียบรอยแลว
เต็มจํานวน 

Uหมายเหตุ 

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  KCEI       บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  KCET บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด   
TLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด  AVATA-USA    บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น  KCEA บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด  
KCES บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 



12.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ป 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี ป 2547 

 ความคิดเห็นของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 คุณรุทร  เชาวนะกวี  
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป ในงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสด
รวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท และบริษัทยอย ไดกําหนดการวางแผนและ
ปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการ
ใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ ท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม และการ
ตรวจสอบดังกลาวท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม ในการแสดงความคิดเห็นในงบการเงินขางตนนี้ แสดงถึง
ฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

สรุปรายงานการสอบบัญชีของป 2548 
  ความคิดเหน็ของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 คุณรุทร  เชาวนะกวี  บริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
ในงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของแตละป ของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการ
ใชวิธีการทดสอบหลักฐาน ประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ี
เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึนตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการท่ีนําเสนอ ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาว ใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑ 
อยางเหมาะสม และความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ท่ีรับรองท่ัวไป 
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สรุปรายงานการสอบบัญชี 2549 

 ในรอบป  2549 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึง
กําหนดและวางแผนและปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ี
เปนขอมูลท่ีแทจริงอันเปนสาระสําคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบหลักฐานประกอบ
รายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินตามเหมาะสมของหลักการ
บัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ 

 ณ. 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยถูกตองตามในสําระสําคัญตามหลัก
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทยอย 

บริษัท เค.ซ.ีอี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 14ป2549 15ป2548 16ป2547 
สินทรัพยรวม 1,154,203,984 1,317,443,274 1,156,164,158 
หน้ีสินรวม 548,825,068 650,030,365 512,154,164 
สวนของผูถือหุน 605,378,916 667,412,909 644,009,994 
รายไดจากการขาย 1,598,966,073 1,500,237,088 1,253,286,617 
รายไดรวม 1,623,498,270 1,505,420,729 1,414,486,498 
กําไรขั้นตน 284,429,210 246,690,804 242,966,402 
กําไรสุทธิ 49,070,486 23,402,915 171,479,126 

 
บริษัทยอย 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
 17ป2549 18ป2548 19ป2547 
สินทรัพยรวม 1,266,181,998 1,094,824,334 950,172,471 
หน้ีสินรวม 658,938,800 535,197,071 499,025,372 
สวนของผูถือหุน 607,243,198 559,627,262 451,147,098 
รายไดจากการขาย 1,363,603,351 1,251,377,150 893,495,636 
รายไดรวม 1,389,646,696 1,265,247,458 896,854,619 
กําไรขั้นตน 175,315,988 164,210,915 177,240,752 
กําไรสุทธิ 97,615,935 108,480,164.27 109,275,282 

 
บริษัทยอย 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
 20ป2549 21ป2548 22ป2547 
สินทรัพยรวม 5,317,078,935 5,200,633,277 5,028,535,824 
หน้ีสินรวม 4,735,169,723 4,691,492,827 4,359,640,677 
สวนของผูถือหุน 581,909,212 509,140,450 668,895,147 
รายไดจากการขาย 4,119,234,556 3,331,211,195 2,680,152,720 
รายไดรวม 4,167,747,922 3,350,437,798 2,715,525,094 
กําไรขั้นตน 433,172,538 372,733,685 341,241,576 
กําไรสุทธิ (174,505,186) (159,754,696) (37,372,418) 
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บริษัทรวม 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

 23ป2549 24ป2548 25ป2547 
สินทรัพยรวม 623,038,559.97 640,741,847 364,114,231 
12หน้ีสินรวม 503,578,733.35 548,198,492 299,826,583 
สวนของผูถือหุน 119,459,826.62 92,543,355 64,287,648 
รายไดจาการขาย 1,790,818,864.34 1,711,861,386 1,394,437,494 
รายไดรวม 1,797,149,722.09 1,711,861,386 1,361,078,439 
กําไรขั้นตน 140,357,985.73 146,755,418 78,761,239 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

38,241,438.66 25,944,480 702,480 

 
หมายเหตุ** RATE US$ 36.04545 

 
บริษัทรวม 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
 26ป2549 27ป2548 28ป2547 

สินทรัพยรวม 180,441,298.72 197,550,148 189,306,521 
13หน้ีสินรวม 137,915,910.24 154,327,482 155,019,050 
สวนของผูถือหุน 42,525,388.48 43,222,665 34,287,471 
รายไดจากการขาย 497,534,149.87 606,352,481 665,492,016 
รายไดรวม 497,609,854.43 606,406,357 655,552,285 
กําไรขั้นตน (ขาดทุน) 63,366,082.04 77,712,061 82,294,515 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

1,327,448.87 7,766,771 13,773,146 

หมายเหตุ** RATE S$  23.48885 
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อัตราสวนทางการเงิน 2549 2548 2547 

ก อัตราสวนสภาพคลอง    

 1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน    

  สินทรัพยหมุนเวียน       3,569,142,444        3,495,449,954        3,212,558,054  

  หน้ีสินหมุนเวียน       5,803,243,686        4,942,246,548        4,268,480,808  

   สินทรัพยหมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน                       0.62                        0.71                        0.75  

 2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว 2549 2548 2547 

  สินทรัพยหมุนเวียน       3,569,142,444        3,495,449,954        3,212,558,054  

 หัก สินคาคงเหลือ (1,370,554,543) (1,288,379,982) (1,304,939,355) 

  สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว       2,198,587,901        2,207,069,972        1,907,618,699  

  หน้ีสินหมุนเวียน       5,803,243,686        4,942,246,548        4,268,480,808  

   สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว/หน้ีสินหมุนเวียน                       0.38                        0.45                        0.45  

       

ข อัตราสวนการทํากําไร 2549 2548 2547 

 1. กําไรตอหุน    

  กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (0.37) 0.00  0.78  

 2. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนสินทรัพยรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหักภาษี (69,903,868)            49,420,198           266,445,130  

 หัก ดอกเบีย้รับ (32,052,945) (30,156,507) (30,345,404) 

 บวก ดอกเบีย้จาย          296,124,223           212,092,469           147,817,465  

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน       

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย          194,167,410           231,356,160           383,917,191  

  สินทรัพยรวม       9,115,572,683        8,873,106,306        8,689,930,073  

   กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ/ีสินทรัพยรวม 2.13% 2.61% 4.42% 

    2549 2548 2547 

 3. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนยอดขายรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหักภาษี (69,903,868)            49,420,198           266,445,130  

 หัก ดอกเบีย้รับ (32,052,945) (30,156,507) (30,345,404) 

 บวก ดอกเบีย้จาย          296,124,223           212,092,469           147,817,465  

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน       

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย          194,167,410           231,356,160           383,917,191  

  ยอดขายรวม       7,539,854,242        6,668,240,965        5,713,275,389  

   กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ/ียอดขายรวม 2.58% 3.47% 6.72% 
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ค อัตราสวนประสิทธิภาพดานการเงิน    

 1. ระยะเวลารับชาํระหนี้ 2549 2548 2547 

  ลูกหนี้ขั้นตน       2,012,586,034        2,012,358,464        1,710,538,621  

  ยอดขาย       7,539,854,242        6,668,240,965        5,713,275,389  

   ลูกหนี/้ยอดขายx365 วัน                          97                         110                         109  

       

 2. สินคาคงเหลือแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2549 2548 2547 

  สินคาคงเหลือ       1,370,554,543        1,288,379,982        1,304,939,355  

  ตนทุนของยอดขาย       6,409,811,630        5,547,562,569        4,643,050,585  

  สินคาคงเหลือ/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                          78                           85                         103  

 3. เจาหน้ีการคาแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2549 2548 2547 

  เจาหน้ีการคา       1,219,661,360        1,082,299,724           859,494,096  

  ตนทุนของยอดขาย       6,409,811,630        5,547,562,569        4,643,050,585  

  เจาหน้ีการคา/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                          69                           71                           68  

 4. เงินทุนหมุนเวียน 2549 2548 2547 

  ลูกหนี้การคาสุทธ ิ       2,011,552,503        2,011,861,483        1,709,023,823  

  สินคาคงเหลือ       1,370,554,543        1,288,379,982        1,304,939,355  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            39,433,795             22,042,017             49,718,883  

 หัก เจาหน้ีการคา (1,219,661,360) (1,082,299,724) (859,494,096) 

 หัก หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (455,442,525) (314,262,724) (381,442,079) 

   เงินทุนหมุนเวียนรวม       1,746,436,956        1,925,721,034        1,822,745,886  

       

ง อัตราสวนระหวางหน้ีสินรวมกับสนิทรัพยรวม    

 1. อัตราสวนหน้ี 2549 2548 2547 

  หน้ีสินหมุนเวียน       5,803,243,686        4,942,246,548        4,268,480,808  

  เงินกูระยะยาว       1,029,053,947        1,530,843,054        2,024,914,970  

  หน้ีสินรวม       6,832,297,633        6,473,089,602        6,293,395,778  

  สินทรัพยรวม       9,115,572,683        8,873,106,306        8,689,930,073  

   หน้ีสินรวม/สินทรัพยรวมx100 74.95% 72.95% 72.42% 
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 FINANCIAL HIGHLIGHTS    

    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

    2549/2006 2548/2005 2547/2004 

รายรับทั้งส้ิน Total revenues       7,716.077        6,777.386        5,939.511  

          

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได Profit before income taxes (69.904)            49.420           266.445  

          

          

 กําไรสุทธิ (ขาดทุน)   Net profit (loss)  (116.347)              1.332           240.924  

          

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน  Net cash provided by operating activities           486.577           473.306  (32.818) 

          

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน / ถัวเฉล่ีย (บาท)   Net profit (loss) per share / Average (baht)  (0.37)                    -                   0.78  

          

 จํานวนหุน (ถัวเฉล่ีย) (พันหุน)   Share outstanding           310,025           310,415           309,097  

   (Weighted average) (Thousand Shares)        

          

 จํานวนพนักงาน (คน)   Number of employees (person)               4,243               4,041               3,590  

          

 สินทรัพยรวม   Total assets        9,115.573        8,873.106        8,689.930  

          

 เงินกูระยะยาว   Long term obligations        1,029.054        1,530.843        2,024.915  

          

 รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ   Total shareholders' equity of the company        2,102.784        2,230.546        2,258.598  

          

 ทุนชําระแลว   Issued and paid up capital           314.930           314.930           314.930  

          

 % เงินปนผล / กําไรสุทธิ   % Dividends / Net profit  0.00% 0.00% 12.92% 
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 SUMMARIZED FINANCIAL DATA    

   หนวย : ลานบาท 

   Unit : Million Baht 

แสดงขอมูลเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2549/2006 2548/2005 2547/2004 

สินทรัพยรวม Total Assets       9,115.573        8,873.106        8,689.930  

หนี้สินรวม Total Liabilities       6,832.298        6,473.090        6,293.396  

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ Total shareholders' Equity of the company       2,102.784        2,230.546        2,258.598  

รายไดจากการขาย Sales Revenue       7,539.854        6,668.241        5,713.275  

กําไรขั้นตน Gross Profit       1,130.043        1,120.678        1,070.225  

          

          

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss) (116.347)              1.332           240.924  

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash provided by operating activities          486.577           473.306         (32.818) 

          

รายไดรวม Total Revenues       7,716.077        6,777.386        5,939.511  

          

          

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratios   2549/2006 2548/2005 2547/2004 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดขาย Net Income : Total Sales -1.54% 0.02% 4.22% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน Return on Shareholders' Equity -5.53% 0.06% 10.67% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Return on Assets -1.28% 0.02% 2.77% 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / 6.45% 7.10% -0.57% 

ยอดขาย Sales       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / 23.14% 21.22% -1.45% 

สวนของผูถือหุน Shareholders' equity       

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) Earning Per Share (Baht) (0.37)                    -                   0.78  

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) Dividend Per Share (Baht)       

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) Book Value Per Share (Baht)                6.78                 7.19                 7.31  
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 

ตามงบการเงินรวมสําหรับป 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายเปนจํานวน 
7,539 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 13 จากยอดขาย 6,668 ลานบาทในปกอน   ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับการขยายตัวของตลาด PCBโลก การเติบโตของยอดขายเปนไปอยางตอเนื่องจากตนป โดยมีปริมาณ
การผลิตสูงถึง19.84 ลานตารางฟุต หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 10   การขายยังคงเนนลูกคาหลัก ใน
กลุมเดิม ท่ีมีความสัมพันธทาง การคามายาวนาน ซ่ึงสวนใหญอยูในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
 ในชวงคร่ึงปแรก บริษัทไดรับผลกระทบอยางหนกัจากสถานการณการขาดแคลนวัตถุดิบใน
ตลาดโลก  โดยเฉพาะ ทองแดง ทองและน้าํมัน เปนเหตุใหราคาทองแดงปรับตัวสูงข้ึนมากกวารอยละ 
150 เชนเดยีวกันกับทองท่ีปรับตัวสูงข้ึนกวารอยละ60 สวนลามิเนต (Laminate) ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักใน
การผลิตPCB ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการปรับราคาทองแดง ทําใหลามิเนตมีราคาสูงข้ึนกวารอยละ
40 อยางรวดเร็ว นอกจากนัน้ วัสดุจําเปนในการผลิตอ่ืนๆ คาระวางสินคา รวมท้ังคาใชจายตางๆ ไดรับ
ผลกระทบอยางมากตามมาจากการปรับราคานํ้ามัน  สงผลใหตนทุนการผลิตโดยรวมสูงข้ึนกวารอยละ 
8   อีกท้ังเงินบาทก็เดินหนาแข็งคาข้ึนเร่ือยๆ  นับจากตนป  ดังนั้นจึงทําใหการดาํเนินงาน ในชวงคร่ึงป
แรกมีผลขาดทุนถึง 156 ลานบาท  
 ในไตรมาสสาม สถานการณตางๆ เร่ิมฟนตัว บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายกับลูกคารายใหญ
ไดหลายราย โดยมีการปรับราคาเพิ่มข้ึนราวรอยละ10  แตการปรับราคาน้ันสวนใหญมีผลในไตรมาสส่ี  
อยางไรก็ดีราคาวัตถุดิบเร่ิมทรงตัว  และเคซีอี เทคโนโลยี ก็สามารถเดินการผลิตไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตเสร็จส้ิน แมวาคาเงินบาทจะแข็งคาข้ึนอยางตอเนื่องก็
ตาม โดย ณ ส้ินปมีอัตราปดอยูท่ี 35.86 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ แตผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ก็ดี
ข้ึนมาโดยลําดับ ดังจะเห็นไดวาในไตรมาสสาม มีผลขาดทุนลดนอยลงไปเหลือเพียง 14 ลานบาท และ
สามารถพลิกผันมาเปนกําไรไดถึง 54 ลานบาท ในไตรมาสสุดทายของป2549 หากแตผลกําไรในชวง
คร่ึงปหลังไมสามารถหักลางผลขาดทุนท่ีสะสมมา จากชวงคร่ึงปแรกลงไดหมด ทําใหผลการ
ดําเนินงานของป 2549 ยังคงเปนผลขาดทุนสุทธิอยูถึง 116 ลานบาท  
 ในภาพรวมดานการเงินของป 2549 แมวารายไดจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตตนทุนโดย
เฉล่ียก็ ขยับสูงตามข้ึนมาดวย จากรอยละ 83 เปนรอยละ 85 ของยอดขาย โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน ดังท่ีไดกลาวขางตน สวนคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนตอยอดขาย
เชนเดียวกันกับปกอนท่ี  ประมาณ รอยละ14 นอกจากนั้นยังมีคาใชจายดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมมากข้ึนประมาณ 
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ในปนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนจํานวน  26 ลานบาท 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนท้ังทางดานการขายสินคา  การซ้ือวัตถุดิบ และการกูยืมในสกุล
เงินตราตางประเทศ การขายในสกุลเงินตางประเทศยังคงเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  และยูโร  ใน
สัดสวนรอยละ 71 และ 25 ของยอดขายตามลําดับ สวนการซ้ือวัตถุดิบนั้นจะเปนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ประมาณรอยละ 60 ของตนทุนขาย  ในขณะท่ีมีการกูยืมเปนเงินในสกุลยูโรบางสวน  การ
บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนไปตามแนวทางของการดํารงคสินทรัพย  และหนี้สิน  ใน
สกุลเงินตราตางประเทศแตละสกุลใหมีสัดสวนสมดุลกัน (Natural Hedge) รวมท้ังมีการปองกันความ
เส่ียงโดยการเขาทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สําหรับรายการซ้ือ -ขายท่ีจะครบกําหนด
เปนระยะ ๆ ตามการคาดการณแนวโนมตลาด 

ทางดานการตลาด บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรมยานยนต  โดยมี
สัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 50 เปนรอยละ 60 ของยอดขายในป 2549 การขายกระจายตัวไปในท่ัวทุก
ภูมิภาคของโลก โดยมีตลาดใหญอยูในยุโรป รอยละ 50  ในสหรัฐอเมริกา รอยละ 20  ในแถบเอเซีย 
รอยละ25  สวนท่ีเหลืออีก รอยละ 5 เปนการขายภายในประเทศ  ในปท่ีผานมา ตลาดของบริษัทในทุก
ภูมิภาค เติบโตข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากมีฐานลูกคาหลักท่ีแข็งแกรง ท่ีจะชวยสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย
ไดอยางม่ันคง 

สําหรับกลยุทธการผลิต บริษัทฯมีแผนท่ีจะผลิต Multilayer PCB ท่ี เปน 6 Layer ใหมากข้ึน 
รวมท้ังการใชเทคโนโลยีระดับสูงในกระบวนการผลิต เชนการทํา HDI ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯไดเปรียบ
ดานการแขงขันกับผูผลิตรายอ่ืน และมีโอกาสในการสรางกําไรไดสูงกวาอีกดวย จากการปรับกลยุทธ
ทางดานการผลิตดังกลาว  บริษัทฯ ไดใชเงินลงทุนไปเปนจํานวนกวา 500 ลานบาทในป 2549 ซ่ึง
ท้ังหมดเปนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ สําหรับการปรับปรุงการผลิตในเคซีอี เทคโนโลยี และ 
เคซีอี อีเลคโทรนิคส ทําใหในปจจุบัน เคซีอี เทคโนโลยี สามารถดําเนินการผลิต ไดเต็มกําลังการผลิตท่ี 
900,000 ตารางฟุตตอเดือน และเปนโรงงานท่ีผลิต PCB ไดมากกวาคร่ึงหนึ่งของการผลิตท้ังหมดของ
กลุม     
 
การวิเคราะหฐานะการเงิน และคุณภาพของสินทรัพย 
แมวาบริษัทฯจะมีผลการดําเนินงานในป2549 เปนผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม  แตเม่ือพิจารณา
งบกระแสเงินสด จะพบวามีเงินสดสุทธิท่ีไดรับจากกิจกรรมดําเนินงานของปนี้อยูเปนจํานวน 486.5 
ลานบาท เงินสดจากการดําเนินงานดังกลาว ไดถูกนําไปใชในการชําระคืนเงินกูระยะยาวท่ีถึงกําหนด
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บริษัทมีสภาพคลองลดลงเล็กนอยจากปกอน   โดยมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สิน

หมุนเวียน อยูท่ี 0.62 เทา ท้ังนี้เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มข้ึน เพื่อเขามาเสริมสภาพคลองในการ
ดําเนินงานเนื่องจากมีการผลิตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องนับจากกลางป 2549    อัตราสวนความสามารถใน
การชําระดอกเบ้ียจากกระแสเงินสดอยูท่ี 2.72 เทา  
 
 คุณภาพของสินทรัพยและอัตราสวนทางการเงิน 
 

สัดสวนของสินทรัพย   2549  2548  
    ลูกหนี้การคา - สุทธิ    22%   23% 
    สินคาคงเหลือ     15%  15% 
    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ   60%   60% 
    อ่ืนๆ         3%     2% 
 

จากการบริหารลูกหนี้ตามนโยบายท่ีเขมงวด อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาไดลดลง
เหลือ  95 วัน ซ่ึงเปนผลใหมีกระแสเงินสดไหลเขากิจการไดเร็วข้ึน สวนวัตถุดิบและสินคาคงคลัง มี
สัดสวนตอยอดขายคงเดิมเชนปกอน โดยรวมมีอัตราการหมุนเวียนเฉล่ียอยูท่ี 84 วัน สําหรับท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ มีจํานวน 8,313 ลานบาท (ราคาทุนกอนหักคาเส่ือม) เพ่ิมข้ึนจากปกอน 591 ลาน
บาท ทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึนเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในบริษัทฯ 
และบริษัทยอยดังกลาว และเปนเงินลงทุนเพื่อการขยายกําลังการผลิตในบริษัท ไทยลามิเนต จํากัด  
ท้ังนี้ในดานการบริหารเงินทุน บริษัทฯไดใชเงินทุนจากการดําเนินงานบางสวน และจากการกูยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน  เปนผลใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนไดปรับข้ึนไปเล็กนอย อยูท่ี 2.9 เทาในป
ปจจุบัน 
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                     แบบยืนยนัความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญช ี

                                                รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 8 คาสอบบัญชี 
1 บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

(โดยนางสายฝน อินทรแกว) 
880,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสายฝน อินทรแกว) 

490,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสายฝน อินทรแกว) 

730,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสายฝน อินทรแกว) 

500,000 

9รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี   2,600,000 

  คาบริการอ่ืน(non-audit-file) 

 
 

ประเภทของงานบริการ
อ่ืน  

(non-audit service) 

รายการท่ี 

คาตอบแทนของงาน
บริการอ่ืน 

สวนท่ีจาย
ไปใน

ระหวางป
บัญชี 

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 
สวนท่ี
จะตอง
จายใน
อนาคต 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด (โดยนาง
สายฝน อินทรแกว) 

1 บริษัท เค ซี อี อินเตอร      
เนช่ันแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพ่ือ 
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการทําลาย 
สินคาและสินทรัพย 

10,000 - 

2 บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด (โดยนาง
สายฝน อินทรแกว 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด  

การตรวจสอบเพ่ือ    
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการทําลาย 
สินคาและสินทรัพย   

10,000 - 
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ประเภทของงานบริการ
อ่ืน  

(non-audit service) 

รายการท่ี 

คาตอบแทนของงาน
บริการอ่ืน 

สวนท่ีจาย
ไปใน

ระหวางป
บัญชี 

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 
สวนท่ี

จะตองจาย
ในอนาคต 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด(โดยนาง
สายฝน อินทรแกว) 

3 บริษัท เค ซี อี อินเตอร     
เนช่ันแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ     
วัตถุประสงคเฉพาะ -
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขของบัตร   
สงเสริมที่กําหนด      
โดยสํานักงาน          
คณะกรรมการ             
สงเสริมการลงทุน 

- 100,000 

4 บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด(โดยนาง
สายฝน อินทรแกว) 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ     
วัตถุประสงคเฉพาะ –
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขของบัตร   
สงเสริมที่กําหนด      
โดยสํานักงาน          
คณะกรรมการ             
สงเสริมการลงทุน 

- 100,000 

5 
 
 
 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด(โดยนาง
สายฝน อินทรแกว) 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ - 200,000 
วัตถุประสงคเฉพาะ -
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขของบัตร   
สงเสริมที่กําหนด      
โดยสํานักงาน 
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 20,000 400,000 
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ขอมูลขางตน 
 

ถูกตองครบถวนแลวท้ังนี้ขาพเจาขอยนืยนัวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทยอย
จายใหขาพเจาสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกบัขาพเจา
และสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัดท่ีขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

 ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ         
          
เม่ือปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว  ขาพเจาขอยนืยนัวาขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมน้ีแสดง
คาตอบแทนสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจาสํานักงานสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับขาพเจาและสํานกังานสอบบัญชี
ดังกลาว ท่ีถูกตองครบถวน  

       
                                                                                   ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                   (นางสายฝน อินทรแกว ) 
                                                                                     สังกัด  สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
                                                                                     ผูสอบบัญชีของ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส  
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13.   ขอมูลอืน่ที่เกี่ยวของ 
     
 

    - ไมมี - 



สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควร
ตองแจง ในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสดของบริษัท และ
บริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีด ีเพื่อใหแนใจวาบริษัทได
เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ัง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัตติามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว   และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน   ณ   วันท่ี                  
6  กุมภาพนัธ 2550 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรอง
และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางวรลักษณ องคโฆษิต และนางศิริพรรณ สันธนะพันธ เปนผูลง
ลายมือช่ือกํากบัเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ   นางวรลักษณ  องคโฆษิต   
และ                      นาง ศิริพรรณ  สันธนะพนัธ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 ช่ือ                            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

 
1. นายบัญชา องคโฆษิต                ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ       ................................................... 
 
2. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ           ................................................... 
  



3. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการ                                                  .................................................... 
 
4. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ/กรรมการบริหาร           .................................................. 
 
5. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ/กรรมการบริหาร           ................................................. 
 
6. นายแพทยทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ     ............................................ 
 
7. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ          .................................................. 
 
8. นางอุบล จิระมงคล  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ     ............................................  
 

ช่ือ         ตําแหนง             ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ     1. นางวรลกัษณ องคโฆษิต    กรรมการ/กรรมการบรหิาร ..............................................  

 
                                 2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ   กรรมการ/กรรมการบรหิาร        .............................................. 



ทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวฒุิทางการศึกษา

สัดสวนก

หุนในบริษัท

ารถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณ

* (%) ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายบัญชา  องคโฆษิต

ร

ปริญญาบัตรหลักส55 ูตร DAP 6.1 สามีของ 2526-ปจจุบัน ประธานกรรมการและ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ และกรรมกา

ผูจัดการ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบ

ไทย (Institute of Director: IOD)

ริษัท นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ

เลขทบีัตรประชาชน 2531-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

3100100301626 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 2540-2547 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

(Second Class Honors) 2543-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

Reigate College of Arts, England 2533-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

2534-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีดี สิงคโปร พีทอีี จํากัด

นายปญจะ  เสนาดิสัย ปริญญาบัตรหลักส58 ูตร DCP 4.27 - 2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รสา ทาวเวอร จํากัด

กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (Institute of Director: IOD)

2545-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)ุ

เลขทบีัตรประชาชน 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด 

3101700054159 ปริญญาบริหารธุรกิจหาบัณฑิต 25 ( )42-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก 2540-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บี เอ็ม เอส จํากัด

มลรัฐเมสซาชูเสทซ สหรัฐอเมริกา 2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)

2526-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2540-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

1



ทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวฒุิทางการศึกษา

สัดสวนก

หุนในบริษัท

ประสบการณารถือ ความสัมพันธทาง

* (%) ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต ปริญญาบัตรหลักส60 ูตร DAP

าบันกรรมการบ

 Director: IOD)

ตรบัณฑิต

 1)

ใหม

1.36 พี่สาวของ 2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด

กรรมการ สมาคมสงเสริมสถ

ไทย (Institute of

ริษัท นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาลเฉพาะทาง

สุขภาพจิต

เลขทบีัตรประชาชน

3100902008815 ปริญญาแพทยศาส 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

(เกียรตินิยมอันดับ 2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

มหาวิทยาลัยเชียง 2528-ปจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

จิตแพทยทีป่รึกษา คลินิกแพทยสุขุมวิท สุขุมวิท 31

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาจารยพิเศษภาควิชา มหาวิทยาลัยมหดิล

จิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศริิราช

มหาวิทยาลัยมหดิล

2526-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2540-2547 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

นางวรลักษณ  องคโฆษิต

ิต

ะผู

ปริญญาบัตรหลักส55 ูตร DAP 3.65 ภรรยาของ 2526-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม น.ส.วรลักษณ องคโฆษ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบ

ไทย (Institute of Director: IOD)

ริษัท นายบัญชา องคโฆษิต 2531-ปจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

สกุลเดิม    ทองประดิษฐ 2543-ปจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

กรรมการ กรรมการบริหาร แล PITMAN DIP. BUSINESS & 2540-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

อํานวยการฝายสํานักบริหาร ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND 2533-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

เลขทบีัตรประชาชน 2534-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทอีี จํากัด

3100100301561

2



ทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

 มห ย ดล

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวฒุิทางการศึกษา

สัดสวนก

หุนในบริษัท

ประสบการณารถือ ความสัมพันธทาง

* (%) ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ

ะ

ปริญญาบัตรหลักส51 ูตร DAP

าบันกรรมการบ

 Director: IOD)

าสตรบัณฑิต

ิทยาลัย

1.22 นองสาวของ 2535-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการบริหาร แล

ผูจัดการทัว่ไป

สมาคมสงเสริมสถ

ไทย (Institute of

ริษัท นายบัญชา  องคโฆษิต 2536-ปจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2543-ปจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

เลขทบีัตรประชาชน ปริญญาตรีอักษรศ 2534-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีดี สิงคโปร พีทอีี จํากัด

3100903817580 จุฬาลงกรณมหาว 2529-2535 รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน จํากัด

2540-2546 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช

ะ 

ปริญญาบัตรหลักส71 ูตร DAP

าบันกรรมการบ

 Director: IOD)

สตรบัณฑิตตรบณฑต

ริษัท

0.05 25- 38-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ แล

กรรมการอิสระ

สมาคมสงเสริมสถ

ไทย (Institute of

2542-ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2538-2543 ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช

เลขทบีัตรประชาชนเลขทบตรประชาชน ปริญญาแพทยศาปรญญาแพทยศาส 25152515 ปจจบัน อาจารยภาควิชาศลัยาศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล-ปจจุบน อาจารยภาควชาศลยาศาสตร คณะแพทยศาสตร าวท าลยมห

3100901452134 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเว

ารอิส

ส ปริญญาบัตรหลักส68 ูตร DAP

าบันกรรมการบริษัท

0.4 25- 38-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ และกรรมก ระ สมาคมสงเสริมสถ 2542-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2531-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เลขทบีัตรประชาชน M.D., C.M. 2540-2543 เจากรมการแพทยทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

3100902154293 McGill University
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อ อ

ทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวฒุิทางการศึกษา

สัดสวนก

หุนในบริษัท

ประสบการณารถือ ความสัมพันธทาง

* (%) ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางอุบล  จิระมงคล

าร

ปริญญาบัตรหลักส55 ูตร DAP

าบันกรรมการบ

 Director: IOD)

รกิจมหาบัณฑิต

ริษัท

1.17 25- 38-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม  น.ส. อุบล สมาคมสงเสริมสถ

ไทย (Institute of

2542-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สกุลเดิม  สากลเสถียร 2537-2539 กรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเทค็ จํากัด

กรรมการตรวจสอบ และกรรมก ปริญญาบริหารธุ 2517-2537 สายการบินแอรฟรานส (กรุงเทพฯ)

เลขทบีัตรประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5101700055933

นายชูฤกษ  โชติมารัตน ปริญญาวิศวกรรม56 ศาสตรบัณฑิต

ิทยาลัย

0.01 25- 34-ปจจุบัน ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัท เคซี ี ีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ จุฬาลงกรณมหาว 2533-2534 ผูจัดการโรงงาน บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เลขทบีัตรประชาชน 2532-2533 ผูจัดการฝายธุรการทัว่ไป บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3101702182073

นางธัญรัตน  เทศนสาลี ปริญญาบริหารธุ51 รกิจมหาบัณฑิต

sity, สหรัฐอเมร

 (บัญชี) -

ิกา

25- 47-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชือเดิม น.ส.ธัญรัตน Roosevelt Univer 2549- ปจจุบัน รักษาการแทนผูอํานวยการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สกุลเดิม  ศลีาเจริญ ฝายการเงินผูอํานวยการฝาย

ผูอํานวยการฝายบัญชี 2 ั ี544-2546 รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชี บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

เลขทบีัตรประชาชน 2542-2543 ผูจัดการบัญชีสวนกลาง บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

3101400565727 2539-2542 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท อินซเคป (ประเทศไทย) จํากัด

2536-2539 บริษัท ไทยนอคซ สตีล จํากัด

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล

ลิต

ปริญญาตรีวิทยาศ47 าสตร  สาขาเค

ิทยาลัย

มี 0.18 25- 43-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายสนับสนุน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม  น.ส.เสาวลักษณ จุฬาลงกรณมหาว การผลิต

สกุลเดิม  สุพุทธิธาดา 2538-2542 ผูชวยผูจัดการฝายวิศว บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผ กรรมการผลิค

เลขทบีัตรประชาชน 2532-2537 หวัหนาฝายวิศวกรรมการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3100905054443
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3101701556336 บริษัท พนเจริญพานิชการและอุตสาหกรรม จํากัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนา

3909900617921 2531-2535 หวัหนาฝายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

(รัฐศาสตร) มหาว

ทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ผ   ส  ( ) 

เลขทบีัตรประชาชน

3129900387647 2539-2546 รองผูจัดการทัว่ไป ฝาย บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ทรัพยากรบุคคล

*  สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 27 เมษายน 2549

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวฒุิทางการศึกษา

สัดสวนก

หุนในบริษัท

ารถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณ

* (%) ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวทิกร  เลิศไพศาล ปริญญาวิศวกรรม52 ศาสตรบัณฑิต

ตรศาสตร

(สาขา 0.13 25
ผูบริหาร

- 40-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต ื่มหาวิทยาลัยเกษ 2527-2539 ผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขทบีัตรประชาชน บริษัท นิธิพัฒนา จํากัด

รกิจมหาบัณฑิต

บริหารศาสตร

-นายนพดล  ทับเที่ยง ปริญญาบริหารธุ43 25- 40-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายคณุภาพ 2537-2539 ผูจัดการฝายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขทบีัตรประชาชน 2535-2537 ผูชวยผูจัดการฝายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ษยและ

าสตรบัณฑิต

ิทยาลัยเกษตรศาสตร

-นายสุรพล  กอเกิด ปริญญาตรี ศลิปศ42 2549-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายทรัพยากร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)-

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุ

ิ

มนุษย และบริหาร

บริหารบรหาร 25472547-2548 ผอํานวยการฝายทรัพยากร บริษัท อินโน แวลส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด2548 ูอานวยการฝายทรพยากร บรษท อนโน แวลู พรซชน ประเทศไทย จากด

มนุษย และบริหาร
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย

รายช่ือ KCE

บริษัทยอย บริษัทรวม

KCEI TLM KCET KCE'A KCE'S

 นายบัญชา  องคโฆษิต   X, //   X, //   X, //   /   /

 นายปญจะ  เสนาดิสัย   /   /   /   /

 แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต   /   /   /

 นางวรลักษณ  องคโฆษิต   /, //   /, //   /   /, //   /   /

 พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส   /   /

 นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   /

 นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ   /, //   /, //   /, //   /

 นางอุบล  จิระมงคล   /

x            กรรมการผูจัดการ                    //            กรรมการบริหาร                    /            กรรมการ
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เอกสารแนบ 3  :  อ่ืนๆ

  ( ไมมี )
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