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ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
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สวนที่ 1 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

1.  ขอมูลทัว่ไป 
 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  :  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท” หรือ “ KCE” ) 

ประเภทธุรกิจ   :  ผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส (PRINTED 

       CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 

ประเภทของหุน  :  เปนหุนสามัญ 

ทุนจดทะเบียน                     :  500,000,000 บาท ไดออกหุนสามัญจํานวน 463,061,769 หุน( ณ 

วันท่ี 1 กุมภาพนัธ 2553 ) ในราคา PAR หุนละ 1.00 บาท  

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  :  เลขท่ี 125-125/1,1 หมูท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวง     

                                                         ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

เลขทะเบียนบริษัท      :  0107535000354  (เดิมเลขท่ีบมจ.68) 

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

โทรศัพท :       (662)326-0199 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย 

โทรสาร :      (662)326-0300 

 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตแผน PCB ประเภท MULTILAYER บริษัทฯเขาถือ

หุนในบริษัทตางๆ ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป มีดังน้ี 

  1. บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100.0 ลานบาท 

ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE – SIDED PTH โดยบริษัทถือหุนรอยละ 94.99 ของ

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ  มีโรงงานต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

  2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,400 ลานบาท ดําเนิน

ธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเปนหลัก บริษัทถือหุนรอยละ 100.0 ของ

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว   ซึ่ งเปนหุนสามัญ  มีโรงงานต้ังอยู ท่ี นิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

  3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250.0 

ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED 

FIBERGLASS (PREPREG)  ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทและ

บริษัทยอยท้ัง 2 บริษัท บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปน รอยละ 71.20 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ซึ่ง

เปนหุนสามัญ มีโรงงานต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
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4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,600,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ในประเทศไทย 

โดยบริษัทถือหุนรอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 

  5. บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด :  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 50.00 

 6. บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 เหรียญ

สิงคโปรดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 49.00 ของทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 

   7. บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี  26 พฤษภาคม 2551 

ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,000,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา และใหบริการ

ในโครงการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม โดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 

 
บุคคลอางอิง 
นายทะเบียน 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
เลขท่ี 2 / 7 หมูท่ี 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท : 02-596 9343-63  

โทรสาร: 02-832-4994-6 

 
ผูสอบบัญช ี
นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 หรือ 
นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ 
นางสาวรัตนา จาละ  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734  
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 02-264-0777, 02-661-9190 

โทรสาร : 02-264-0789-90 
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษัท  วีระวงค, ชินวฒัน และเพียงพนอ จํากัด 

540 อาคารเมอรคิวร่ี ชั้น 22 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท: 02-264-8000 

โทรสาร : 02-657-2222 
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2. ปจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทฯและบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) เปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน

ชิ้นสวนสําคัญในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ดังน้ัน ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจึงผันแปรไปตาม

กระแสความผันผวนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ปจจัยความเสี่ยงทางดานการผลิต รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น

ในตลาดเปาหมาย โดยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผันผวนดังกลาวอาจมาจากวัฎจักรของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสเอง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขตางๆ ของตลาด ภาวะ

เศรษฐกิจ และปจจัยทางดานการผลิตอื่นๆ 
 
2.1 ปจจัยความเสีย่งภายนอกบริษัท 
 

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 
 การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอุตสาหกรรมอื่น

ท่ีมีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ เชนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑท่ีใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีระดับสูง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมอาจนําไปสูความเส่ียงดานอื่นๆ และอาจ

สงผลกระทบในเชิงลบตอยอดขายหรือราคาสินคาของของกลุมบริษัทฯได 

กลุมบริษัทฯไดมีนโยบายมุงเนนการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอและเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย ผูซื้อมักจะใหความสําคัญดาน

คุณภาพของสินคาเปนอันดับแรก ทําใหผูผลิตสินคาราคาถูกไมสามารถจะเขามาแขงขันในตลาดน้ีได  อยางไรก็

ตาม เพื่อกระจายความเส่ียง กลุมบริษัทฯไดกระจายการผลิตไปยังกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆดวย เชน ในกลุม

อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม กลุมสินคาอุปโภค กลุมอุปกรณโทรคมนาคม หรือกลุมชิ้นสวน

คอมพิวเตอร เปนตน    
 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
เน่ืองจาก PCB เปนสวนประกอบพ้ืนฐานของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ซึ่งในปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยีหรือสินคาชนิดใดมาแทนท่ีการใช PCB ได อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเปนความ

เส่ียงของอุตสาหกรรม PCB อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ การเปล่ียนแปลงใน

เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต และการเปล่ียนแปลงในคุณสมบัติหรือประเภทของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต PCB 

ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

แนวโนมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงและมี

ความละเอียดซับซอนมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการ PCB ท่ีมีขนาดเล็กลง มีลายวงจรท่ีละเอียดซับซอน และมี

จํานวนชั้น (Layer) ของแผนวงจรมากข้ึน ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคนิคการผลิตท่ีตองการทักษะในการ

ผลิตสูงมาก เพื่อใหได PCB คุณสมบัติพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามตองการ นอกจากน้ันยังอาจมี
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การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวในเบื้องตนอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการผลิต รายได

และผลกําไรจากการดําเนินงานอยูบาง แตกลุมบริษัทฯก็ไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีดังกลาวอยูตลอดเวลา ดวยการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมท้ังขยายกําลัง

การผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามาโดยตลอด ในขณะเดียวกันกลุมบริษัทฯก็มุงเนนการผลิตสินคา

คุณภาพในระดับปานกลางถึงคุณภาพสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตระดับน้ีไมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมาก

นัก รวมถึงการใหความสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา การสงสินคาตรงตามความตองการของ

ลูกคา การใหความชวยเหลือแกลูกคาในการผลิตภัณฑใหม เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาท่ีเปนผูผลิต

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําใหกลุมบริษัทฯสามารถรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไวไดและมีการปรับตัวตามเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ 
 

• ความเส่ียงทางดานการตลาด และการแขงขันทางธุรกิจ 
ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดไดจากปจจัยภายในประเทศของตลาดผูซื้อเอง 

เชน จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง นโยบายการคาระหวางประเทศ สงคราม การกอการราย เปน

ตน  และรวมถึงปจจัยในระดับองคกรของลูกคา เชน มีการควบรวมกิจการ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดซื้อ 

เปนตน กลุมบริษัทฯจึงมีนโยบายกระจายสัดสวนการตลาดในกลุมอุตสาหกรรมหลายประเภท แมวาจะคงสัดสวน

การตลาดสวนใหญไวในอุตสาหกรรมยานยนต อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดกระจายการขายสินคาไปท่ัวทุกภูมิภาค

ของโลก เชน ในยุโรป อเมริกา และเอเซีย  

สวนความเส่ียงทางดานการแขงขันทางธุรกิจน้ัน ในดานหนึ่งจะเปนการแขงขันดานราคา ซึ่งคูแขงของ

กลุมบริษัทฯจะเปนผูผลิตในประเทศจีนและไตหวัน ซึ่งเปนปญหาของผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ัวโลก 

รวมถึงกลุมบริษัทฯดวยแมวากลุมบริษัทฯจะไมไดเปนคูแขงโดยตรงกับผูผลิตในประเทศจีนเพราะมีตลาด

เปาหมายคนละกลุม สวนอีกดานหน่ึงเปนการแขงขันกับผูผลิตPCB ในยุโรปท่ีถูกมองวามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวา

และมีคุณภาพสูงกวาPCB ท่ีผลิตในประเทศไทย อีกท้ังยังมีแหลงผลิตในยุโรปเองซึ่งการขนสงทําไดสะดวกกวา 

อยางไรก็ดี จากการท่ีผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสถูกกดดันเร่ืองตนทุนทําใหตองหันมาหาซื้อของถูกในตลาดเอเซีย

มากข้ึน สงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตPCB จากยุโรปและอเมริกามาทางเอเซียในหลายปท่ีผานมาอยาง

ตอเน่ือง และผูผลิตท่ีเปนคูแขงของกลุมบริษัทฯในยุโรปก็คอยๆลดขนาดของธุรกิจลงหรืออาจตองปดกิจการไปใน

ท่ีสุด 
 
2.2 ปจจัยความเสีย่งภายในบรษัิท 
 

• ความเส่ียงทางดานการผลิต 
เน่ืองจากสินคาอิเล็กทรอนิกสเปนสินคาท่ีมีขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซับซอน ประกอบกับ

เทคโนโลยีดานการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การที่กลุมบริษัทฯมีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง
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นอกจากน้ัน บริษัทยังมีความเส่ียงดานการจัดหาแรงงานที่มีทักษะ บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

บุคลากรเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรหรือปญหาอื่นดานแรงงานอาจสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพใน

การผลิตและคุณภาพสินคาได ดังน้ันกลุมฯบริษัทจึงสงเสริมการฝกอบรมทางเทคนิคและใหความรูอยางตอเน่ือง

เพื่อเสริมสรางทักษะและความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแกบุคลากร รวมถึงการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมแก

บุคลากรเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรใหทํางานกับกลุมบริษัทฯใหยาวนาน 

ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอาจสงผลเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทฯไดเปนอยางมาก 

อาจทําใหบริษัทฯตองเสียลูกคาไปใหกับคูแขงอื่น และบริษัทฯอาจตองหยุดการผลิตซึ่งจะทําใหสูญเสียรายได อีก

ท้ังตองเสียเวลาและคาใชจายในการกลับมาเปดสายการผลิตอีกคร้ัง ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอยทุกแหง จึงทํา

ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดและประกันธุรกิจหยุดชะงักไวกับบริษัทประกันภัยท่ีมีฐานะทางการเงินมั่นคง และใหมี

การทบทวนกรมธรรมประกันภัยทุกปเพื่อใหมั่นใจวามีการคุมครองความเสียหายอยางเพียงพอในทุกกรณี 
 

• ความเส่ียงจากวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต 
ความเส่ียงทางดานวัตถุดิบเกิดขึ้นไดจากการขาดวัตถุดิบท่ีตองใชในการผลิตซึ่งอาจจะนําไปสูการหยุด

การผลิต หรือการใชวัตถุดิบท่ีดอยคุณภาพ หรือการปรับราคาของวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยง

ดังกลาว จึงไดสรางโรงงานเพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับการใชในกลุมบริษัทฯเอง (แผนลามิเนตและพรีเพก) โดยจัดต้ัง

บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จก. (TLM) ขึ้นเพื่อดําเนินการผลิต ท้ังน้ี การซื้อลามิเนตจาก TLM ชวยให

กลุมบริษัทฯ มีความมั่นใจวาวัตถุดิบหลักจะมีอยางเพียงพอ และมีคุณภาพและคุณสมบัติตามท่ีตองการเสมอ  

สําหรับวัตถุดิบท่ีมีทองแดงหรือทองเปนสวนประกอบหลัก เชน แผนลามิเนต(Laminate) แผนทองแดง 

(Copper Foil) กอนทองแดง (Copper anode) และ Gold Salt น้ันยังมีความเสี่ยงทางดานราคาหากราคาตลาด

ของทองแดงหรือทองเกิดความผันผวน ดังน้ันบริษัทจึงมีนโยบายใชเคร่ืองมือทางการเงินในการทําสัญญาปองกัน

ความเสี่ยงราคาทองแดงและทองไวในปริมาณท่ีเหมาะสมและตามสถานการณ 

สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนในการผลิตอื่นๆกลุมบริษัทไดทําการคัดเลือกผูผลิตหรือผูจัด

จําหนายไว 2-3 รายตอรายการ อีกท้ังไดมีการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายมาเปน

ระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังไดมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตลาดอยางใกลชิดและมี

การสํารองวัตถุดิบหลักไวอยางเพียงพอท่ีจะทําใหการผลิตสามารถดําเนินไปไดอยางเรียบรอยตามแผนการผลิตท่ี

วางไว 

• ความเส่ียงทางดานการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ รายการเทียบเทา

เงินสด ลูกหน้ีการคา เงินลงทุน เจาหน้ีการคา เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว นอกจากน้ีบริษัทฯและ

บริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯและบริษัทยอยมี



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                               แบบ 56 – 1 ประจําป 2552 

 
 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา ฝายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอย

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทฯและ

บริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาจํานวนมากราย และลูกหน้ีสวนใหญ

มีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ

มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู ในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเก่ียวกับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวน

ใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูใน

ระดับตํ่า 

ท่ีผานมายังมิไดมีการใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงใน

อัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ในอนาคตกลุมบริษัทฯอาจใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงินในการบริหารจัดการความ

เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของหน้ีสินระยะยาว หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีความผันผวนและมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน

อยางตอเน่ือง 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเก่ียวเน่ืองกับการขาย

สินคา การซื้อวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหารสินทรัพยและ

หน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศโดยจะจัดใหสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวมีสัดสวนและเง่ือนไขท่ีสมดุลกัน (Natural 

Hedging) และเนนการสรางกระแสเงินสดรับและจายใหสอดคลองกัน นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมี

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเนนการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรมการคา 

(Transaction risk) ตามสถานการณและคาดการณอัตราแลกเปล่ียน เปนผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทํา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยไวจํานวนหน่ึง ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึง

ป เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันความเส่ียง 
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• ความเส่ียงจากการไมไดรับชําระคาสินคาจากตัวแทนจําหนาย 

 ปจจุบัน บริษัทฯขายสินคาผานตัวแทนขายของบริษัทฯ ในสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของรายไดจากการ

ขายท้ังหมด สวนท่ีเหลือเปนการขายไปยังลูกคาโดยตรง โดยใหบริษัทตัวแทนเปนผูติดตามการชําระเงินคาสินคา

จากลูกคาแลวนําสงใหแกบริษัทตามตารางเวลาที่ไดตกลงกัน ทําใหบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไมไดรับชําระเงินท้ัง

จากบริษัทตัวแทนและจากลูกคา ซึ่งจะกระทบกับสภาพคลองและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมากลุมบริษัทฯไมเคยประสบปญหาในการติดตามการชําระหน้ีจาก

บริษัทตัวแทน ไมวาจะเปนการติดตามการชําระหน้ีคาสินคาท่ีบริษัทจัดสงใหบริษัทตัวแทน หรือการรับเงินโอนคา

สินคาท่ีบริษัทตัวแทนติดตามการชําระเงินจากลูกคาใหแทนบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทตัวแทนหลายแหงมีฐานะเปน

บริษัทยอยหรือบริษัทรวมของกลุมบริษัทฯ สวนบริษัทตัวแทนรายอื่นท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับกลุมบริษัทฯน้ันก็มี

ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีดีมาเปนระยะเวลานานกวา 22 ป นอกจากน้ีลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัทฯเปนบริษัท

ชั้นนําของโลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงแข็งแรง ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับชําระหน้ีคอนขางตํ่า กรณี

ท่ีเกิดการจายเงินลาชาเกินกวากําหนดชําระน้ัน โดยมากจะเกิดจากปญหาอื่นๆ ซึ่งไมเก่ียวกับหน้ีเสียหรือมีการผิด

เง่ือนไขในการชําระเงินแตอยางใด  
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 

2525 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ่งเปนแผน  Epoxy Glass ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะก่ัว ทองแดง 

เคลือบอยู ภายใตเคร่ืองหมายการคา “KCE” โดยชวงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯสามารถผลิตไดเฉพาะ PCB 

ชนิด 2 หนา (Double-sided PCB) ตอมาบริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองจนสามารถผลิตแผน PCB 

ชนิดหลายชั้น (Multilayer PCB) ท่ีมีความซับซอนมากข้ึนได ผลิตภัณฑ PCB เปนชิ้นสวนพื้นฐานที่สําคัญในการ

ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกือบทุกประเภท 

บริษัทฯไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2531 และไดแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 500.0 ลาน

บาท และมีทุนชําระแลว 462.5 ลานบาท  

            บริษัทฯผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส หรือ PCB ชนิดสองหนาเคลือบรู (Double-sided 

PTH) และชนิดหลายชั้น (Multilayer PCB) ต้ังแต 4 - 20 ชั้น โดยเกือบท้ังหมดเปนการผลิตเพื่อการสงออก เน่ืองจาก

ในการผลิต PCB ตองใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และตองไดมาตรฐานคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับของ

อุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทักษะของพนักงานผลิตอยูตลอดเวลา 

บริษัทฯไดขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง และไดแตงต้ังตัวแทนจําหนายในตางประเทศหลายแหง 

เพื่อตอบสนองความตองการ (Demand) ในผลิตภัณฑ PCB ท่ีเติบโตชึ้นอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ของโลก 

ในป  2551 มีการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมคือ บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ประกอบกิจการ

ใหบริการเปนท่ีปรึกษาและบริหารโครงการตางๆ ดานระบบขอมูลคอมพิวเตอร รวมท้ังการดูแลระบบหลังการติดต้ัง

โปรแกรม และเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ สวนประกอบคอมพิวเตอรอีกดวย  
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทเคซีอีฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
 
 

   

 
 
 

 
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

 

25% 

 94.99%  

.บจ. เคซีอี เทคโนโลย ีบจ. เคซีอี อินเตอร 
เนชั่นแนล 

บจ. ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร 

. บจ  เคซีอี สิงคโปร พีทีอี . บจ  เคซีอี อเมริกา อิงค   

25 %    .   

 

บจ. เคซีอี (ประเทศไทย)  

100%

 

49%  60 %

บจ. ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น     

24.50 % 19.20 % 52 %

24.50% 
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บริษัทยอย 
1. บริษัท เคซีอ ีอนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปจจบุนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100.0 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปน

ผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH โดยบริษัทถือหุนรอยละ 94.99 ของทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแลว ผูท่ีถอืหุนสวนท่ีเหลือเปนบุคคลท่ีไมเก่ียวของและมีความขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสียกับบริษัท 

2.  บริษัท เคซีอ ี เทคโนโลยี จํากัด ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,400 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต

และจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเปนหลัก บริษัทถือหุนรอยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแลว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250.0 ลานบาท ดําเนิน

ธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG)  ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทและบริษัทยอยท้ัง 2 บริษัท 

บริษัทและบริษทัยอยถือหุนรวมเปน รอยละ 71.20 กรรมการและผูบริหารของบริษัทถือหุนรวมรอยละ 4.80 บริษัท 

ทรีนิต้ี วัฒนา จํากัด  (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 24.00 ผูบริหารของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ถือ

หุนรอยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ปจจบุันมีทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแลว 3,600,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ในประเทศไทย บริษัทถือหุนรอย

ละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  

5.  บริษัท ไทย บสิซิเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี  26 พฤษภาคม 2551 ปจจบุันมีทุน

จดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,000,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการในการวางระบบ ERP และใหการสนับสนุน

ดานคอมพิวเตอร และเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเก่ียวเนื่อง โดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 

ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  
 

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

ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษทัและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 50.00, Mr. Frederick Rhodes 

ซึ่งเปนชาวอเมริกัน ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนได

เสียกับบริษัทถือหุนรอยละ 45.00 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุนรอยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

ท้ังน้ี กรรมการของบริษัทจํานวน 2 ทาน ไดแก นายบัญชา องคโฆษิต และนางวรลักษณ องคโฆษิต เปนกรรมการ

บริษัท เคซีอ ี อเมริกา อิงค จํากัด ซึ่งคิดเปนสัดสวน 2 ทานจากจาํนวนกรรมการท้ังหมด 4 ทานของบริษัท เคซอี ี

อเมริกา อิงค จาํกัด 

2. บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอ ีจาํกัด ปจจุบันมทุีนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 เหรียญสิงคโปรดําเนินธุรกิจ 
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เปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 49.00, Mr. Elgie Goh ซึ่งเปนชาวสิงคโปร 

ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ถอืหุนรอยละ 

40.0 และนายรพีพัฒน ธรรมพานิช และไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ถือหุนรอย

ละ 11.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ท้ังน้ี กรรมการบริษทัจํานวน 2 ทาน ไดแก นายบญัชา องคโฆษติ, นางวร

ลักษณ องคโฆษิต  เปนกรรมการในบริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซึ่งคิดเปนสัดสวน 2 ทานจากจาํนวนกรรมการ

ท้ังหมด 4 ทานของ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จํากัด 
 

3.3   โครงสรางรายได 
 

บริษัทและบริษทัยอยดําเนินกิจการในสวนธุรกิจหลัก คือ การผลิต  

รายได ป 2552 ป 2551  ป 2550 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท    รอยละ 

รายไดจากการขาย (1)               
 
 - ธุรกิจแผนพิมพ 

          

     - อเมริกา 875.60 14.74 1,417.52 17.95 1,633.06 19.02 

 - ยุโรป 3,444.68 58.00 4,454.75 56.41 4,900.34 57.08 

 - เอเชีย 1,328.45 22.37 1,640.87 20.79 1,693.31 19.68 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2) 101.81 1.72 154.20 1.95 138.70 1.66 

-ธุรกิจบริการ 1.90 0.03 - - - - 

 รวมรายไดจากการขาย 5,752.44 96.86 7,667.34 97.10 8,365.41 97.44 

 รายไดอื่น 186.36 3.14 227.19 2.88 214.36 2.50 

 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทยอย และบริษัทรวม 
- - 1.97 0.02 4.69 0.06 

 
 
รวมรายได 

 
5,938.80 

 
100.00 

 
7,896.50 

 
100.00 

 
8,584.46 

 
100.00 

        

 

หมายเหตุ – 1.เปนรายไดที่ขายใหกับบุคคลภายนอกเทานั้น ไมรวมสวนที่ขายใหกับกลุมบริษัท 

   2.เปนรายไดจากการขายใหกับบุคคลภายนอกเทานั้น 

      การจําหนายใหกับกลุมบริษัทในป 2550-52คิดเปน รอยละ 91  รอยละ 90 และรอยละ 90 ของรายไดจากธุรกิจพรีเพก  

    และลามิเนต ตามลําดับ  

  3.รายไดอื่นประกอบดวยคาขายเศษวัสดุ รายไดจากงานรับจางผลิต เงินคาชดเชยจากที่วัตถุดิบไมมีคุณภาพ  

   เงินชดเชยจากประกันภัย คาปรับจากการยกเลิกคําส่ังซ้ือ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียรับ และอื่นๆ 
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ท้ังน้ีหากพิจารณาโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในป 2550-2552  ตามลักษณะผลิตภัณฑจะสามารถจําแนกได

ดังน้ี 
 

 รายได ป 2552 ป 2551 ป 2550 

   ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย               
 
 - แผนพิมพวงจรไฟฟา 

          

 
 

DOUBLE SIDED 
817.15 13.76 1,172.20 14.84 1,712.34 19.94 

 
?

 

MULTILAYER 
4,833.48 81.39 6,340.94 80.31 6,514.37 75.84 

 
     

- พรีเพกและลามิเนต       
101.81 1.71 154.20 1.95 138.70 1.66 

 5,752.44 96.86 7,667.34 97.10 8,365.41 
 

97.44 
 

รวมรายไดจากการขาย 
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 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสายการผลิตเดียวกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่

ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนกตามสวนงาน

ทางธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังตอไปนี้  
(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551   

ธุรกิจแผนพิมพวงจร      

 

รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน ธุรกิจ พรีเพกและ ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดจากภายนอก 101,809 154,199 875,598 1,417,520 3,444,687 4,454,756 1,328,449 1,640,862 5,648,734 7,513,138 1,900 - - - 5,752,443 7,667,337 

949,516 1,380,718 - - - - 996,566 1,426,271 996,566 1,426,271 54,058 13,663 (2,000,140) (2,820,652) - - รายไดระหวางสวนงาน 
1,051,325 1,534,917 875,598 1,417,520 3,444,687 4,454,756 2,325,015 3,067,133 6,645,300 8,939,409 55,958 13,663 (2,000,140) (2,820,652) 5,752,443 7,667,337 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงานตาม
สวนงาน 100,576 156,561       1,000,141 878,116 24,474 4,324 (45,999) 26,179 1,079,192 1,065,180 

รายไดและคาใชจายที่ไมได
ปนสวน:                 

กําไรจากการขายที่ดิน               41,296 - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน               53,381 - 

               22,680 30,723 ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการปองกันความเสี่ยง               1,724 - 
เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย               - 28,621 
รายไดอื่น               67,281 169,820 
คาใชจายในการขาย               (406,784) (678,273) 
คาใชจายในการบริหาร               (351,422) (350,360) 
คาตอบแทนผูบริหาร               (56,178) (57,135) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน               - (20,468) 
ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง               - (295,691) 
คาใชจายทางการเงิน               (271,427) (285,350) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม               (1,837) 1,965 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (3,685) (1,567) 

              (2,668) (6,635) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ               171,553 (399,170) 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนดังตอไปนี้  

 

(หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร ธุรกิจบริการ รวม 

         2552      2551    2552   2551       2552       2551     2552 2551 

สินทรัพยถาวร 536,637 596,333 5,079,811 5,588,411 2,437 2,147 5,618,885 6,186,891 

สินทรัพยอื่น 782,999 870,307 2,385,612 2,320,688 20,277 6,755 3,188,888 3,197,750 

1,319,636 1,466,640 7,465,423 7,909,099 22,714 8,902 8,807,773 9,384,641 สินทรัพยรวม 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

 

4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 

 ผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯเปนผูผลิตและจําหนาย คือ แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT 

BOARD หรือ PCB ) เปนแผน EPOXY FIBER GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะก่ัว ทองแดงเคลือบอยู เพื่อให

กระแสไฟฟา ผานไปยัง  INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพื่อใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตางๆ ทํางานได 

 ท้ังน้ี PCB ท่ีบริษัทฯเปนผูผลิตมี 2 แบบ คือ 

1. การผลิตแบบ 2 หนาเคลือบรู (DOUBLE SIDED PLATED THROUGH HOLES PCB) และ 

2. การผลิตแบบหลายชั้น (MULTILAYER PCB) ซึ่งมีความซับซอนกวาและใชเทคโนโลยีสูงกวาแผน

พิมพ วงจรชนิด 2 หนาเคลือบรู ซึ่งสามารถผลิตไดต้ังแต 4 ชั้น ถึง 21 ชั้น 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ท้ังสองแบบน้ีถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ เชน อุตสาหกรรมยาน

ยนต อุตสาหกรรมผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม อุปกรณโทรคมนาคมตางๆ รวมถึงโทรศัพทมือถือและเคร่ือง

คอมพิวเตอร เปนตน 
 

ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผูผลิตนอยราย บริษัทฯจําเปนตองพึ่งพาผูอื่น

ในการรับจางผลิตเหมาชวง (Subcontract) ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่ีกลุมบริษัทมีกําลัง

การผลิตของเคร่ืองจักรใหมไมเพียงพอท่ีจะผลิตใหทันและตอเน่ืองกับข้ันตอนการผลิตอื่นท่ี

ตอเน่ืองกัน จึงสงผลใหบริษัทฯมีขอจํากัดในแงของกําลังการผลิต 

2. การผลิต PCB ตองใชเทคโนโลยีสูง บริษัทฯจึงจําเปนตองทําการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลาซึ่งตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 

3. ความกดดันทางดานราคาซึ่งเกิดจากผูผลิต PCB ในจีน ทําใหมีการผลิตสินคาราคาถูกเขาสูตลาด

เพิ่มมากขึ้น แมวาผลิตภัณฑแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ท่ีผลิตในประเทศจีนจะไมไดแขงขัน

โดยตรงกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ เน่ืองจากผูผลิตในประเทศจีนจะเนนกลุมตลาดสินคาระดับลาง

เพราะมีคุณภาพและเทคโนโลยีในการผลิตท่ีตํ่ากวา แตก็ยังสงผลใหเกิดการเปรียบเทียบทางดาน

ราคาในทางออม 

4. เน่ืองจากลูกคามีความตองการผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงข้ึน ทําใหบริษัทฯตอง

พัฒนาเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสอดคลองตามมาตรฐานที่ลูกคา

ตองการ 
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สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

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

อินเตอรเนชัน่แนล จํากดั 
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 1176(2)/2550 1160(2)/2551 1378/2543 1598(2)/2547 

2. ผลิตผลติภัณฑ ผลิตแผน ผลิตแผน เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตผลติภัณฑ ผลิตผลติภัณฑ ผลิตผลติภัณฑ ผลิตผลติภัณฑ ผลิตแผน 

พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พรีเพก ลามิเนต พรีเพก พรีเพกและ      

ลามิเนต 

พรีเพกและ    

ลามิเนต 

พิมพวงจร 

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ              

3.1 3 ป  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่

ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมและ

ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลไป

รวมคํานวณเพื่อเสียภาษี 

(สิ้นสดุแลว) 

 

3 ป  

(สิ้นสดุแลว) 

 

3 ป  

(สิ้นสดุแลว) 

 

3 ป  

(สิ้นสดุแลว) 

 

3 ป  

(สิ้นสดุแลว) 

 

3 ป 

(สิ้นสดุ

แลว) 

 

3 ป  

(สิ้นสดุแลว) 

 

3 ป  

(สิ้นสดุแลว) 

 

3 ป  

(สิ้นสดุแลว) 

 

5 ป 5 ป 7 ป           

(สิ้นสดุแลว)  

7 ป  

ไดรับ ไดรับ 3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจํานวน

เทากับรอยละหาของรายไดทีเ่พิ่มขึ้นจากปกอนจาก

การสงออกเปนระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการ

สงออกของปนัน้ ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจากการ

สงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง ยกเวนสองปแรก 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ  

(สิ้นสดุแลว) (สิ้นสดุแลว) 

 

ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับกึ่งหนึ่ง ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

ไดรับ ไดรับ 3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวสัดุ

จําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการ

ผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวนั

นําเขาวันแรก 

ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไดรับ 

(สิ้นสดุแลว) (สิ้นสดุแลว) ((สิ้นสดุแลว) (สิ้นสดุแลว) สิ้นสดุ

แลว) 

4. วันทีเ่ริ่มใชสิทธติามบัตรสงเสริม 6 มกราคม 

2539 

8 สิงหาคม 

2541 

4 มิถุนายน 

2543 

15มิถุนายน 

2537 

13 ตุลาคม 

2542 

1 กันยายน 

2549 

3 พฤศจิกายน 

2543 

1 กันยายน 

2546 

7 กรกฎาคม 

2547 

2พฤษภาคม 

2550 

25 มิถุนายน 

2544 

1 22 ธันวาคม 

2552 
พฤศจิกายน 

2547 
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 4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

 4.2.1 กลยุทธการแขงขันของกลุมบริษัท 
 

 เพื่อใหกลุมบริษัทคงศักยภาพในการแขงขันกับผูผลิตรายอื่นในตลาดไดตอไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ

รักษาคุณภาพสินคา  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาผานการตลาดของกลุมบริษัท และตัวแทนจําหนาย และ

คงสัดสวนการตลาดสวนใหญไวในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสยานยนต มี

แนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง และเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย เพราะมีความยากลําบากในการเขามาของผูผลิต

รายใหมๆ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังไดมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา จึงทําใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากข้ึน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังน้ี บริษัทมีกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี 

1. ดานราคาขายผลิตภัณฑ บริษัทจะพิจารณาจากปจจัยหลายดาน เชนดานตนทุนการผลิตซึ่งคํานวณ

ไดจากราคาวัตถุดิบ ระดับเทคโนโลยีและความซับซอนของการผลิต ปริมาณสินคาท่ีส่ังผลิต ท้ังน้ี 

ราคาท่ีเสนอขายจะตองสอดคลองกับราคาตลาดและสามารถแขงขันกับราคาของคูแขงในตลาดโลก

ไดดวย สําหรับกลุมผลิตภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีในระดับสูงเชนเดียวกัน 

2. ดานผลิตภัณฑ บริษัทฯไดติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีในตัวสินคาของลูกคา รวมถึง

พัฒนาการทางเทคโนโลยีใหมๆในการผลิต PCB อยูเสมอ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมี

แนวโนมเพิ่มความซับซอนมากขึ้นในอนาคต 

3. ดานตนทุนผลิตภัณฑ เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทยอย (บ.ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด) เปน

ผูผลิตแผนลามิเนตและพรีเพก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตใหแกกลุมบริษัทไดเองจึงทําให

ไดเปรียบเรื่องตนทุนผลิต  

4. ดานการบริการ บริษัทใหความสําคัญตอการบริการและการสงมอบสินคาใหตรงกําหนดของลูกคา

และสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา รวมถึงการดูแลและใหบริการดานการขายท้ังกอนและหลังการ

ขายอยางใกลชิด 
 

4.2.2 กลยุทธทางการตลาด 
 จุดเดนและจุดดอยทางการตลาดสามารถสรุปไดดังน้ี 
             จุดเดน 

1. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตในประเทศยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับคาแรงในประเทศอื่นๆ 

ในภาคพื้นยุโรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยูในเขตสงออกและไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก  (BOI)  ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในการ

ยกเวนภาษีขาเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบในการผลิต อีกท้ังไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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จุดดอย 

1. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด เชน แผนใยแกว , EPOXY RESIN และแผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) ยังตองนําเขามา

จากตางประเทศ เน่ืองจากยังไมมีผูผลิตในประเทศไทย 
2. กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยังไมไดรับการสงเสริม

ใหทันสมัยเทาเทียมกับในตางประเทศและยังตองอาศัยเทคโนโลยีบางอยางจากตางประเทศเขามา

ใชในการผลิต 
 

4.2.3 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับราคาตลาดและอยูในระดับราคาท่ี

สามารถแขงขันได โดยคํานึงถึงคุณภาพสินคา ตนทุนการผลิต ท้ังน้ี บริษัทฯมีการทํา Benchmark เพื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆ ทุก 6 เดือน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคา  
 

4.2.4 ลูกคากลุมเปาหมายและชองทางการจําหนาย    
บริษัทฯมีนโยบายในดานการขายโดยมีกลุมลูกคาเปาหมายในทุกๆกลุมอุตสาหกรรมตางกันไป ท้ังน้ี เพื่อ

ลดความเส่ียงในกรณีท่ีกลุมอุตสาหกรรมกลุมใดกลุมหน่ึงประสบภาวะถดถอย 

 

กลุมลูกคาในปจจุบัน บริษทัฯมีลูกคาซึ่งเปนผูผลิตในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ดังน้ี 

กลุมผลิตภัณฑอุปกรณเครือขายโทรคมนาคม (Telecommunication) 

กลุมอุปกรณประกอบคอมพิวเตอร (Computer & Network) 

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต (Automotive Electronics) 

กลุมผลิตภัณฑท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Electronics) 

กลุมสินคาอุปโภค (Consumer Products) 
 

ปจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกคาท้ังหมดกวา 120 ราย ท้ังน้ี บริษัทฯมีนโยบายจํากัดยอดขายใหแกลูกคาราย

ใดรายหน่ึงไมเกินรอยละ 30 ของยอดขายรวม เพื่อลดความเสี่ยงในลูกคาแตละราย โดยในป 2552 ลูกคาราย

ใหญ 10 รายแรกไดส่ังซื้อสินคารวมกันคิดเปนรอยละ 77 ของยอดขายรวม 
 

กลุมลูกคาเปาหมายในอนาคต 
สําหรับลูกคากลุมเปาหมายในอนาคต บริษัทฯจะยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก

เพราะบริษัทฯมีความสามารถในการแขงขันดีกวาผูขายรายอื่น ท้ังน้ีอาจมีการเพิ่มสัดสวนของลูกคาใน กลุม 

Industrial Electronics และกลุม Consumer Product ท่ีเปน High-end มากขึ้น  
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ชองทางการจดัจําหนาย 
 

การผลิตตามปกติของบริษัทฯเปนการผลิตสินคาตามคําส่ังของลูกคา โดยคําส่ังซื้อท้ังหมดจะผานมาจาก

บริษัทตัวแทน แลวรวบรวมสงมายังบริษัทฯเพื่อทําการผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อของลูกคาตอไป เมื่อสินคาผลิต

เรียบรอยแลวบริษัทฯอาจจัดสงสินคาใหแกลูกคาใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 

1.1 จัดสงสินคาไปยังบริษัทตัวแทน แลวบริษัทตัวแทนจําหนายจัดสงใหแกลูกคาตออีกทอดหน่ึง สําหรับ

วิธีการชําระเงินน้ัน บริษัทตัวแทนจะเปนผูชําระเงินมายังบริษัทตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนด 

ท้ังน้ีรายไดประมาณรอยละ 60 ของบริษัทฯมาจากการจัดสงสินคาตามวิธีดังกลาว 

1.2 จัดสงสินคาใหแกลูกคาโดยตรง โดยไมผานบริษัทตัวแทน สําหรับวิธีการชําระเงินน้ันบริษัทตัวแทน

จะเปนผูรับชําระเงินจากลูกคาแตละรายแทนบริษัทฯ แลวรวบรวมเงินเพื่อนําสงมายังบริษัทฯตอไป 

เมื่อบริษัทฯไดรับชําระเงินจากบริษัทตัวแทนแลว บริษัทฯจะจายคานายหนาเปนการตอบแทนใหแก

บริษัทตัวแทน ท้ังน้ี รายไดประมาณรอยละ 40 ของบริษัทฯมาจากการจัดสงสินคาใหแกลูกคา

โดยตรง 
 

ท้ังน้ีในป 2550-2552 ท่ีผานมา กลุมบริษัทมรีายไดจากการขาย แยกตามวธิีการจัดสง ดังน้ี 
 

 วิธีการจัดสงสินคา ป 2552 ป 2551 ป2550 

   ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

 1.จัดสงสินคาใหแกบริษัทตัวแทน 3,200.05 55.63 4,617.39 60.22 4,845.29 57.90 

 2.จัดสงสินคาใหลูกคาโดยตรง 2,552.39 44.37 3,049.95 39.78 3,520.12 42.10 

 รวมรายไดจากการขาย 5,752.44 100.00 7,667.34 100.00 8,365.41 100 

 

กลุมบริษัทมีตัวแทนจําหนายท้ังในและตางประเทศ จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
 

1. ตัวแทนจําหนายทีมีฐานะเปนบริษัทยอย 
 

1) บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ซึ่ง

รับผิดชอบลูกคาในประเทศไทยโดยไดเร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อเปนตัวแทน

ในการรับคําส่ังซื้อจากลูกคาในประเทศไทยในลักษณะเดียวกับตัวแทนในตางประเทศ ซึ่งกอนหนา

น้ีการจําหนายใหแกลูกคาในประเทศไทยบริษัทฯจะเปนผูทําการติดตอเอง ลูกคาสวนใหญจะ RE-

EXPORT สินคาท่ีผลิตออกไปตางประเทศ โดยในป 2552 บริษัทฯไดจําหนายสินคาผานตัวแทนใน

ประเทศ คิดเปนรอยละ 3.6 ของยอดขายรวม  
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2. ตัวแทนจําหนายที่มีฐานะเปนบริษัทรวม 
 

1)  KCE AMERICA INC. ต้ังอยูท่ีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แมกซิโก บราซิล  และแคนาดา โดยในป 2552  บริษัทฯไดสงสินคาออกไปขายใน

พื้นท่ีดังกลาวคิดเปนรอยละ 14.6 ของยอดขายรวม  
2)  KCE SINGAPORE PTE LTD. ต้ังอยูท่ีประเทศสิงคโปร ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในทวีปเอเชียและ

ออสเตรเลียท้ังหมด ยกเวนประเทศไทยโดยในป 2552 บริษัทฯไดสงสินคาออกไปขายในพื้นท่ี

ดังกลาวคิดเปนรอยละ 33.9 ของยอดขายรวม  
 

3. ตัวแทนจําหนายบุคคลทีไ่มเก่ียวของกัน 
 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใชชื่อทางธุรกิจวา KCE EUROPE) ต้ังอยูในประเทศ

อังกฤษ ประกอบกิจการจัดจําหนาย PCB บริษัทเปนผูรับผิดชอบลูกคาในทวีปยุโรปท้ังหมด 

ยกเวนเยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2552 บริษัทฯจัดสงสินคาออกไปขายคิดเปนรอยละ 26.1 

ของยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ต้ังอยูในประเทศเยอรมัน ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ

เยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2552 บริษัทจัดสงสินคาออกไปขายคิดเปนรอยละ 21.0 ของ

ยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไม

มีสวนไดเสียกับบริษัท  

 

 4.2.5 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขงขัน 
 

4.2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมทุกประเภท ท่ีใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง

คอมพิวเตอร (Computer) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองมือส่ือสาร (Communication) อุตสาหกรรมยานยนต 

(Automotive) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม  (Industrials) อุตสาหกรรมสินคาอุปโภค 

(Consumer) รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆของผลิตภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีสูง ในหลายปท่ีผานมาอุตสาหกรรม

อีเล็กทรอนิกสมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 6-8 ตอป แตในปลายป2551 ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งสงผล

ตอการเติบโตของอุตสาหกรรมทุกประเภท และเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางกวางขวาง โดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงไปยังอุตสาหกรรมการผลิต 

PCB ท่ัวโลก วิกฤติการณไดตอเน่ืองมาในป 2552 เปนผลทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสหดตัวลงรอยละ 9 
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 อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจร (Printed circuit board) 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส หรือ PCB เปนสวนประกอบสําคัญท่ีใชในเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

โดยอาจแบงเปน 2 ประเภทใหญๆตามคุณสมบัติของแผน PCB คือ Flexible PCB ซึ่งเปนแผน PCB ชนิดออน และ 

Rigid PCB ซึ่งเปนแผน PCB ชนิดแข็ง และอาจแบง PCB ออกตามระดับ technology ไดอีกดังน้ี 

• Single-Sided PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาเพียงดานเดียว มีขั้นตอนการผลิตท่ีไมซับซอน

และเนนการใชแรงงานคนมากกวาเคร่ืองจักร PCB เหลาน้ีจะใชเปนสวนประกอบของเคร่ืองใชไฟฟา 

และเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสท่ัวๆไป 

• Double-sided PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาสองดาน ซึ่งมีการนํามาใชกับเคร่ืองใชไฟฟา 

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบางประเภท เชน อุปกรณคอมพิวเตอร โทรทัศน เปนตน 

• Multi-Layer PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาซอนกันหลายชั้น มีขั้นตอนการผลิตท่ีซับซอน 

ตองใชเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต PCB ประเภทน้ีถูกนําไปใชในอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีความละเอียดซับซอนและตองการความเที่ยงตรงสูง เชนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช

ในอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

 

ผูผลิต PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

 อุตสาหกรรมการผลิต PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกามีแนวโนมหดตัวลง เน่ืองจากตนทุนท่ีสูงกวา การ

ผลิตจึงจํากัดอยูในผลิตภัณฑท่ีตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงพิเศษและเปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว มากกวาการผลิต

สินคาในเชิงปริมาณ (Mass production) โดยมีลูกคากลุมเปาหมายในตลาดท่ีมีผูผลิตนอยราย (Defensive และ 

Protected market) เชน PCB สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต การยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีตนทุนท่ีตํ่ากวา

เชนในประเทศทางเอเชียไดเปนไปอยางตอเน่ือง ดังน้ันอุตสาหกรรม PCB ในยุโรปและอเมริกาจึงเปนตลาดของ

ผูผลิตรายใหญเพียงไมกี่ราย  

ผูผลิต PCB ในประเทศจีน 

 ต้ังแตป 2547-2551 อุตสาหกรรมการผลิต PCB ในจีน มีการเติบโตและมีสวนแบงทางการตลาดมากข้ึน

อยางตอเน่ือง เพราะการสงเสริมจากรัฐบาล และตนทุนในการผลิตท่ีตํ่า ทําใหผูประกอบการจากตางประเทศยาย

ฐานการผลิตมายังประเทศจีนมากข้ึน ท้ังน้ีผูผลิต PCB ในจีนจํานวนมากเปนบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนในจีน 

เชน อเมริกา ไตหวัน ญี่ปุน การผลิต PCB ในประเทศจีนเปนการผลิตแบบ Mass Production ซึ่งเนนการผลิตใน

ปริมาณมากและมีตนทุนตํ่า ทําให PCB มีราคาลดลงและเกิดการแขงขันทางราคาท่ีรุนแรงมากขึ้น 
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ผูผลิต PCB ในประเทศไทย 

 ผูผลิต PCB ในประเทศไทยโดยมากเนนการผลิต PCB สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม ชิ้นสวน

คอมพิวเตอร และเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งมีการแขงขันทางดานราคาสูง ผูผลิต PCB หลายรายอาจไดรับผลกระทบจาก

การผลิต PCB ของจีน หากเปนกลุมผูผลิต PCB ท่ียังใชเทคโนโลยีการผลิตไมสูงมากนักและตองนําเขาวัตถุดิบจาก

ตางประเทศเพราะจะถูกกดดันดานราคาขาย ขณะท่ีผูผลิต PCB ท่ีใชเทคโนโลยีสูงและสามารถควบคุมตนทุนการ

ผลิตไดดีกวาจะไมไดรับผลกระทบดังกลาวเน่ืองจากเปนการแขงขันท่ีเนนดานคุณภาพและความนาเชื่อถือมากกวา

การแขงขันทางดานราคา 

 อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมยานยนตโลกเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนกวา 2 ลานลานเหรียญสหรัฐ

และสรางรายไดกวา 5 แสนลานเหรียญสหรัฐแกผูผลิตใน 26 ประเทศท่ัวโลก จากการที่อเิล็กทรอนิกสสําหรับ

รถยนตซึ่งนับวันจะมีแตความซับซอนมากขึ้นทําใหมีความจาํเปนท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตองสรางสรรค

นวัตกรรมใหมๆ และเทคโลโยลีในระดับสูงขึ้นไปอีกใหทันกนั  
 
ปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส  
ความผันผวนของราคาทองคําและทองแดง 

 ในชวง 3-4 ปท่ีผานมาราคาทองและทองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต PCB มีความผันผวนเปน

อยางมากโดยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด อันเปนผลมาจากภาวะอุปสงคอุปทานของตลาดโลก โดยเฉพาะ

ผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีเพิ่มการสํารองวัตถุดิบดังกลาวเพื่อใหเพียงพอตอความตองการท่ีเพิ่มมาก

ขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดการเก็งกําไรในสินคา และจากภาวะราคานํ้ามันดิบท่ีสูงข้ึนสงผลใหผลิตภัณฑท่ีมี

ความสัมพันธกับราคานํ้ามันดิบมีระดับสูงขึ้นตามไปดวย การปรับราคาข้ึนอยางมากของทองแดง ทอง และนํ้ามัน

สงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาแผนลามิเนต ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต PCB ก็มีราคาสูงขึ้น

ดวยเชนกัน    

การเปล่ียนแปลงของคาเงินบาท 

 คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐและการเปล่ียนแปลงของคาเงินบาท มีผลกระทบอยางมากตอรายไดและ

ตนทุนการผลิต นอกจากน้ันราคาสินคาท่ีขายในรูปเงินดอลลารสหรัฐยังสงผลตอความสามารถในการแขงขันกับ

ผูผลิตรายอื่นในตางประเทศ 

  
4.2.5.2 ภาวะการแขงขัน 
 

ภาวะการแขงขนัในอุตสาหกรรม PCB จะมีความแตกตางกันไปในแตละกลุมการตลาด 

(Market Sector) 

1. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีการผลิตในปริมาณสูง (Mass production) ไดแก PCB ท่ีใชในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา ตลาดดังกลาวมี
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2. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีผูผลิตนอยราย (Defensive) ไดแก PCB ท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนต 

ตลาดในสวนน้ีมีไมมีการแขงขันดานราคามากนัก แตจะเนนการแขงขันในเร่ืองของคุณภาพ

ผลิตภัณฑ โดยมีแหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในภูมิภาคเอเซีย 

3. กลุมการตลาด PCB ท่ีไดรับความคุมครองทางเทคโนโลยี (Protected) ไดแก PCB ท่ีใชใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เคร่ืองมือทางการแพทย หรืออุตสาหกรรมอื่นๆท่ี

เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

เน่ืองจากเปนกลุมการตลาดท่ีถูกควบคุมจึงไมมีการแขงขันกับตลาดอื่น 

4. กลุมการตลาดผูผลิต PCB ตนแบบ (Prototype) เปนกลุมผูผลิตท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษใน

ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีวงจรอายุผลิตภัณฑส้ัน ผูผลิต PCB ในตลาดน้ีจึงเปนผูผลิต

ภายในประเทศเทาน้ัน ซึ่งสวนใหญอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

 

กลุมบริษัทอยูในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนตลาด Defensive มีจํานวนผูผลิตในตลาดนี้นอยราย มี

การแขงขันนอยในดานราคา แตเนนคุณภาพและความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ โดยคูแขงสําคัญของบริษัทในตลาด

ดังกลาว ไดแก กลุมผูผลิต PCB ในประเทศไตหวัน และผูผลิตในประเทศของผูซื้อเอง เชนในประเทศเยรมัน ใน

ยุโรป หรือในสหรัฐอเมริกา 

 
โอกาสและอปุสรรค 
 ศักยภาพในการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศยังมีคอนขางสูงเพราะตนทุนแรงงาน

ตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทางยุโรปและอเมริกา แตเน่ืองจากการสนับสนุนทางภาครัฐยังไมเพียงพอจึงทําให

ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย จึงตองมี

การจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาทํางานให 
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ  

บริษัทฯและบริษัทยอย ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ ดานตนทุนการผลิต ดานราคาขายของผลิตภัณฑ 

และรวมถึงการบริการหลังการขาย 

1. เนนคุณภาพผลิตภัณฑ ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ (High reliability) ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ต้ังแตป 2546 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนระบบบริหารคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับใน

อุตสาหกรรมยานยนตท่ัวโลก ท้ังทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย และผานการตรวจสอบคุณภาพโดย

มาตรฐานโลก อีกท้ังยังไดรับการรับรองคุณภาพและรางวัลตางๆอีกมากมายทําใหลูกคาเชื่อมั่นใน

ผลิตภัณฑ 

2. เนนการผลิตตนทุนตํ่า  ไดเปรียบจากการที่มีโรงงานผลิตแผนลามิเนตเปนของบริษัทฯเอง 
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3. เนนการจัดการท่ีดี เพื่อการจัดสงสินคาท่ีตรงตามกําหนดเวลาใหกับลูกคา 

4. เนนการบริการดานการขาย โดยกลุมบริษัทมีบริษัทตัวแทนฯซึ่งต้ังอยูในพื้นท่ีเพื่อใหบริการแกลูกคา

ไดทันที เชนในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร เยอรมัน เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เปนผู

ใหบริการดานการขายและบริการหลังการขายแกลูกคา รวมถึงการประสานงานกับลูกคาในการ

รับคําส่ังซื้อรายเดือน การติดตามดูแลเร่ืองการจัดสงสินคาใหไดตามกําหนด การรับแจงปญหาจาก

ลูกคา การวิเคราะหปญหาคุณภาพในเบื้องตนกอนประสานงานกับฝายตรวจสอบคุณภาพของ

บริษัทฯเพื่อแกไข และการใหความชวยเหลือทางเทคนิคอื่นๆ 
 
ปจจัยภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 
 

 วิกฤติการณเศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดขึ้นในป 2551/2 เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอทุกอุตสาหกรรม 

รวมท้ังอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสโลกดวย อยางไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสและ

อุตสาหกรรมยานยนต เร่ิมฟนตัวและมี demand เพิ่มมากขึ้นในชวงคร่ึงปหลังของป 2552 กระน้ัน ในระหวาง

วิกฤติกาล นอกจากบริษัทฯจะสามารถรักษาสวนแบงตลาดเดิมไวไดแลว บริษัทฯยังมีโอกาสขยายฐานลูกคาใหม

เพิ่มขึ้นไดดวย ในขณะท่ีผูผลิต PCB หลายรายท้ังในยุโรปและเอเซียตองปดกิจการลงในปกอน ซึ่งรวมถึงคูแขงบาง

รายของบริษัทดวย 

 แนวโนมของเทคโนโลยีของยานยนตแหงอนาคต กําลังเขามามีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีการผลิตของ PCB ในเวลาอันใกลน้ี เชน ความตองการท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับอุปกรณเพื่อความปลอดภัย 

อุปกรณเพื่อความบันเทิง  และความตองการท่ีเพิ่มขึ้นในเ ร่ืองคุณภาพและความเท่ียงตรง  (reliability 

requirement) ในการทํางานของระบบตางๆ รวมท้ังแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นของการผลิตยานยนตระบบผสม-นํ้ามัน/

ไฟฟา (Hybrid vehicle) ปจจัยเหลาน้ีจะทําใหอุปกรณอีเล็กทรอนิกสในยานยนตมีเพิ่มมากขึ้นกวา 2 เทาตัว   

ความตองการสินคา PCB ในอุตสาหกรรมยานยนตโลก ไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วตามกระแสความ

ตองการที่จะใหอุปกรณอีเล็กทรอนิกสทําหนาท่ีซับซอนมากย่ิงขึ้น และเคซีอีก็มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการ

เติบโตของอุตสาหกรรมน้ีได 
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4.3  การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 
 
โรงงานและสํานักงานท่ีใชในการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯและบริษัทยอย มีดังน้ี 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง

ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 115/2 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลา

ทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 677 หมู 4 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู แขวงแพรกษา จังหวัด

สมุทรปราการ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขที่ 117,118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) ถนนสาย เอเชีย-

นครสวรรค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) 

สํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ชั้น 21 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
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 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                 แบบ 56 – 1 ประจําป 2552 

 
กําลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทและบริษัทยอย 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
                                (ตารางฟุต/ป)  

 4ป 2552 5ป 2551 6ป 2550 

กําลังการผลิต 6,600,000 6,600,000 6,050,000 

การผลิตจริง* 5,689,000 5,590,000 5,560,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 86.2 84.7 91.9 

4.2 6.3 6.8 อัตราของเสียจากการผลิต (%) 

จํานวนกะ **              3 

 

                           3 3 

 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต/ป)  

 7ป 2552 8   ป 2551 9ป 2550 

กําลังการผลิต - 5,400,000 5,400,000 

การผลิตจริง* - 5,930,000 5,080,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) - 72.78 94.00 

อัตราของเสียจากการผลิต(%) - 2.68 2.74 

จํานวนกะ** 3 3 3 
 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 

                 (ตารางฟุต/ป)  

 10ป 2552 11ป 2551 12ป 2550 

กําลังการผลิต 10,800,000 10,800,000 10,800,000 

การผลิตจริง* 7,987,694 10,136,026 10,348,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 73.96 93.86 95.80 

อัตราของเสียจากการผลิต(%) 7.3 8.2 7.4 

จํานวนกะ** 2 2 2 
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 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                 แบบ 56 – 1 ประจําป 2552 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต/ป) 

 13ป 2552 14ป 2551 15ป 2550 

 

263,558,380 

 

263,558,380 

 

218,400,000 

กําลังการผลิตติดต้ัง 

พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 33,702,000 33,702,000 23,849,986 

กําลังการผลิตจริง  

114,777,994 

 

143,189,493 

 

157,274,714 พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 15,825,463 19,287,434 22,772,549 

 

43.55 

 

54 

 

72 

อัตรากําลังการผลิตจริง(%)**** 

พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 46.70                 57 95 

อัตราของเสียจากการผลิต(%)*** N/A N/A N/A 

 

หมายเหตุ  * การผลิตจริงสุทธิจากอัตราการสูญเสียจากการผลิต (Defection rate) 

    ** บริษัททํางาน 24 ชั่วโมง โดยแบงชั่วโมงการทํางานออกเปนดังน้ี 

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  

แบงพนักงานออกเปน 3 กลุม ทํางานใน 3 กะ การผลิต ดังน้ี 

- กะท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเวลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเวลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 

- กะท่ี 3 เร่ิมต้ังแตเวลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

แบงพนักงานออกเปน 3 กลุม ทํางานใน 2 กะ การผลิต ดังน้ี  

- กะท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนักงานท้ัง 3 กลุม จะสลบักันทํางาน 
 

ลําดับข้ันตอนการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน), 
 บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีทําการผลิตมี 2 ประเภท ดังน้ี 

 - แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบสองหนา (DOUBLE SIDED PCB) 

 - แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบวงจรหลายชั้น (MULTILAYER PCB) 

วัตถุดิบหลักคือ แผน PREPREG , แผน  COPPER FOIL และแผน LAMINATE ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 

8.0 รอยละ 4.0 และรอยละ 21.0 ของตนทุนท้ังหมดในป 2552 ตามลําดับ โดยสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบจาก
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 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                 แบบ 56 – 1 ประจําป 2552 

 

 

ขั้นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภัณฑเดียวกัน   

1. นําแผน LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หนา มากัดเปนลายวงจร 

2. แผนลายวงจรในขอ 1 นํามาซอนกันหลายชั้น และแทรกระหวางชั้นดวย แผน PREPREG  

เพื่อ กั้นเปนฉนวน แลวนํามาอดัรวมกันดวยเคร่ืองอัดแรงดันและความรอน 

3. แผนชิ้นงานท่ีไดเรียกวา MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรดานนอก 

4. เจาะรูท่ีแผน PCB และชุบทองแดง สรางลายวงจรดวยฟลม 

5. ชุบทองแดงและดีบุกดวยกระแสไฟฟา ลางฟลมและกัดทองแดง เพื่อใหเกิดลายวงจรดวยนํ้ายาเคมี 

6. พิมพหมึกฉนวนเพื่อคลุมเสนลายวงจร   

7. ชุบดีบุก/ตะกั่ว โดยการเปาความรอน หรือ ถาลูกคาตองการชุบทองก็เขาข้ันตอนชุบทอง 

8. พิมพดวยอักษร หรือสัญลักษณตางๆ โดยใชหมึกซึ่งแหงดวยแสงอุลตาไวโอเลต 

9. ตัดแตงงานใหไดขนาดตามความตองการ ควบคุมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

10. ตรวจสอบเสนลายวงจร ดวยกระแสไฟฟา 

11. ตรวจสอบชิ้นงานท้ังหมดใหไดตรงความตองการของลูกคา ท้ังขนาด ความถูกตอง ความสมบูรณ 

ของชิ้นงานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจุหีบหอ   

13. จัดสง 
 

ลําดับข้ันตอนการผลิตแผน PREPREG และแผน LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอร จํากัด 
 วัตถุดิบหลัก 

1. แผนใยแกว (FIBERGLASS) นําเขาจากประเทศตางประเทศ อาทิ ไตหวันและประเทศจีน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 90 ของปริมาณส่ังซื้อ 

2.  EPOXY RESIN นําเขามาจากฮองกง, ประเทศจีนและเกาหลี ส่ังซื้อในประเทศ คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 80 ของปริมาณส่ังซื้อ 

3. แผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเขามาจากประเทศมาเลเซีย, ฮองกงและประเทศไตหวัน คิด

เปนสัดสวนรอยละ 100 ของปริมาณส่ังซือ้ 

 ท้ังน้ี  วัตถุดิบหลักท้ังสามประเภทสามารถจดัหาไดท่ัวไป และไมมีแหลงใดท่ีบริษัทส่ังซื้อในอัตราท่ี

สูงเกินรอยละ 50 ของตนทุนการผลิตท้ังหมด 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 

1. วัตถุดิบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถูกนํามาผสมกันกับตัว

ละลาย และสารเคมีตามสัดสวนใน RESIN MIXER แลวผานเขา TREATER 
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2. วัตถุดิบ FIBER GLASS ซึ่งเปนมวนจะผานเขาเคร่ือง TREATER 

3. ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม วัตถุดิบจะจับตัวกันตามความยาวของมวนและคอยๆ ลดอุณหภูมิลง เมื่อ

ออกจาก TREATER 

4. นํามวน PREPREG  ดังกลาวเก็บเขาหองเย็นท่ีควบคุมความชื้นและอุณหภูมิจะถูกตัดออกเปนแผน

ตามขนาดท่ีตองการ PREPREG ท่ีไดประมาณรอยละ 65 จะนําไปใชเปนวัตถุดิบ ในการผลิต 

LAMINATE และ PREPREG ประมาณรอยละ 35 จะจําหนายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตแผน LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วัตถุดิบ COPPER FOIL ซึ่งเปนมวนจะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 

2. นําแผน PREPREG ท่ีตัดตามขนาดเทา COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลับกันเปน

ชั้น ค่ันดวยแผนเหล็กไรสนิมในเคร่ือง PRESS อัดดวยแรงดันประมาณ 350-420 PSI และอบดวย

ความรอน 200-210 องศาเซลเซียส ใชเวลารประมาณ 160 นาที 

3. จะไดแผนลามิเนตพรอมนํามาตัดเปนขนาดท่ีจะใชงาน 

4. หลังจากตัดแลวจะสงนํามาตรวจสอบคุณภาพ 

5. สงเก็บในคลังสินคา 

คุณสมบัติของลามิเนตที่ผลิตไดจะข้ึนกับ EPOXY RESIN ท่ีใช โดยปจจบุันลูกคาสวนใหญจะใหความสําคัญ

กับสารเคมีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 

ความเพียงพอของเครื่องจกัรและบุคลากร 
บริษัทฯมีความพรอมในเรื่องของบุคลากรเพราะมีความรูความสามารถ อีกท้ังยังสงเสริมใหมีการพัฒนา

ฝกอบรมและสงเสริมใหไปดูงานยังตางประเทศเพื่อใหมีความรูความชํานาญเพิ่มขึ้นสวนในดานเคร่ืองจักรบริษัทฯ

ไดมีการนําเครื่องจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเขามาใชในการผลิตโดยมีชางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

มาใหคําแนะนําอยูเสมอ เชน ประเทศอิตาลี เยอรมัน และ สหรัฐอเมริกา เปนตน 
 

ความเปนไปไดที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม  
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยีใดๆท่ีสามารถผลิตภัณฑเพื่อทดแทนแผนพิมพวงจรดังกลาวไดและถึงแมวาเทคโนโลยีการผลิตจะมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แตดวยความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการผลิตรวมท้ังทักษะ

ของบุคลากร ทําใหบริษัทฯสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรบัปรุงเครื่องจักรใหแขงขันได 
บริษัทฯมีวิศวกรผูชํานาญการทางดานเคร่ืองจักรและมีคูสัญญาในการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา พรอมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกับบริษัทผูขาย ใหมีการบริการในดานการซอมบํารุง และการ

ดูแลเคร่ืองจักร เมื่อเคร่ืองจักรเกิดปญหาข้ึน  
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การชวยเหลือทางดานเทคนิค 
บริษัทฯและบริษัทยอยท้ังสามแหงไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากผูผลิตเคร่ืองจักรและวัตถุดิบใน

ตางประเทศ  นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมในตางประเทศ โดยไดรับความ

รวมมือและการสนับสนุนจากลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบดวยดี โดยไมมขีอผูกพันระหวางกัน 
 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
บริษัท ฯ ใหความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอมไวอยางเครงครัด ภายใตขอกําหนดแล

กฎหมายท่ีเก่ียวของ มีนโยบายการผลิตท่ีใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มประสิทธิภาพโดยไดลงทุน

เปนจํานวนมากในระบบการบําบัดมลพิษทางนํ้าและทางอากาศ อีกท้ังโรงงานทุกแหงของบริษัทฯในกลุม ต้ังอยู

ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการปองกันมลพิษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยางเขมงวด 

 เน่ืองดวยบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  จึงตองไดรับการ

ตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากัด อยางตอเน่ืองเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจ

วาบริษัทฯไดดําเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด  ในป 2552 

บริษัทไดรับการตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและระบบคุณภาพ 4 คร้ังในเดือนมีนาคม มิถุนายน 

กันยายน และธันวาคม ซึ่งไมปรากฎวามีการดําเนินการใดๆท่ีขัดตอขอกําหนดและมีผลกระทบตอระบบ

ส่ิงแวดลอมและมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ 
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การวิจัยและพัฒนา 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 5 
 

5.1  ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพยสินถาวรท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายละเอยีดตามมูลคาทางบัญช ีณ วันท่ี  31 

ธันวาคม 2552 ดังน้ี 

 

 1) ที่ดินและอาคาร 
 

                

รายละเอียด ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี  วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) ค้ําประกัน  

    ตรว.)         เงินกู      

               (ลานบาท) 

อาคารที่ไมไดใช

งาน(พื้นที่บางสวน 
ที่ดินพรอม เลขที่ 101  1-3-18 บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน          1.62   -  

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   ใหเชาและเก็บ โทรนิคส อาคาร            -   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   เอกสารทางบัญชี)         

ที่ดินพรอม เลขที่ 125-125/1  9-1-27 สํานักงานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน         14.57   -  

สิ่งปลูกสราง  หมูที่ 4   โรงงาน โทรนิคส อาคาร           46.93   

  นิคมอุตสาหกรรม             

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

ที่ดินพรอม เลขที่ 1 หมูที่ 4  10-2-14 สํานักงานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน         35.00   -  

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม    โรงงานและคลัง โทรนิคส อาคาร        19.69   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ    สินคา         

ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม 20-0-18 สรางโรงงานใน บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน         112.81  - 

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   อนาคต โทรนิคส       

ที่ดินพรอม เลขที่ 677 หมูที่ 4  8-0-0 สํานักงานและ บจ.เคซีอี อินเตอร ที่ดิน         12.00   -  

นิคมอุตสาหกรรม 
สิ่งปลูกสราง อาคาร          4.49   โรงงาน เนช่ันแนล 

บางปู จ.สมุทรปราการ 

ที่ดินพรอม เลขที่ 115/2  7-3-25 สํานักงานและ บจ.ไทยลามิเนต  ที่ดิน         22.07  31.44       

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   โรงงาน แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร         91.77   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม 2-2-0 สรางโรงงานใน บจ.ไทยลามิเนต  ที่ดิน         18.74   -  

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   อนาคต แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร     

        

 

 

 

. 
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รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) คํ้าประกัน  

    ตรว.)         เงินกู      

               (ลานบาท) 

ที่ดินพรอม เลขที่ 117, 118  28-2-72 สํานักงานและ บจ.เคซีอี  ที่ดิน         82.52 574 

สิ่งปลูกสราง หมูที่ 1    โรงงาน เทคโนโลย ี อาคาร       247.20    

  บานหวา จ.อยุธยา             

ที่ดินเปลา เลขที่ 117, 118  11-0-53 สรางโรงงานใน บจ.เคซีอี เทคโน ที่ดิน          37.85  -  

 นิคมอุตสาหกรรม   อนาคต โลยี              

  บานหวา จ.อยุธยา            

 
ทรัพยสินที่เชา 

รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์   

ทรัพยสิน   ตารางเมตร ใชงาน     

             

ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม 3,204  อาคารโรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ          

        

 
2) มูลคาตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และ เครื่องจักร อุปกรณ ของบริษัทและบรษัิทยอย  
    ณ 31ธันวาคม 2552 

รายการ มูลคาสุทธิตามบัญชี (ลานบาท) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 4,383.62 

สวนปรับปรุงโรงงาน 129.29 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 248.45 

สวนปรับปรุงสํานักงาน                         8.71 

ยานพาหนะ 16.60 

โรงงานและสวนปรับปรุงโรงงานระหวางกอสราง  3.96 

และเครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง 79.72 

รวม 4,870.35 

 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคา

เผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 
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 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปน้ี  

อาคารและโรงงาน -  20 - 25  ป 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน -  5 - 20  ป 

สวนปรับปรุงโรงงานและสํานักงาน -  5 - 20  ป 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  5 - 10  ป 

ยานพาหนะ -  5  ป 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรและอุปกรณระหวางทางและ

ระหวางติดต้ัง 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 สินทรัพยไมมตีัวตน 

ณ วันท่ีไดมา ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมานอกเหนือจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยราคาทุน และ

ภายหลังการรับรูรายการคร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ

คาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอด

อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี

ขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ

วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีอายุการใหประโยชน 5 และ 15  ป 

 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือ

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ

และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช

สินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจาก

สินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความ

เส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี

กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลอง
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บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

 

5.2  รายละเอียดของสัญญาเชา 
 
สัญญา คูสัญญา ระยะเวลา อัตราคาเชา(บาท/เดือน) 

1).เชาท่ีดิน ระหวาง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 3 ป 

1) ระหวางวันท่ี  1 พฤษภาคม 2550 ถึง 31 

พฤษภาคม 2550 เปนจํานวน 65,114.27 บาท 

  

จํากัด (มหาชน) กับ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2550- 

 2)ระหวางวันท่ี  1 มิถุนายน 2550 ถึง 30 

เมษายน 2553  เดือนละ 70,488.88 บาท 

   วันท่ี 30 เมษายน 2553)  

      

 

 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับ

ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ี

เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตาม

สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของ

สินทรัพยท่ีเชา  

 
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวของและเก้ือหนุนกับธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะสงตัวแทนของบริษัทฯไปเปนกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของกลุม 
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โครงการในอนาคต 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
 



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                     แบบ 56 – 1 ประจําป 2552 

 
 
6.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจา

พนักงานกรมสรรพากรจํานวน 4.2 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯใหการคํ้าประกันแกบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง

โดยไมคิดคาธรรมเนียม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและเพิกถอน

การประเมินของเจาพนักงานฯและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกรมสรรพากร ตอมาเมื่อวันท่ี 

7 กันยายน 2552 กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง และศาลไดมีคําส่ังรับ

อุทธรณ ปจจุบันคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา และฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯจะชนะคดี

ดังกลาว ดังน้ัน บริษัทฯจึงมิไดบันทึกหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นไวในบัญชี 
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7.  โครงสรางเงนิลงทุน 
 

07.1   หลักทรัพยของบริษัท 
บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 500.0 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 462.5 ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 462.5 ลานหุน มลูคาท่ีตราไวหุนละ 1.0 บาท  

 
 7.2  ผูถือหุน  

 
ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2552  ผูถือหุนสูงสุด 10 รายการ มีดังน้ี  

รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุน  รอยละของทุนจด 

    ทะเบียนชําระแลว 

1.บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 354,550,484 76.66 

2. กลุมองคโฆษิต* 29,818,700 6.44 

3. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED  

FOR  DEPOSITORS 27,496,895 5.95 

4. นายปญจะ เสนาดิสัย 19,669,400 4.25 

5. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 5,304,900 1.15 

6. นางอุบล จิระมงคล 3,690,100 0.8 

7. นางสาวจวบจันทร ภิรมยภักดี 2,862,500 0.62 

8. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส 1,886,400 0.41 

9. นางสาวณิชา จิระมงคล 1,845,300 0.4 

10. นายมาศธร ชัยพานิช 1,795,320 0.39 

รวม 448,919,999 97.06 

 
หมายเหตุ : 

* กลุมองคโฆษิต ประกอบดวย 

 1. นายบัญชา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน   11,800,000  หุน   คิดเปนรอยละ  2.55 

 2. นางวรลักษณ  องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     9,705,000  หุน   คิดเปนรอยละ  2.10 

3. นางจันทิมา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     4,274,500  หุน   คิดเปนรอยละ  0.92 

4. นายพิธาน องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     2,550,000  หุน   คิดเปนรอยละ  0.55 

 5.นายธีรพัฒน  องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     1,489,200  หุน   คิดเปนรอยละ  0.32  
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7.3   นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารอง

อื่นตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯดวยก็ได เมื่อบริษัทฯไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุนแลว บริษัทฯอาจโอนหุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนลํ้ามูลคาหุน ตามลําดับ เพื่อ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯได อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน 

และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลน้ัน ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติใหจายเงิน

ปนผลได แลวใหรายงานในการประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณา

การจายเงินปนผล จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยน้ัน หากกระแสเงินสดคงเหลือของ

บริษัทยอยมีเพียงพอ และไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอยน้ันๆ จะพิจารณาจายเงิน

ปนผลเปนกรณีไป 

 ในวันอังคารท่ี 29 เมษายน 2551  มีการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป 2551 คร้ังท่ี 25/2551 ของบริษัทฯ  

ตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท

มีกําไรสุทธิจํานวน 61,736,316 บาท ท้ังน้ี ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯกําหนดไววาจะจายเงินปน

ผลก็ตอเมื่อบริษัทฯมีผลกําไรจากการดําเนินการ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจายเงินปนผลในอัตรา

หุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันท่ี 9 เมษายน 2551 และใหกําหนดจายเงิน

ปนผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551  

 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2552  ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการจายเงิน

ปนผลประจําป 2551 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 
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นโยบายเงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษัทรวม  

ธุรกิจที่ลงทุนเปนสายการผลิตเดียวกันและมีสัดสวนการลงทุนดังตอไปนี้ :  

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
    สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
  ทุนชําระแลว   วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551  
    (รอยละ) (รอยละ) บาท บาท บาท บาท  

         บริษัทยอย 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผลิตแผนวงจรพิมพ 100,000,000 บาท 100,000,000 94.99 94.99 - -    172,499,000   172,499,000 

บาท 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ผลิตแผนพรีเพก 250,000,000 บาท 250,000,000 52.00 52.00 - -    157,710,310   157,710,310 

และลามิเนต บาท 
บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผนวงจรพิมพ 1,400,000,000  1,150,000,000 100.00 100.00 - - 1,400,000,000 1,150,000,000 

บาท บาท 
3,600,000 บาท บริษัท เคซีอี  (ประเทศไทย) จํากัด  

 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 

ซื้อมาขายไป            
แผนวงจรพิมพ 
รับเปนที่ปรึกษา 

ในดาน คอมพิวเตอร 
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอร 

 
3,000,000 บาท 

 

3,600,000 บาท 
 

3,000,000 บาท 
 
 

60.00 
 

49.00 

60.00 
 

49.00 

- 
 
- 

- 
 
- 

2,160,000 
 

1,470,000 

      2,160,000 
 

1,470,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      - - 1,733,839,310 1,483,839,310 

บริษัทรวม          
ตัวแทนขายใน           
ตางประเทศให 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

48.75 
25.00 

 

48.75 
25.00 

53,712,395 
- 

59,487,226 
- 

- 
321,816 

- 
321,816 

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

กับบริษัทฯ และ 
บริษัทในเครือ 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ตัวแทนขายใน 500,000   เหรียญ
สิงคโปร 

500,000   47.77 
24.50 

47.77 
24.50 

28,064,743 
- 

27,606,377 
- 

- 
2,100,569 

- 
2,100,569 ตางประเทศให เหรียญสิงคโปร 

กับบริษัท และ 
บริษัทในเครือ 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      81,777,138 87,093,603             2,422,385        2,422,385 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม      81,777,138 87,093,603      1,736,261,695 1,486,261,695 
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8.    การจัดการ 
 
 8.1  โครงสราง การจัดการ 

1) บริษัทและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร) 

คณะกรรมการบริษัท 
นายบัญชา องคโฆษิต 
นายปญจะ เสนาดิสัย 
นายแพทยทองดี ชัยพานิช 
นางจันทิมา องคโฆษิต 
พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส 
นางอุบล จิระมงคล 
นางวรลักษณ องคโฆษิต 

นางศิริพรรณ สันธนะพันธ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

นายแพทยทองดี ชัยพานิช 
 

พลโท นายแพทยสปุรีชา โมกขะเวส 
 

นางอุบล จิระมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ  (Group) 
นายนพดล ทับเท่ียง 

  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต
  นายวิทกร เลิศไพศาล 

  ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต
  นางเสาวลักษณ วรามิตรสกุล

 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย และบริหาร  (Group) 
 นายตันติกร ชังฆนาก 

  ผูอํานวยการฝายบัญชี/การเงิน (Group) 
  นางธัญรัตน เทศนสาลี 

  ผูจัดการท่ัวไป 
  นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 

บจ.เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล

ผูอํานวยการสํานักบริหาร (Group) 
 นางวรลักษณ องคโฆษิต 

 
 

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการผลิต
นายพล ดุริยะบรรเลง 

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี
 และการเงิน 
 นางวรรณวดี พัฒศาสตร 

ผูจัดการอาวุโสฝายการจัดซื้อวัตถุดิบ (Group)
น.ส.สุนีย จันทรรักษา 

ผูอํานวยการฝายจัดการวัตถุดิบ
นายบุญชาติ วงศวัฒนากิจ (รักษาการ) 

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
น.ส.นิตยา โรจนกําพล 

 

 

      ผูอํานวยการฝายขาย 
น.ส.ดาราพรรณ วงศสัจจา 

กรรมการผูจัดการ 
มล. ปลัม รัชตะนาวิน 

บจ.เคซีอี (ประเทศไทย) 

บจ.ไทย บิสซินิส  โซลูช่ัน 

บจ.เคซีอี เทคโนโลยีบมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส

คณะกรรมการบริหาร
นายบัญชา องคโฆษิต 
นางวรลักษณ องคโฆษิต 

             นางศิริพรรณ สันธนะพันธ

    กรรมการผูจัดการ
นายบัญชา องคโฆษิต 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
นายพิธาน องคโฆษิต 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
พลโท นายแพทยสปุรีชา โมกขะเวส 
นายปญจะ เสนาดิสัย 
นางอุบล จิระมงคล 
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คณะกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สวนงานตรวจสอบภายใน 

ผูแทนฝายจัดการดานคุณภาพ ผูแทนฝายจัดการสิ่งแวดลอม และ
ความปลอดภัยในการทํางาน

รองผูจัดการท่ัวไป ฝายพัฒนาธุรกิจ 

แผนก

วิศวกรรม 
แผนก

ผลิต 
แผนก  

ซอมบํารุง 
แผนกการ

จัดการวัสดุ 
แผนก

จัดซื้อ 
แผนกประกัน

คุณภาพ 
แผนกระบบการ

จัดการสารสนเทศ 
แผนกการเงิน

และบัญชี 
แผนกทรัพยากร

มนุษยและบริหาร 

แผนกปฏิบัติการ

เปนเลิศ 

แผนกขายและ

การตลาด 
(ตางประเทศ) 

แผนกขายและ

การตลาด           
(ในประเทศ) 

สวนพัฒนาผลิตภัณฑ

สวนวิศวกรรมกระบวนการ 
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โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชดุ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ 

-  1คณะกรรมการบริหาร 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 

1.  คณะกรรมการบริษัท      
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 8 ทาน ดังน้ี 

 1.  นายบัญชา   องคโฆษิต ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 2.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 3.  พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ 

 4.  นายปญจะ   เสนาดิสัย กรรมการ 

 5. แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 

 6.  นางอุบล   จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ 

 7.  นางวรลักษณ   องคโฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร 

 8.  นางศิริพรรณ   สันธนะพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดังน้ี 

 นายบัญชา องคโฆษิต นางวรลักษณ องคโฆษิต นายปญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องคโฆษิต และ นาง

ศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ท้ังน้ี ไมมี

ขอจํากัดเกี่ยวกับอํานาจของกรรมการ 

การแตงต้ังและการพนตําแหนงของกรรมการบริษัท ฯ 

1. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียง

เทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียงและสามารถเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ท้ังน้ี กรรมการผูท่ีมี

กําหนดครบวาระในปน้ันๆ จะงดใชสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน 

2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ี

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  

3. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก (มีผลบังคับนับต้ังแตวันท่ีบริษัทฯไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ 2535 
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• ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ 2535 

• ศาลมีคําส่ังใหออก 

4. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง  เพราะเหตุอื่นนอกจากคราวถึงออกตามวาระ  ให

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ 

เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย

กวาสองเดือนกอนการประชุมสามัญผูถือหุน มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทน

อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูกอนการประชุมสามัญผูถือหุนเทาน้ัน 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ   

• กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ และควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและกอประสิทธิผล 

เพื่อความมั่นคงและผลประโยชนท่ีสมดุล และย่ังยืนของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

• จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือ

หุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

• พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยุทธการบริหารงาน 

• พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององคกรใหแขงขันไดในระดับ สากล 

• ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

• กํากับดูแลและสอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปรงใส ถูกตองและเพียงพอ 

• ปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางเครงครัด 

• พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ใหเกิดประโยชนสูงสุดและย่ังยืนตอบริษัทและผูถือ

หุน 

• กํากับดูแลกระบวนการแตงต้ังและเลือกต้ังกรรมการบริษัทใหมีความโปรงใสและ ชัดเจน 

• ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ในบริษทั 

• ควบคุมดูแลการเปดเผยขอมูลและการส่ือสารใดๆ ในองคกร 

• พิจารณาแตงต้ัง สรรหา ผูบริหารมาทดแทนตําแหนงใดๆ ในกรณีท่ีจําเปน  

• วางแผนนโยบาย และการบริหารงานของบริษทั ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

 
  2.  คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกรรมการบริหารท้ังหมด 3 ทาน ดังน้ี  

 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ 
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 2.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการ/ผูอํานวยการสํานักบริหาร 

 3.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการ/ผูจัดการท่ัวไป 

 
ขอบเขตและ อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ใหดําเนินงานภายใตนโยบายตางๆท่ีกําหนดไว 

รับผิดชอบโดยรวม และควบคุมคาใชจายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติใน

แผนงานประจําป 

• ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแผนงานใน

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 

• รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และใหคําปรึกษาในการแกไขปญหา เพื่อท่ีจะ

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

• ควบคุมงบประมาณคาใชจายของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีระบุใน

แผนงานประจําป 

• รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหา วงเงินกูระยะส้ันและระยะยาว และการเปด-ปดบัญชีของบริษัท  

• ใหขอมูลและคําแนะนําแกคณะกรรมการเพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เก่ียวของกับบริษัท 

• แกไขปญหาหรือความขัดแยงใดๆ ท่ีมีผลกระทบกับองคกร 

• ดํารงไวซึ่งการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

• พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

• อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 
 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของ

กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท และในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ

ดังกลาว โดยคณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาตอไป 

 
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 3 ทาน ดังน้ี 

 1.  นายแพทยทองดี          ชัยพานิช            ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.  พลโท นายแพทยสุปรีชา    โมกขะเวส          กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางอุบล              จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 
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 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• เปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนหลักในการควบคุมท้ังในการตรวจสอบหรือซักถาม 

• มีความรู ความสามารถดานธุรกิจ บัญชี และการเงินเพียงพอท่ีจะเขาใจ แกปญหา  และให

คําแนะนําได 

• สามารถท่ีจะหาขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังจากฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

และติดตอ สอบถามกับผูตรวจสอบภายนอกโดยตรงได 

• สรางเครือขายอิสระในงานดานการตรวจสอบภายใน และติดตามงานเพื่อเสนอตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ใหการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารอยางเต็มท่ี แบงเบา

ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ

บริษัทฯ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน และสรางประโยชนสูงสุดใหกับบริษัทฯ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเพียงพอ โดยจัดใหมีผูสอบบัญชีเขารวม

ประชุมดวยทุกไตรมาส 

• สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล รวมท้ังมีหนาท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ

โดยท่ัวไปและประสานงานกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังการพิจารณาเสนอคาตอบแทน

การสอบบัญชี 

• ประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทและใหคําแนะนําในการลดความเสี่ยง 

• ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหัวหนา

หนวยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

• ใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณางบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 
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• พิจารณาประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเปนรายงาน

เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อชี้แจง

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงต้ังผูสอบบัญชี 

• พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป (หากมีความจําเปน) 

• ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมท้ังการแตงต้ังหัวหนาหนวยงานการตรวจสอบ

ภายในหรือการแตงต้ังผูจัดการอาวุโสจากสํานักงานเลขานุการมาเปนเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการอิสระ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 

  1. พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส กรรมการอิสระ 

  2. นายแพทยทองดี   ชัยพานิช กรรมการอิสระ 

  3. นางอบุล    จิระมงคล กรรมการอิสระ 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ต.ล.ท.) ดังน้ี 

• ตองถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เก่ียวของตาม

มาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

• ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในดานตางๆ ดังน้ี 

o การบริหารงาน  

o พนักงาน  

o ลูกจาง  
o ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  

o ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย

ลําดับเดียวกัน  

o นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชนเปนลูกคา คูคา เจาหน้ี/ ลูกหน้ีการคา เจาหน้ี/ลูกหน้ีเงินกู 

เปนตนรวมท้ังไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดาน
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• ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธท่ีอาจทําใหขาดความเปนอิสระกับผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

• ไมไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือหุนรายใหญ 

  
4.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ

บริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับการแตงต้ังมีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 

2. นายปญจะ  เสนาดิสัย กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 

3. นางอุบล   จิระมงคล กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
 

 ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

• กําหนดหลักเกณฑการหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / 

ผูจัดการท่ัวไป 

• พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

• พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการท่ัวไปตอท่ีประชุมกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

• ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

นโยบายการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการน้ัน ทางบริษัทฯจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวน้ัน 

เพียงพอท่ีจะจูงใจใหคณะกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปรงใส และสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุน 

 ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 26/2552 ไดอนุมัติคาตอบแทนและ

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2552  ดังน้ี 

• คาตอบแทนประธานกรรมการ 500,000 บาทตอป และกรรมการทานละ 250,000 

บาทตอป 
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• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 25,000 บาทและกรรมการทานละ 20,000 บาทตอ

คร้ัง 

• คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบทานละ 125,000 บาทตอป 

 
  คณะผูบริหาร 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารของบริษัทท่ีจํานวน 10 ทาน ดังน้ี 

  1. นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ 

  2. นายพิธาน  องคโฆษิต ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

  3. นางศิริพรรณ   สันธนะพันธ ผูจัดการท่ัวไป 

  4. นางวรลักษณ   องคโฆษิต ผูอํานวยการสํานักบริหาร 

  5. นางธัญรัตน  เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญช ี 

       และรักษาการผูอํานวยการฝายการเงิน 

  6. นางเสาวลักษณ วรามิตรสกุล ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 

  7. นายวิทกร  เลิศไพศาล ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 

  8. นายนพดล  ทับเท่ียง  ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 

  9. นายตันติกร  ชังฆนาก  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร  
  10.นางสาวสุนีย  จันทรรักษา ผูจัดการอาวุโสฝายงานการจัดซื้อวัตถุดิบ  
                                                                                    

ขอบเขตและอํานาจหนาทีข่องกรรมการผูจัดการ  
ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

อยางเครงครัด  ซื่อสัตย  สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีท่ีสุด อํานาจ

หนาท่ีของกรรมการผูจัดการใหรวมถึงเร่ืองหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปน้ีดวย 

 

• ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 

• บรรจุ  แตงต้ัง  ถอดถอน  โยกยาย  เล่ือน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย 

พนักงานและลูกจาง  ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป  จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  ส่ังการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม  

สัญญา  เอกสารคําส่ังหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติดตอกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ
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• มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัยพสินและบริการ

เพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติท่ัวไปทาง

การคาท่ีมีวงเงินไมเกิน 800 ลานบาทตอรายการ และอนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินใน

วงเงินไมเกิน 400 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนุมัติใหนําเสนอเพื่อขอ

อนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร     

• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณ ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผนและ

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทน

ได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการ

มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือ

คําส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว 

• อนุมัติการแตงต้ังผูมีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสั่งจายเงินของบริษัท รวมถึงสัญญา

ตางๆ เอกสารทางบัญชี และการเงิน และเอกสารท่ัวไป   

• เปนท่ีปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล 

และดานการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

• อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

• เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติท่ีประชุมผูถือหุนและ/หรือมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

ท้ังน้ี  การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นท่ีกรรมการผูจัดการ

เห็นควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

รายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปน
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 เลขานุการบริษัทฯ 
 จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2551 ในวันอังคาร ท่ี 22 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติเห็นชอบ

แตงต้ังใหนางธัญรัตน  เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญชี ทําหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ 2551 ท่ีกําหนดไววา

คณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท (COMPANY SECRETARY) 

  ทางบริษัทฯ ไดกําหนดความรับผิดชอบหลักๆของเลขานุการบริษัทฯ ดังน้ี 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปน้ี 

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของ บริษัทฯ 

- หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

4. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ        

และขอพึง ปฏิบัติตางๆ 

5. รางนโยบายดานการบริหารตางๆ 

6. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังติดตามใหมีการ

ปฏิบัติ ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานท่ีกํากับบริษัทฯ 

ตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ 

8. ดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑของสํานักคณะกรรมการ 

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. สงเสริมใหบริษัทมีมาตรฐานดานบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม 

10. ติดตอส่ือสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับสิทธิตางๆของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ 

11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ฯ  

1. มีความซื่อสัตย / ตรงไปตรงมา 

2. มีความรู ความเขาใจในธุรกิจ กฎหมาย กฎระบียบตางๆท่ีเก่ียวของ 

3. มีทักษะการประสานงานท่ีดี สามารถควบคุมอารมณไดดี 
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4. มีระดับอาวุโสเพียงพอในการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติผูถือหุนจาก     

ผูบริหารระดับสูงได 

5. มีมนุษยสัมพันธและทักษะการส่ือสารท่ีดี 

6. กลาแสดงความคิดเห็นและใหขอแนะนําตางๆ 

7. ละเอียด รอบคอบ วางตนเปนท่ีนาเชื่อถือ 

8. ใฝรู ชางคิด ชางสังเกต  
 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม ขอบเขตอํานาจและการควบคุม 
กรรมการฝายบริหารจะเปนผูวางนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยระดับผูบริหาร

แตละฝายจะนําไปปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อติดตามและพิจารณาผลการดําเนินงาน

ของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย และบริษัทรวม พรอมท้ังใหขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาในประเด็นสําคัญ ๆ นอกจากน้ี

การทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคัญ ๆ ของบริษัทยอยและบริษัทรวม อันไดแก แผนการดําเนินธุรกิจ และการลงทุน

หลักท่ีสําคัญๆ จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแตละบริษัทกอนจะท่ีสงผานไปยัง

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งมีอํานาจควบคุมเหนือบริษัทรวมท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

ทําใหมั่นใจวากลุมบริษัท มีการบริหารธุรกิจท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม 

 นอกจากน้ี บริษัทยังคงใหมีหนวยงานสวนกลาง เชน ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายบริหารการเงิน 

และฝายจัดซื้อ เปนตน เปนศูนยกลางการควบคุมบริษัทยอย และจะชวยประสานงานระหวางบริษัทตาง ๆ ภายใน

กลุมในเร่ืองเกี่ยวกับคาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงชวยจัดการและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองการ

โอนยายบุคลากรภายในกลุมบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรบุคคล ฝายการเงินจะชวย

ประสานงานจัดการ ในเรื่องการบริหารเงินสด การปองกันความเสี่ยงทางการเงิน และการจัดหาแหลงเงินกูใหแก

บริษัทตาง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ และอํานาจการตอรองของกลุมบริษัท เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและ

บริษัทยอย ภายในกลุม ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน สวนฝายจัดซื้อท้ังในประเทศ และตางประเทศ  ทําการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลงเดียวกัน เพื่อเจรจา

ตอรองราคา โดยใชหลักเกณฑของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย  เปนเง่ือนไขท่ีเอื้ออํานวยใหบริษัทไดประโยชนมาก

ท่ีสุด รวมท้ังการลดอัตราเส่ียงในการส่ังซื้อจากผูขายรายเดียว  โดยการสรรหาแหลงวัตถุดิบใหมจากผูขายรายใหม  

เพื่อปองกันการผูกขาดสินคา และลดอัตราเส่ียงท่ีบริษัทอาจตองซื้อวัตถุดิบ จากแหลงขายแหลงเดียว  นอกจากน้ี

ยังมีการปองกันความเส่ียง โดยการทํา CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT สําหรับวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ 

เพื่อใหความมั่นใจวาขบวนการผลิตของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย จะทําใหการสงมอบงานแกลูกคาตรงตอเวลา 

ตามนโยบายของบริษัท 
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การสรรหากรรมการ 8.2 
 คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทไดรับการแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุนเมื่อคร้ังมีการแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชนจํากัด โดยอาศัยมติเสียงขางมาก ดวยวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีธรรมดา มิใชการลงคะแนนเสียงแบบ

สะสม ท้ังน้ีจํานวนคณะกรรมการที่ทางบริษัทไดกําหนดไว มาจากการลงมติพิจารณาจากการประชุมผูถือหุน 

นอกจากน้ีคณะกรรมการอาจถอดถอนได ในกรณีท่ีมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยคะแนนเสียง 3  ใน 4 ของจํานวนผูถือ

หุน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือท้ังหมด โดยผูถือหุนท่ีมาจากการประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากคราวถึงออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือนกอนการประชุมสามัญผูถือหุน 

มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู บุคคล

ซึ่งเขามาเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูกอนการประชุมสามัญผูถือหุนเทาน้ัน 
นอกจากน้ีการแตงต้ังคณะกรรมการในกรณีขางตนดังกลาวแลว ท่ีประชุมผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อ

กรรมการบุคคลเขาเปนกรรมการ ไมวาจะเปนกรณีท่ีกรรมการพนตําแหนงตามวาระหรือยังไมครบวาระ หรือการ

แตงต้ังกรรมการข้ึนใหม โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการทุกคร้ัง ใหนับผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 

หุนตอ 1 เสียง โดยใหผูถือหุนแตละคน ใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดดังกลาว เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได ในกรณีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ ตองใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลําดับ เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ัง

ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ ใหเลือกใชวิธีจับสลากเพื่อใหไดกรรมการตามจํานวน

น้ันๆ 
 

8.3     คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 

• คาตอบแทนกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส อยูในระดับท่ี

ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปจจุบันไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 2 สวน คือเบี้ยประชุม และ

คาตอบแทนกรรมการประจําป ท้ังน้ี คาตอบแทนดังกลาวในป 2551 และ ป 2552 ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุน คร้ังท่ี 25/2551 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2551 และคร้ังท่ี 26/2552 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2552 แลว 

ตามลําดับ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

คาตอบแทนกรรมการ คาเบ้ียประชุม 
จํานวนครั้งเขา

ประชุม/ 

(บาท) (บาท) จํานวนประชุมทั้งหมด 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง ป 2552 ป 2551 ป 2552 ป 2551 ป 2552 ป 2551 

1 นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ 500,000 1,000,000 300,000 280,000 12/12 13/13 

    และกรรมการผูจัดการ         

2 นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 250,000 500,000 240,000 220,000 12/12 13/13 

3 แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 250,000 500,000 240,000 220,000 12/12 13/13 

4 นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ 250,000 500,000 240,000 220,000 12/12 13/13 

5 พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ 250,000 500,000 240,000 220,000 9/12 11/13 

6 นายแพทยทองดี ชัยพานิช กรรมการอิสระ 250,000 500,000 240,000 220,000 10/12 12/13 

7 นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ 250,000 500,000 240,000 220,000 12/12 13/13 

8 นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ 250,000 500,000 240,000 220,000 11/12 11/13 

  รวมทั้งส้ิน   2,250,000 4,500,000 1,980,000 1,820,000     

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
คาตอบแทนกรรมการ 

(บาท) 
ป 2552 ป 2551 

1 นายแพทยทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 125,000 250,000 

2 พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 125,000 250,000 

3 นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 125,000 250,000 

รวมทั้งส้ิน 375,000 750,000 
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• คาตอบแทนผูบริหาร 
 การกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักําหนด ซึ่ง

เชื่อมโยงกบัผลการดําเนินการของบริษัทและการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 

ป 2552 ป 2551 
ประเภทคาตอบแทน จํานวน จํานวนเงิน  จํานวน จํานวนเงิน  

ราย (บาท ราย (บาท) 

เงินเดือน 7 19,493,340 7 20,514,000 

โบนัส / เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7 2,690,426 7 1,542,336 

 
188.4   รายงานการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี   

 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

อยางเครงครัด โดยนําหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยมาเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปน

พื้นฐานของการเติบโตอยางย่ังยืน โดยไดมีการจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต้ังแตป 2551 และได

กําหนดใหดําเนินการปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ใหสอดคลองกับการดําเนิน

ธุรกิจยิ่งขึ้น ตลอดจนใหมีความทันสมัยเปนไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหลักปฏิบัติ

สากลของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

 บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตาม

แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดจัดต้ัง

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนเลขานุการบริษัทฯ และกําหนดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสราง

วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และเสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สรางความสามารถในการแขงขัน เปนพื้นฐานนําไปสูการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน 

และเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนระยะยาว ซึ่งผลการกํากับดูแลกิจการดังกลาว ทําใหบริษัทฯไดรับการจัดอันดับการ

กํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑการประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานัก

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในระดับ “ ดีมาก” ในป 2549 ระดับ  “ดี”  ในป 

2550 และระดับ “ดีมาก” ในป 2551 ท่ีผานมา โดยมีสมาคมสงเสริมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors Association : IOD) เปนผูประเมิน ซึ่งจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ท้ัง 3 ปท่ีผานมา สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นทุมเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหารและพนักงานทุกคน ท่ี

ใหความสําคัญในเร่ืองการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได และใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ซึ่งจะชวยเสริมสรางใหบริษัทฯเติบโตอยางย่ังยืนและกอประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

โดยรวมตอไป 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยทางบริษัทฯไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในป 2551 เพื่อใช

เปนหลักในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย 

ขอบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญของขอพึงปฏิบัติท่ีดี โครงสราง บทบาท หนาท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูล ตลอดจนกฏหมาย

และขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ังมีการส่ือสารนโยบายดังกลาว

ผานชองทางตางๆ รวมท้ังเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและปลูกฝงการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให

ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบ

กิจการของบริษัทฯ เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายสรางความเชื่อมั่น ทําใหบริษัทฯดําเนินธุรกิจไดอยางโปรงใส 

เปนธรรม สงเสริมผลการดําเนินงานท่ียั่งยืน และ ใชเปนเคร่ืองมือในการบรรลุเปาหมายสําคัญของบริษัทฯ ท่ีจะ

เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กํากับดูแลกิจการบนพ้ืนฐาน

หลัก 6 ประการ ไดแก 

1. รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทํา (Accountability) 

2. สํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ   (Responsibility) 

3. โปรงใส เปดเผยขอมูล และตรวจสอบได  (Transparency) 

4. ปฏิบัติตอผูเก่ียวของทุกฝายอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) 

5. มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว(Vision to create Long Term Value) 

6. มีคุณธรรมและจริยธรรม   (Ethics) 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยฉบับป พ.ศ  2549 ซึ่งแบงเน้ือหาเปน 5 หมวด ดังน้ี 

1. สิทธิของผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญแกผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุน รักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือ

หุนทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือผูถือหุนสถาบัน โดยทุกฝายจะไดรับการ

ปฏิบัติดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกันตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของตามแนวทางการปกปองและ
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• สิทธิในการจดทะเบียนเปนเจาของบริษัท 

• สิทธิในการเปล่ียนมือหรือการโอนสิทธิในหุนของตน 

• สิทธิในการรับสวนแบงกําไรของบริษัท 

• สิทธิในการไดรับแจงขอมูลและขาวสารท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทอยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา

ท่ีควรจะเปน 

• สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อเขารวมกระบวนการในการตัดสินใจและลงคะแนนเสียงในเร่ือง

สําคัญใดๆในท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

• สิทธิการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• สิทธิในการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ 

• สิทธิในการออกคะแนนเสียงแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูถือหุนเพื่อรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัทฯ 

เชน 

 เงินปนผลของบริษัท 

 การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 

 รายการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 รายการพิเศษอื่นๆท่ีมิใชรายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 

• สิทธิในการมีสวนรวมและรับทราบการตัดสินใจในเ ร่ืองสําคัญใดๆท่ีเ ก่ียวของกับการ

เปล่ียนแปลงการดําเนินกิจการขั้นพื้นฐาน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวัน

ส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน ตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเร่ืองท่ี

กระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเก่ียวของกับเง่ือนไข กฎเกณฑ กฎหมายท่ีใชบังคับท่ีตอง

ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป  

ในป 2552 บริษัทฯไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 26/2552 ในวันท่ี 29 เมษายน 2552 เวลา 

15.00 น. ณ หองมณเฑียรทิพย โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ และไมมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน

ใดๆ  

การสงหนังสือเชิญประชุม 
ในป 2552 บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 26/2552 พรอมกับ

เอกสารประกอบการประชุมผานทางศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
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- หนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ ตลอดจนขอมูลท้ังหมดท่ี

เก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองพิจารณา พรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระโดย

ละเอียดและชัดเจนวาเปนวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ 

- รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 คร้ังท่ี 25/2551 

- ประวัติของกรรมการท่ีออกตามวาระในป 2552 เพื่อเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการดํารง

ตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

- รายละเอียดเอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขาประชุมและคําอธิบาย

กรณีมอบฉันทะในการเขารวมประชุม  

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียด

ชัดเจน 

-  แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดประกาศเชิญประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวันท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษติดตอกันตอเน่ือง 3 วันในวันท่ี 8-10 เมษายน 2552 กอนวันประชุม 19-21 วัน และไดเผยแพร

หนังสือเชิญประชุมพรอมดวยระเบียบวาระผานเว็บไซตของบริษัท ซึ่งผูถือหุน นักลงทุน และผูท่ีสนใจสามารถเขาดู

ไดต้ังแตวันท่ี  1 เมษายน 2552 หรือ 29 วันลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลท้ังหมด

ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนา  
 การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน 

  บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันท้ังผูถือหุนรายใหญ รายยอย และผูถือหุน

ตางชาติไมมีการปฏิบัติใดๆท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมี

สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม  

- ในป 2552 บริษัทฯจัดการประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงค ซึ่งเปนโรงแรมท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีผู

ถือหุนสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก และมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับจํานวนผูถือหุน และจัดใหมี

เจาหนาท่ีคอยดูแล ตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน 

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การสงคําถาม และอื่นๆ  

- บริษัทฯ ใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหุน 

- บริษัทฯ ไดเปดบริการใหผูถือหุนลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ชั่วโมงและรับลงทะเบียนไปจนกวา

การประชุมจะเสร็จส้ิน 

- ผูถือหุนและผูรับมอบอํานาจในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนทุกคนจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียง

ในแตละวาระ  
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- บริษัทฯไดจัดใหมีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแกผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวย 
 การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 26/2552 กอนเร่ิมการประชุม คุณบัญชา องคโฆษิต ประธาน

กรรมการบริษัทฯซึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมไดชี้แจงกติกาท้ังหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุน

ท่ีตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใหผูถือ

หุนรับทราบอยางชัดเจน ดังน้ี 

1. เมื่อผูถือหุนไดทําการลงทะเบียนแลวผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนซึ่งมีจํานวนเทากับจํานวน
วาระท่ีจะตองมีการลงคะแนนเสียง โดยในบัตรจะปรากฎชองท่ีระบุชื่อผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ 

จํานวนหุนท่ีถือ และจํานวนเสียงท่ีประสงคจะทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแตละวาระ 

ท้ังน้ี การลงคะแนน ผูถือหุนจะตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในบัตรลงคะแนนใหตรงกับ

วาระท่ีจะทําการลงคะแนน 

2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหน่ึงในแต

ละวาระ พรอมท้ังระบุชื่อลงไปในบัตรลงคะแนนโดยใชใบลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน 

3. ในการนับคะแนนเสียง เมื่อมีการนําเสนอในแตละวาระจบลง ประธานฯขอใหผูถือหุนลงมติบน
บัตรคะแนนเสียง จากน้ันเจาหนาท่ีของบริษัทจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเพื่อ

นํามาประมวลผล โดยในขณะท่ีเจาหนาท่ีทําการประมวลผลนั้น ประธานฯอาจจะดําเนินการ

ประชุมในวาระถัดไปเพื่อมิใหเปนการเสียเวลา หรืออาจจะพิจารณารอผลของมติการประชุมใน

วาระน้ันๆ ตามแตท่ีเห็นสมควร และในชวงทายของการประชุม ประธานจะทําการสรุปมติของที่

ประชุมในแตละวาระใหแกผูถือหุนทราบอีกคร้ังหน่ึง 

4. ในการนับคะแนน นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน ทนายความของบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง

แอนดวิทยา จํากัด เปนผูสังเกตการณในการนับคะแนน 

 ท้ังน้ี เมื่อมีการใหขอมูลตามระเบียบวาระแลว ประธานฯจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกราย

แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ถามคําถามในแตละวาระ และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

จากน้ันประธานฯและผูบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น และใหความสําคัญกับทุกคําถามแลว

จึงใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนและมติในแตละวาระ โดยการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง จะปฏิบัติตาม

ขอบังคับของบริษัทฯท่ีกําหนดให 1 หุนเปน 1 เสียง และนับเสียงขางมากเปนมติ กรณีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในท่ีประชุมเปนผูชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังหมด 144 ราย นับจํานวน

หุนได 265,486,811 หุนเทากับรอยละ 57.40 และมากกวาสัดสวน 1 ใน 3  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได ท้ังหมด 

462,497,269 หุน โดยแบงเปนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง 57 รายจํานวนหุน 110,622,261 หุน มอบ

ฉันทะใหประธานกรรมการ 11 รายจํานวน 10,635,300 หุน มอบอํานาจใหกรรมการอิสระ 40 ราย จํานวน 

123,027,390 หุน และมอบฉันทะใหผูแทน 36 ราย จํานวน 21,201,860 หุน  
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในการเขารวมประชุมผูถือหุนทุกทาน โดยมีประธานกรรมการ

ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุนในป 2552 และมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการยอยชุดตางๆ 

ผูบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย เขารวมการประชุม ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ 

2. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายแพทยทองดี ชัยพานิช กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 

อิสระ 

4. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 

5. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 

6. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

7. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการบริหาร 

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการบริหาร 

ผูบริหาร  

1. นางธัญรัตน เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญชี 

2. นางณิราพัชร ติรนาควิทย ผูจัดการฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชี 

1. นางสายฝน อินทรแกว บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

2. นายสาธิต เกียรติกระจาย บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวเยาวโรจน กล่ินบุญ บริษัทวีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

2. นายธีระศาสตร นิตยสุภาพ บริษัทวีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

 ในป 2552  ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมมีเพิ่มวาระการประชุม

โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  

 สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯจะดําเนินการใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคล และ

กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปน้ันๆ จะถือเปนแนวปฏิบัติท่ีจะงดออกเสียง   

 ในการประชุมทุกคร้ังจะตองมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน มีการบันทึก

คําถาม คําตอบ คําชี้แจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอยางละเอียดดวย และสรุปดวยการลงมติพรอมกับ

นับคะแนนเสียง ซี่งรวมระยะเวลา ท่ีใชในการประชุมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2552 ไดกําหนดการประชุมเวลา 15.00 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น. และเลิกประชุมเวลา

ประมาณ 17.50 น. รวมเวลาท่ีใชในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง  
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การดําเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 
 ในป  2552 บริษัทฯไดรับการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุนอยูในเกณฑ “ ดีมาก ” หรือใน

ระดับคะแนน 80-89 จากสมาคมผูลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯจะนําขอคิดเห็นและ

คําแนะนําจากผลการประเมินดังกลาว ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในปตอๆไป 

 บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการลงคะแนน

เสียงรวมท้ังขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียดใหตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยภายในกําหนด 14 วันนับแตวันประชุมผูถือหุน  พรอมท้ังเผยแพรบน Website ของบริษัทฯ 

ท่ี www.kcethai.in.th

 

  
 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ท้ังผูถือหุนรายใหญ รายยอย และ

ผูถือหุนตางชาติ โดยผูถือหุนทุกรายจะมีสิทธิในการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก และไดรับการ

ปกปองจากการกระทําท่ีไมถูกตอง หรือเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจในการควบคุมการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ไมวาจะเปนการกระทําทางตรงและทางออม 

 บริษัทฯกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (INSIDE TRADING) เพื่อหาผลประโยชนใหกับ

ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ โดยได

ออกประกาศหามกรรมการรวมถึงผูบริหารท่ีพนตําแหนงในชวงเวลา 6 เดือน ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯกอน

ประกาศงบการเงินเปนเวลา 1 เดือนและหลังประกาศเปนเวลา 3 วัน และกําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ี

รายงานการถือครองหุนของบริษัทฯ และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํา ท้ังน้ี เพื่อมิให

กรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในไปใชประโยชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม ท้ังน้ีกรรมการ 

หรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียในรายการน้ันจะตองไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติในวาระน้ันๆ ท้ังน้ี ไมปรากฎ

พบวามีรายการใดๆท่ีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานมีสวนไดเสียในป 2552   
  บทลงโทษการใชขอมูลภายในของผูบริหารและพนักงาน 

1. บริษัทฯกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีรูขอมูลหาม

นําขอมูลไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 

2. ผูบริหารของบริษัทท่ีไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวกอนท่ี

จะเปดเผยสูสาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปน

ระยะเวลา 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินจะเปดเผยสูสาธารณชน 

3. เมื่อหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯไดกําหนดให

กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให

เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.14/2540 เร่ืองการจัดทําและเปดเผย

รายงานการถือหลักทรัพยลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และไดกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
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คณะกรรมการบริษัทฯถือเปนนโยบายสําคัญท่ีจะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการ

เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยการหามไมใหมีการประกอบธุรกิจท่ี

แขงขันกับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

หรือในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการเชนน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหทํารายการดวยความโปรงใส เท่ียง

ธรรมเสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผูถือหุน การประชุมกรรมการหรือ

การประชุมผูบริหารทุกๆคร้ังหากกรรมการหรือผูบริหารมีสวนไดเสียในวาระท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนจะตองแจงใหท่ีประชุมรับทราบและไมเขารวมการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระท่ีมีสวนไดเสียน้ันๆ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนในการปฏิบัติในเร่ืองการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตป 2547 ดังน้ี 

• ใหคณะกรรมการบริษัทฯและฝายบริหาร ซึ่งเขาขายบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามคํานิยามของสํานัก

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปดเผยขอมูลบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน 

• ทุกคร้ังท่ีมีการแตงต้ังผูบริหารใหม สํานักบริหาร จะจัดสงแบบฟอรม “รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกัน ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 เพื่อใหผูบริหารที่ไดรับ

แตงต้ังใหมใหขอมูลพรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล  และหากภายหลังมีการ

เปล่ียนแปลงขอมูล ผูบริหารจะตองจัดสงแบบฟอรมดังกลาวพรอมลงนามรับรองความถูกตองของ

ขอมูล โดยสํานักเลขานุการบริษัทฯจะจัดทําสรุปรายชื่อบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน 

• รายละเอียดของบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผูบริหารจะตองงายในการตรวจสอบและนําเสนอตอ

ผูบริหารหรือกรรมการอนุมัติขอมูลน้ันๆทุกคร้ัง 

• หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันเกิดข้ึน บริษัทฯจะจัดทําสรุปสารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

แจงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบรวมท้ังนําไปเปดเผยในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)   

 ในป 2552 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ โดยปฏิบัติตามข้ันตอน และรายละเอียดการจัดการประชุมตาม Checklist ของการจัดการประชุมสามัญ
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 บริษัทฯ ใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนในการเขารวมประชุมอยางเทาเทียมกัน กรณีผูถือหุนท่ีไม

สะดวกเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนดวยตนเอง ก็สามารถท่ีจะมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของ

บริษัทฯทานใดทานหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อและแนบประวัติของ

กรรมการอิสระไปพรอมกับหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนดเพื่อใหเปนผูเขาประชุมและออก

เสียงลงมติแทนผูถือหุนไดโดยไมมีเง่ือนไข ในป 2552 บริษัทฯ ไดแนบเอกสารท่ีระบุรายละเอียดเอกสารท่ีผูเขารวม

ประชุมจะตองแสดงกอนเขาประชุม พรอมกับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจําป หนังสือมอบฉันทะ และ

เอกสารอื่นๆ ลวงหนา 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนเอกสารท่ีตองแสดงในการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนใน

กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กรณีผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฎรูปถาย

ของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือ

เดินทาง 

1.2 กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทน 

• หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

• สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 

ขางตนและผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

• เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดขอ 1.1 ขางตน 

2. กรณีผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ตองแสดงหลักฐานตอไปน้ี 

• เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

• สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนเขารวมประชุม มีอํานาจ

กระทําการแทน 

2.2 กรณีผูมอบฉันทะใหผูมอบฉันทะเขาประชุม 

• หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความ
ถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบอํานาจและรับมอบอํานาจ 
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• สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน

หนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการเชนน้ัน 

• เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

3. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมี

สัญชาติไทย หรือซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ท้ังน้ีภายใต

ขอบังคับตอไปน้ี 

• หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของ

ประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันต้ังอยู หรือโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ท้ังน้ี จะตองมี

รายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคลผูมีอํานาจลงมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือ

ขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ และสถานท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

• เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา

พรอม และใหผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 บริษัทฯ จะไมเลือกปฏิบัติตอผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึงเปนพิเศษ ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิเขาถึงขอมูลของ

บริษัทฯท่ีเปดเผยไดผานชองทางติดตอตางๆอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม และ

ไดรับขอมูลเพียงพอตามชองทางตางๆ ดังน้ี 

• โทรศัพท  :   66-2-3260196-9 

• โทรสาร  : 66-2-3260300 

• Website  : www.kcethai.in.th 

• E-Mail  : kce_mail@kce.co.th 

• จดหมาย : สํานักบริหาร 

       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

       125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

       ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 

       กรุงเทพฯ 10520 

 
3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสีย เคารพ ปกปองสิทธิ และให

ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ต้ังแต

สังคม ชุมชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเกิดความ
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 บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โดยกําหนดสิทธิของ

ผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย และถือเปนขอตกลงระหวางกัน หามไมใหกระทําใดๆท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผูมี

สวนไดเสีย โดยไมปรากฎวามีการกระทําใดๆท่ีเปนกรณีพิพาทกับผูมีสวนไดเสียในป 2552  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได

กําหนดใหมีระบบท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อ

กอใหเกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดใหมีการรายงานการเปดเผยขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ

บริษัทฯในรายงานประจําป (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการทําผิดกฎหมาย ระบบการควบคุมภายในท่ี

บกพรอง หรือการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถแจงหรือรองเรียนผานชองทางกลไกในการติดตอท้ังภายใน

ผานทาง Intranet : KCE Home และภายนอกองคกรโดยผานชองทาง http://www.kcethai.in.th  หรือทาง

โทรศัพท ซึ่งขอคําถาม ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะตางๆ จะสงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไข

ปรับปรุง และมีการแจงกลับใหทราบถึงการดําเนินการทุกเร่ือง ท้ังน้ี สํานักตรวจสอบภายในจะทําหนาท่ีประเมิน

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้ังองคกร รวมถึงการ

รับขอรองเรียนจากทุกชองทาง เพื่อใหมีการแกไข ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังปรากฎไมพบวามีการกระทําใดๆท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนได

เสียของบริษัทฯในป  2552   

บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขสัญญาท่ีใหไวกับคูคา ดําเนินธุรกิจดวยหลักการแขงขันท่ีเปนธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงาน

อยางยุติธรรมและเสมอภาค รวมท้ังแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมอยางจริงจัง โดยไดกําหนดแนวทางใน

การดูแลผูมีสวนไดเสียไวในคูมือ “ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี” 

 นอกจากนี้ ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน และส่ิงแวดลอม และผลประโยชนของผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย ทางบริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึ่งกอต้ังโดย UNITED NATIONS (UN) 

ในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการ 10 ประการดานการจางแรงงาน การปองกันปญหาส่ิงแวดลอม การรับผิดชอบ

ตอสังคม และการตอตานคอรัปชั่น โดยท่ีบริษัทสมาชิกจะตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของ GLOBAL 

COMPACT ดังน้ี 

 ดานสิทธิมนุษยชน 

1. สนับสนุนและเคารพในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

2. จะไมกระทําความผิดดานมนุษยชน 
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ดานมาตรฐานแรงงาน 

3. สนับสนุนเสรีภาพของสมาคม และใหการรับรองผลของการเจรจาตอรองของสมาคม 

4. ไมมีการกดขี่และบังคับใชแรงงานทุกรูปแบบ 

5. ไมมีการใชแรงงานเด็ก 

6. ไมมีการเลือกปฏิบัติในการจางงานและปฏิบัติงาน 

ดานส่ิงแวดลอม 

7. สนับสนุนการปองกันการทําลายส่ิงแวดลอม 

8. อาสาท่ีจะรับผิดชอบในการริเร่ิมสงเสริมใหส่ิงแวดลอมดียิ่งขึ้น 

9. สนับสนุนการพัฒนาและการกระจายเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ดานการตอตานการคอรัปชั่น 

10. ตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบรวมท้ังการขมขูบังคับและการติดสินบน 

 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมหลักๆของบริษัทฯ 
พนักงาน  
  บริษัทฯ ตระหนักดีวาบุคลากรของบริษัทฯทุกคนเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงให

ความสําคัญกับพนักงานทุกคน ไมวาจะทํางานในสวนใด ฝายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะสงเสริม

ใหบุคลากรรูรักสามัคคี ไวเน้ือเชื่อใจกัน ไมแบงฝกแบงฝาย ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย สรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภัย จายคาตอบแทนและสวัสดิการท่ี

เหมาะสมและเปนธรรมเปนจํานวนเทากับหรือมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆ และ

จัดหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆมาสนับสนุนการทํางาน ใหกับพนักงาน 

  พนักงานทุกคนจะไดรับคูมือพนักงานท่ีระบุขอควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

และสวัสดิการตางๆท่ีพึงจะได รับ  โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน  และมี

คณะอนุกรรมการดูแลสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย มีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม สวัสดิการ

รถรับ-สง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน โดยรายละเอียดสวัสดิการตางๆท่ีทางบริษัทฯไดจัด

ใหกับพนักงานและระบุในคูมือพนักงาน มีดังน้ี 

1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

2. ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู 

3. เงินโบนัสเดือน- สําหรับพนักงานท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําและไดรับเงินเดือนไม

เกิน 14,000 บาท และไมขาด ลา มาสาย เกินจํานวนวันท่ีกําหนด 

4. “ โครงการ STAFF BENEFIT ”  เพื่อเปนสวัสดิการสินเชื่อท่ีอยูอาศัยใหกับพนักงาน 

5. การตรวจสุขภาพพนักงานทุกๆป โดยในป 2552 ไดมีการตรวจสุขภาพพนักงานในวันท่ี 4-7 

สิงหาคม 2552 

6. การตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารเคมีในรางกายเปนประจําทุกๆป 
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7. จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆโรงงาน 

8. เงินชวยเหลือ เชนคาครองชีพ เงินชวยเหลือฌาปนกิจ เงินชวยเหลือกรณีสมรส และของ

เย่ียมพนักงานกรณีเจ็บปวยนอนโรงพยาบาล 

9. รถรับ-สงพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเทา 

10. สิทธิในการลา เชน ลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอด ลาบวช  และอื่นๆ 

11. ทุนการศึกษาบุตร 
12. การบรรยายเร่ืองการคุมกําเนิด 

13. จัดใหมีการสอนและเพิ่มความรูทางดานวิชาชีพแกพนักงานในดานตางๆ เชน การสอนการ

ทํากรอบรูปวิทยาศาสตร การแกะลายกระจกดวยนํ้ายากัดกระจก การทําปุยหมักชีวภาพ 

การหลอกระถางดวยปูนซิเมนต 

14. จัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางในแตละสาขาวิชาชีพ เพื่อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การทํางานของพนักงานตามแผนการฝกอบรมท่ีไดกําหนดไว ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ การ

ทํางานเปนทีม และความเปนผูนํา 

15. สวัสดิการจัดขาวเปลาใหพนักงานและจัดใหมีการจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคราคาถูก 

 การฝกอบรมและการพัฒนาดานตางๆ 

 ในป  2552  ทางบริษัทฯ ไดจัดอบรมใหกับพนักงานในดานพัฒนาทักษะความรูความสามารถ ดานความ

ปลอดภัย สุขภาพอนามัย และการฝกอบรมในหัวขอตางๆ ดังน้ี 

• การอบรมหลักสูตร “ ความรูเก่ียวกับ PREPREG & LAMINATE MATERIAL”  เพื่อใหพนักงาน

ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอนการผลิต PREPREG และ LAMINATE ตลอดจน 

MATERIALท่ีใชในการผลิต เพื่อนํามาประยุกตใชและแกไขปญหาในข้ันตอนการผลิตแผนวงจร

อิเล็กทรอนิกสในองคกรได โดยจะจัดอบรมใหกับหัวหนางานใหมทุกๆแผนก เปนประจําทุกๆป 

• การอบรมหลักสูตร “ การวิเคราะหปญหา/ผลกระทบจากกระบวนการและเทคนิคการวางแผน

และควบคุมการผลิต (Failure Mode and Effect Analysis for Auto. Industry (FA-40) ”  เพื่อ

เปนการเพิ่มความรูความเขาใจใหกับพนักงานและสามารถนําความรูท่ีไดไปใชใหสอดคลองกับ

การปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยมีการจัดฝกอบรมทุกๆป ปละ 1 คร้ัง  

• การอบรมหลักสูตร “ CORRECTIVE & PREVENTIVE BY 8D TECHNIQUE ” เพื่อใหผูเขารับ

การอบรมไดรับความรูความเขาใจในระบบคุณภาพเก่ียวกับแนวคิดปญหาและการแกไข 

(CORRECTIVE ACTION ) รวมท้ังการปฏิบัติการปองกัน (PREVENTIVE ACTION ) และ

สามารถนํามาประยุกตกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดการอบรมใหกับ

พนักงานระดับหัวหนางานในฝายตางๆท่ีทํางานเกี่ยวของกับการผลิต เปนประจําทุกๆป  
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• การอบรมหลักสูตร “ 7 HABITS HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE ”  โดยจะมีการจัดอบรมทุกๆป 

ปละ 2 คร้ังใหกับพนักงานระดับหัวหนางานของฝายผลิต โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเขาอบรม

เขาใจถึง 7 หลักการในการทํางานคือหลักการวิสัยทัศนสวนบุคคล หลักการของการเปนผูนําใน

ตนเอง หลักการของการบริหารสวนบุคคล หลักการของภาวะผูนําระหวางบุคคล หลักการของ

การติดตอส่ือสารอยางเขาอกเขาใจ หลักการรวมมืออยางสรางสรรค และหลักการของการเติม

พลังชีวิตใหสมดุล 

• การอบรมหลักสูตร “ SIX SIGMA ” โดยมีจุดประสงคเพื่อใหพนักงานระดับหัวหนางานมีความรู

ความเขาใจในระบบ SIX SIGMA และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํา COST SAVING 

PROJECT โดยจะมีการจัดอบรมทุกๆป ปละ 2 คร้ัง 

• การอบรมหลักสูตร “ PROCESS AUDIT  VDA 6 PART 3 (INTERNAL AUDIT) เพื่อให

พนักงานระดับหัวหนางานมีความรูความสามารถในการทํา INTERNAL AUDIT ตามหลัก VDA 

6.3 

• การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมกระบวนการทางสถิติเบื้องตน ” โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการ

เพิ่มความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับการควบคุมกระบวนการทางสถิติไดอยางถูกตองและ

สามารถนําความรูท่ีไดไปใชใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยจะจัดฝกอบรมทุกๆป 

ปละ 2 คร้ัง ใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการทําสถิติ 

• การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหระบบการวัด MSA – MEASUREMENT SYSTEM 

ANALYSIS” เพื่อใหสอดคลองกับ REQUIREMENT ของ APQP (ADVANCE PRODUCT 

QUALITY PLANNING) และเพื่อใหพนักงานสามารถนําความรูท่ีไดมาวิเคราะหเคร่ืองมือวัดได

อยางถูกตอง โดยไดจัดอบรมทุกปใหกับพนักงานระดับหัวหนางานทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิตและ APQP TEAM 

• การอบรม “การลดอัตราของเสียใหเปนศูนย (ZERO DEFECT)” เปนการฝกอบรมใหกับ APQP 

TEAM (ADVANCE PRODUCT QUALITY PLANNING)  พนักงานระดับหัวหนางาน หรือ

วิศวกร ท่ีทํางาน  เก่ียวของกับสายงานการผลิต ใหมีความรูความเขาใจในหลักการการบริหาร

การผลิต แนวคิดและหลักการของ ZERO DEFECT แนวคิดและหลักการออกแบบและพัฒนา

กระบวนการการผลิตท่ีนําไปสู ZERO DEFECT 

• การอบรมหลักสูตร “การดําเนินกิจกรรม 5ส  ในสํานักงาน ” เพื่อใหพนักงานสํานักงานทุกระดับ

ท่ีเขา รับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทํากิจกรรม 5ส และมาตรฐานในการจัดทํา 5

ส สําหรับสํานักงาน 

• การอบรมหลักสูตร “การประยุกตใช KPIs ในการประเมินผล (KEY PERFORMANCE 

INDICATOR)”  เพื่อใหพนักงานทุกระดับมีความรูความเขาใจ สามารถกําหนดตัวชี้วัดของงานท่ี

รับผิดชอบและสามารถนําตัวชี้วัดไปกําหนดความสัมฤทธิ์ผลของผลงานได  
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• การอบรม “ การควบคุมระบบเอกสาร (DOCUMENT CONTROL) ” เพื่อใหพนักงานสามารถ

ทราบถึง ระบบการทําเอกสาร การจัดเก็บไดอยางถูกตองตรงกับระบบมาตรฐานคุณภาพ มีการ

จัดอบรมทุกๆป ปละ 1 คร้ัง 

ในป 2552  บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆสําหรับพนักงาน ดังน้ี 

• กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันปใหม 
• กิจกรรมรณรงคสงกรานต เมาไมขับ 

• กิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธวันสงกรานต 
• การประกวดคําขวัญ 5 ส 

• กิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย 

ดานความปลอดภัย  

 ดวยตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานของพนักงาน  ในป 2552 บริษัท 

ไดดําเนินการเชิงปองกันและสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมและเฝาระวัง

ความ เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นตอพนักงาน ดวยการจัดใหมีการอบรมความปลอดภัยดานตางๆ การอบรม

กฎหมายที่เก่ียวกับความปลอดภัยและอื่นๆท่ีเก่ียวของกับการทํางาน เพื่อเปนการพัฒนาทักษะและเพิ่ม

ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังน้ี 

• การอบรม “ การฝกซอมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (ERT = Emergency Response Team)” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพรอมในกรณีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อเปนการเฝาระวังและ

ปองกันเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีโรงงาน จะมีการจัดอบรมทุกๆเดือนๆละ 1 คร้ังเพื่อทบทวนและให

ความรูใหมๆแกทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท 

• การอบรม “ การซอมอพยพหนีไฟ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทราบข้ันตอนการอพยพ

กรณีมี เหตุการณฉุกเฉิน และเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรมใหกับ

พนักงานทุกคนเปนประจําทุกๆป 

• การอบรม “ การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal Protection Equipment)”  เพื่อให

พนักงานทราบถึงลักษณะ หนาท่ีและวิธีการใชงานอุปกรณ PPE แตละชนิด 

• การอบรมหลักสูตร “ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน” เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดใหคณะกรรมการความปลอดภัยตองไดรับการ

อบรมภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ัง 

• การอบรมหลักสูตร “ ความปลอดภัยในการทํางานกับรังสีเอ็กซเรย ” เพื่อใหพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานเก่ียวของกับรังสี มีความรูพื้นฐานในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีไดอยางปลอดภัยและ

ถูกตองในการปฏิบัติงาน การปองกัน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
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• การอบรม “ พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี” มีวัตถุประสงคเพื่อให

พนักงานมีความรูพื้นฐานในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีไดอยางถูกตองและปลอดภัยในเร่ืองการ

ปฏิบัติงาน การปองกัน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

• การอบรมหลักสูตร  “ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน”  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายเก่ียวกับ

ความปลอดภัยและอื่นๆท่ีเก่ียวของ การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

ตลอดจนสามารถคนหาสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจากการทํางานได 

• การอบรมหลักสูตร “ การปฐมพยาบาลเบื้องตน (First Aid) ”  โดยมีจุดประสงคเพื่อใหพนักงาน

เขาใจหลักการการปฐมพยาบาลเบื้องตน และสามารถปฐมพยาบาลบาดแผลแตละชนิดได โดย

จะมีการจัดอบรมทุกๆป ปละ 1 คร้ัง 

• การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมสารตองหามตามระเบียบ ROHS (Restriction of the use of 

certain  hazardous substances, ELV (End of Live Vehicle), WEEE (Waste of Electrical 

and Electronics Equipment) ” 

• การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากไฟฟาลัดวงจร”  เพื่อใหผูเขาอบรมทราบ

ถึงวิธีการควบคุมไฟท่ีเกิดจากไฟฟาและสารเคมีไวไฟ (อาซีโตน) และสามารถดับไฟไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง เพื่อบรรเทาความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น 

• การอบรม “การขับขี่และการดูแลบํารุงรักษารถ Fork Lift  อยางถูกตองและปลอดภัย” เพื่อให

พนักงาน ท่ีทํางานเกี่ยวของกับรถ Fork Lift ไดรับความรูและสามารถนําไปเปนแนวทางในการ

ใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 

• การอบรม ISO/TS 16949  

นอกจากน้ี บริษัทฯไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จึงจัดใหมีนโยบายความ

ปลอดภัย ตลอดจนมีระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย ท่ีมีประสิทธิภาพ อันมีขอปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินการและปฏิบัติของพนักงาน ดังน้ี  

     นโยบายความปลอดภัย 

1. บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาท่ีของพนักงานทุกคน ท่ีจะรวมมือกันปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยท้ังตนเองและผูอื่น 

2. บริษัทฯจะสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทุกรูปแบบ เชนการฝกอบรม การจูงใจ

พนักงาน การพัฒนาสภาพการทํางานและส่ิงแวดลอม เปนตน 

3. ผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของ

ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎระเบียบแหงความปลอดภัยท่ีกําหนดขึ้นโดยเครงครัด 

4. พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือในโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตางๆของบริษัท 
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5. บริษัทฯจะจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ลูกคา 
 บริษัทฯ มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยการผลิตและพัฒนาสินคาท่ีมีคุณภาพและ

บริการรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง บุคคลากรของบริษัทฯตองทุมเทในการทํางาน

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเต็มท่ี ดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทันตอสถานการณ มีคุณภาพ ไม

จํากัดสิทธิและมีเง่ือนไขท่ีเปนธรรมตอลูกคา โดยปรากฎไมพบวามีปญหาใดๆเกี่ยวกับลูกคาในป 2552 
 คูคา 

บริษัทฯ เชื่อมั่นและใหความยุติธรรมตอทุกฝายท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท โดยไดกําหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง และหลักเกณฑการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความ

เปนธรรมและความเปนอิสระระหวางบริษัทและคูคาในระบบการจัดหาท่ีโปรงใส มีขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 

ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาและสัญญาท่ีตกลงกันไว และมีการจายชําระเงินตรงตามเวลาทุกคร้ัง โดยในปท่ีผาน

มา บริษัทฯไมมีขอพิพาทใดๆกับคูคาหรือคูแขงขันเลย 
เจาหนี้ 
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความมั่นใจในการตัดสินใจและการ

ดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ จรรยาบรรณของบริษัทฯ  และขอพึงปฏิบัติท่ีดีตามเง่ือนไข

และหนาท่ี ท่ีพึงมีตอลูกหน้ี โดยจะสงยอดคงเหลือหน้ีสินใหกับลูกหน้ีทุกๆเดือนเพื่อเปนการยืนยันหน้ีสินระหวาง

กัน และเปนการปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นทางดานการเงิน สวนดานเจาหน้ี จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีมี

ตอเจาหน้ี โดยจะมีการจายชําระเงินตรงตามเวลาทุกคร้ัง กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงจะ

ดําเนินการรีบแจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนาทันที เพื่อพิจารณาหาแนวทางรวมกัน มีการแจงกําหนด ระยะเวลา 

และเง่ือนไขการรับเงินท่ีชัดเจน ดังไมปรากฎวามีกรณีพิพาทใดๆกับลูกหน้ีและเจาหน้ีของบริษัทฯ ในป 2552 ท่ี

ผานมา 
 คูแขง 
   บริษัทฯ เนนการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงภายใตกรอบ

กติกาการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

เชน การจายเงินสินจางใหแกพนักงานของคูแขง ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ กลาวหาในทาง

ราย หรือใสรายปายสี หรือโจมตีคูแขงโดยปราศจากขอมูลอยางสมเหตุสมผล ดังปรากฎวาบริษัทฯไมมีขอพิพาท

ใดๆกับคูแขงในป 2552 
 ผูถือหุน 

 บริษัทฯ มุงมั่นใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีเลิศอยางตอเน่ือง คํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปจจุบันและ

อนาคต ดวยตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะกอใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน และพยายาม

อยางเต็มท่ีในการปกปองทรัพยสินและธํารงไวซึ่งทรัพยสินและชื่อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหาร
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- บริหารกิจการของบริษัทฯใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือ

หุน 

- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและระมัดระวัง เย่ียงผูท่ีมีความรูและประสบการณ เพื่อกอ

ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม 

- จัดการดูแลไมใหทรัพยสินใดๆของบริษัทฯ สูญคาหรือสูญเสียโดยเปลาประโยชน 

- เปดเผยขอมูลสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีเ ก่ียวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯท่ีเปนจริงอยางครบถวนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็น

ถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจริงของบริษัทฯ 
 สิ่งแวดลอม 

บริษัท ฯ ใหความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอมไวอยางเครงครัด ภายใตขอกําหนดและ

กฏหมายท่ีเก่ียวของ มีนโยบายการผลิตท่ีใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มประสิทธิภาพโดยไดลงทุน

เปนจํานวนมากในระบบการบําบัดมลพิษทางนํ้าและทางอากาศ อีกท้ังโรงงานทุกแหงของบริษัทฯในกลุม ต้ังอยูใน

เขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการปองกันมลพิษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยางเขมงวด 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหาร และพนักงาน ดังน้ี 

   

     นโยบายดานส่ิงแวดลอม 

 “ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและผูสงออกแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส มีความ

มุงมั่นท่ีจะจัดต้ังระบบการจัดการส่ิงแวดลอม โดยจะทําการปรับปรุงส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ืองในทุกประเด็น

ปญหาและจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังน้ี ”  

• ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอมและขอกําหนดตางๆท่ีเก่ียวของ 

• ลดปริมาณของเสีย 

• การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ 

• ประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง ทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมาย

เพื่อ ใหบรรลุเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 

• สงเสริมใหเกิดการสรางจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม มีการส่ือสารไปยังพนักงาน ผูรับเหมา 

ผูสงสินคา และสาธารณชน 

 เน่ืองดวยบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  จึงตองไดรับการ

ตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากัด อยางตอเน่ืองเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจ
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  ในป 2552 บริษัทฯไดจัดกิจกรรมใหพนักงานเพื่อเปนการรณรงคและสนับสนุนดานส่ิงแวดลอม 

ตามแนวทางการปฏิบัติของ ISO 14001 ดังน้ี 

• กิจกรรมจัดสวนหยอม ปลูกตนไมบริเวณโรงงาน โดยผูบริหารรวมกับพนักงานปลูก

ตนไมบริเวณริมร้ัว 

• กิจกรรมจัดนิทรรศการรณรงคลดโลกรอนตามรอยพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและแนะนํา 100 สถานท่ี ท่ีนาจดจํากอนจะหายไปจากโลกเนื่องจาก

ภาวะโลกรอน  รวมท้ังคําอธิบายสาเหตุ กลไกการเกิดโลกรอน และผลกระทบของ

ภาวะโลกรอน และผลกระทบของภาวะโลกรอนใหพนักงานรับทราบ เพื่อปลูกจิตสํานึก

ใหลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีทําใหโลกรอน 

• กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธดวยการแจกแผนพับ เก่ียวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

เพื่อนําไปใชประโยชนหรือสรางรายได 

• เขารวมโครงการรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ โดยความรวมมือ

ระหวางสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ชุมชนบึงบัว ชุมชนตางๆ และโรงเรียนวัดบึงบัว ในวันท่ี 17 กันยายน 2552 โดยรวมกัน

ทํากิจกรรม ดังน้ี 

- กิจกรรมปลอยปลา 

- กิจกรรมปลูกตนไมในสนามโรงเรียนวัดบึงบัว 

- กิจกรรมปลูกหญาริมสระนํ้า 

-  กิจกรรมเทนํ้าหมักชีวภาพเพื่อบําบัดนํ้าเสียในคูระบายนํ้าหนาโรงเรียน   วัด

บึงบัว 

• มีการแตงต้ังคณะกรรมการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม มีจุดประสงคเพื่อลดการใช

พลังงานไฟฟาลง โดยเปาหมายอยูท่ี 4.5 k.W.hr/sq.ft โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแตตนป 

โดยคณะกรรมการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม จะมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

- ประชุมทีมทุกเดือนเพื่อวิเคราะหการใชพลังงาน กําหนดมาตรการเพื่อลดการ

ใชพลังงาน 
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- ตรวจติดตามการใชพลังงานในโรงงาน คนหาปญหาท่ีเปนตนเหตุของการใช

พลังงานมเพิ่มขึ้น ปญหาการร่ัวไหลของพลังงานเพื่อกําหนดแนวแกปญหา

ตอไป 

- จัดกิจกรรมใหพนักงานทราบถึงนโยบายพลังงานและแนวทางการอนุรักษ

พลังงาน 

- สรุปผลการดําเนินงานของป 2552 พบวาสามารถลดการใชพลังงานจากเดิม

ถึง 4.5 % หรือลดลงประมาณ 152,000 บาทตอเดือน 

•   จัดทําโครงการลดการใชกระดาษและลดจํานวนการใชกระดาษของเคร่ืองถายเอกสาร

เพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากร โดยใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม เปล่ียนรูปแบบวิธีการทํางานอยางมีแบบแผน เพื่อลดการใชทรัพยากร โดย

มีระยะเวลาการดําเนินการต้ังแตเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจากผลการดําเนินงาน

สามารถลดการใชกระดาษไดนอยกวาทุกๆเดือนท่ีผานมาในป 2552 บริษัทฯ ได

ดําเนินกิจกรรมดานระบบมาตรฐานคุณภาพ ดังน้ี 

• โครงการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง (QIP) โดย Cross Functional Team เพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและลดคาใชจาย อีกท้ังปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพ อยางตอเน่ือง 
สังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอชุมชน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชนสาธารณะ พรอมท้ังสงเสริมและปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมู

พนักงานทุกระดับ  

 บริษัทฯไดจัดกิจกรรมดานสังคมและส่ิงแวดลอมในหลากหลายรูปแบบ  เนนการทํากิจกรรมเพื่อ

ประโยชนดานเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาดานสุขภาพกายและใจ สงเสริม

พัฒนาการดานศิลปะและการเลนกีฬา 

  ในป 2552 ทางบริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันทํากิจกรรมตอสังคม ศาสนา และชุมชน ดังน้ี 

• มอบทุนการศึกษาใหกับบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

• บริจาคเงินงบประมาณการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนบานทาเล อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก 

• บริจาคเงินงบประมาณการกอสรางอาคารเอนกประสงคโรงเรียนบานดงยาง อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก 

• มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบานกระสัง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

• มอบทุนการศึกษาโรงเรียนทุรกันดารในอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
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• บริจาคโลหิตใหสภากาชาดไทย รวมกับสํานักงานนิคมฯลาดกระบัง 

• มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ การฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ ” รวมกับสถานีตํารวจฉลอง
กรุง เขตลาดกระบัง 

• “ โครงการ KCE เพื่อชุมชนพอเพียง ” โดยการสอนวิธีการทําปุยหมักชีวภาพ และ

บริจาคสิ่งของใหกับชุมชนบานง้ิวและบานตะโก ตําบลบานขาม อําเภอจตุรัส จังหวัด

ชัยภูมิ  

• รวมมือกับการนิคมอุตสาหกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ชุมชนบึงบัว และ

โรงเรียนวัดบึงบัว ปลูกปาและปลอยปลาบริเวณโรงเรียนวัดบึงบัว 

• บริจาคเงิน ส่ิงของ เคร่ืองใชอุปโภคและบริโภค เพื่อสมทบทุนชวยเหลือผูปวยเอดสและ

เด็กกําพรา วัดพระบาทนํ้าพุ อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดอางทอง 

• รวมโครงการปลูกปาลดโลกรอน ดวยการปลูกปาชายเลน บริเวณท่ีพักตากอากาศบาง

ปู จังหวัดสมุทรปราการ 

• รวมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการนิคมอุตสาหกรรม
ดวยการวิ่งมินิมาราธอนและเตนแอโรบิคออกกําลังกาย 

• รวมโครงการ “คลองสวย-นํ้าใส เทอดไทองคราชันย ” ดวยการบริจาคเงินสนับสนุน

กิจกรรมชุมชนวัดบึงบัว และเขารวมกิจกรรมปลอยปลาสูลํานํ้า และเทนํ้าชีวภาพบําบัด

นํ้าเสียใน ลําคลอง 

• สนับสนุนรางวัลใหกับเยาวชนในการประกวดวาดรูปโครงการ “ ความสุขของฉัน” 

รวมกับ โรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาลเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและจิตเวชใน

จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อเปนการสงเสริมการสรางความสุขและการมีสุขภาพจิตท่ีดีใหกับ

เยาวชนและวัยรุนจากทุกๆภาคของประเทศไทย 

 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 4  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีสงเสริมและกล่ันกรองการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อให

บริษัทฯ มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการการกํากับดูแลกิจการอยางจริงจัง โดย

ไดจัดต้ังคณะทํางานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทําหนาท่ีดําเนินการตางๆตามนโยบาย และรณรงคสงเสริมการ

ปลูกฝงจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหกับ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ

ผูท่ีเก่ียวของ โดยภายในบริษัทฯไดจัดทํากิจกรรมผานส่ือตางๆเชน การจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การทํา 

Website ท่ีมีขอมูลการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางครบถวน โดยขอมูลดังกลาวจะรวมถึงการเปดเผยรายละเอียด

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีจายตามความเหมาะสมในหนาท่ีและความ
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 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส โดย 

การแจงขอมูลขาวสารผานระบบของตลาดหลักทรัพย รายงานประจําป การรายงานขอมูลแบบ 56-1 และการ

เปดเผยผานเว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการจัดประชุมชี้แจงผลประกอบการ

ประจําไตรมาส 

 การรายงานของคณะกรรมการท้ังท่ีเปนการเงินและไมใชการเงิน 

บริษัทฯเปดเผยและรายงานขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญท้ังท่ีเปนการเงินและไมใชการเงินในทุกๆไตรมาส

และประจําป รวมท้ังนําเสนอตอผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน และลงในเว็บไซตของบริษัทฯ โดยผูถือหุน

สามารถดาวนโหลดรายงานประจําปไดจากเว็บไซดของบริษัทฯท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือในกรณีท่ี

ตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดท่ีหมายเลข 02-3260196-9 ตอ 

114 หรือ 112 

  ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาท่ีพิจารณากําหนด

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร โดยคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุน ท้ังน้ี รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดเปดเผยขอมูลไวในหัวขอคาตอบแทนของกรรมการ

และผูบริหารในหนา 14-15 

  นโยบายในการส่ือสารขอมูล  

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการส่ือสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปดเผยขอมูลและ

พัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไวอยางชัดเจน 

ดังน้ี 

• บริษัทฯ พยายามอยางย่ิงในการปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกันและสม่ําเสมอ ภายใตกรอบ

การปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว โดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติอันไมถูกตอง หรือสถานการณท่ีทําใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

• การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯจะตองมีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส นาเชื่อถือ ตรงไปตรงมา 

และสามารถแจกแจงขอมูลตางๆใหแกผูมีสวนไดเสียไดอยางถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย และ

ทันเวลา 

• การแถลงขาวสารใดๆของบริษัทฯ ตองมั่นใจวามิไดสงผลเสียหายตอความสัมพันธระหวางลูกคา

กับบริษัทฯ หรือลวงละเมิดขอมูลท่ีถือวาเปนความลับของลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 
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• การปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเก่ียวกับการส่ือสารของขอมูลท่ีถือเปนความลับ พนักงานตองประพฤติปฏิบัติ

ภายใตระเบียบขอบังคับของบริษัทฯวาดวยจรรยาบรรณของพนักงาน 

• ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงขาวสารของบริษัทฯ หรือประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูล

สําคัญ ของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ กรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหารแตละสายงาน รับหนาท่ีในการแถลงขาวท่ีเปนประเด็น

สําคัญของบริษัทแกนักลงทุน นักวิเคราะห หรือส่ือมวลชน 

 ความสัมพันธกับนักลงทุน 

 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินเชน การนําเสนอผลการ

ดําเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ีทางบริษัทฯ แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงมีการทําบท

รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหารรายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดําเนินงานและแนวโนมใน

อนาคตของบริษัทฯตอผูถือหุนท้ังในประเทศและตางประเทศไดรับทราบอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอ และครบถวน

ตามความเปนจริง   ผูลงทุนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง  หรือผานทางเว็บไซตของบริษัท

ฯ www.kcethai.in.th ซึ่งมีขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีไดปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลสําคัญๆ อาทิ 

• รายงานประจําป / แบบรายงานขอมูล 56-1 

• นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและกิจกรรมสงเสริมตางๆ 

• ผลการดําเนินงานดานการเงิน 

ทางบริษัทฯ มีการนําเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุน และบุคคลท่ัวไปเปนระยะๆอยางสม่ําเสมอ

ในรูปของ ANALYSTS’ MEETING  การใหขอมูลผานส่ือส่ิงพิมพ และรายการโทรทัศนตางๆ รวมท้ังการเขารวม

กิจกรรมพบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ และการเขาพบของผูเก่ียวของฝายตางๆ (Company Visit) ท่ี

นัดหมายเขามาพบผูบริหารของบริษัทฯเพื่อสอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการไดตลอดเวลา 

ในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดงานนักวิเคราะหพบปะผูบริหารฯ เผยแพรขาวประชาสัมพันธ ความเคล่ือนไหว

ทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน และโครงการตางๆรวมท้ังการบริการตอบคําถามและอํานวยความ

สะดวกในการติดตอแกส่ือมวลชนและสาธารณชนอยางตอเน่ือง สรุปไดดังน้ี  

  

กิจกรรมในป 2552 จํานวน 

โครงการนักวิเคราะหฯ พบปะผูบริหาร 3    คร้ัง 

การใหขอมูลผานรายการตางๆทางสถานีโทรทัศน 3    คร้ัง 

COMPANY VISIT 5-8 คร้ัง 

ขาวแจก / ภาพขาว 84  คร้ัง 
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5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เคซีอี อีเลคโทรนิคส มีบทบาทสําคัญในการรายงานการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯและผูถือหุน ปฏิบัติและบริหารงาน

ดวยความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทํา (Accountability) สํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ 

(Responsibility) ปฏิบัติตอผูเก่ียวของทุกฝายดวยความเปนธรรม (Equitable Treatment) มีวิสัยทัศนในการสราง

มูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision ato create Long Term Value) และมีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics)  

มีอิสระในการตัดสินใจและเสนอความคิดเห็น ดวยทัศนะวิสัยและความเปนผูนํา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต 

พากเพียร และใสใจในทุก ๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน(รายละเอียดขอบเขต อํานาจ หนาท่ีของคณะกรรมการตางๆอยูในหัวขอ 8.1 – 8.3 ) 

 
 องคประกอบของคณะกรรมการ 

  ในป 2009 คณะกรรมการบริษัทฯ มีท้ังหมด 8 ทาน โดยเปนคณะกรรมการชุดเดิมไมมีกรรมการใหมเขา

รับตําแหนงโดยกรรมการแตละทานเปนผูมีความรู ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ และทักษะความรูท่ีเปนประโยชนตอกิจการ โดยกรรมการทุกทานไดอุทิศเวลาและความพยายาม

ใหกับการเปนกรรมการบริษัทฯอยางเต็มท่ี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขาใจถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของบนพื้นฐานของจริยธรรมข้ันพื้นฐาน มีอิสระใน

การตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ดวยทัศนวิสัยและความเปนผูนํา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต พากเพียร 

และใสใจในทุกๆขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธท่ีไดกําหนดไวใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกทานบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

   คณะกรรมการท้ังหมดมี 8 ทานมีกรรมการอิสระท้ังหมด 3 ทานซึ่งเปนจํานวนท่ีมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 

3 ของกรรมการท้ังหมด โดยกรรมการแตละทานมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป มีการกําหนดเกษียณอายุของ

กรรมการเมื่ออายุครบ 75 ป นับแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งมีขึ้นหลังจากท่ีกรรมการผูน้ันมี

อายุครบ 75 ปบริบูรณซึ่งกระบวนการสรรหากรรมการใหมในแตละคร้ังบริษัทฯ จะปฏิบัติดวยความโปรงใส ไมมี

การใชอิทธิพลในการบังคับใหผูถือหุนเลือก ทุกคะแนนเสียงท่ีไดรับลวนแลวแตมาจากความเชื่อถือจากผูถือหุน 

(รายละเอียดในรายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 26/2552 ใน www.kcethai.in.th) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไวเปนการลวงหนาตลอดทั้งป 2552 โดยจัดใหมีการ

ประชุมในทุกๆวันอังคารท่ีสามของเดือน หรืออาจจะมีการเชิญประชุมวิสามัญเปนบางคร้ังตามความจําเปน มี

เลขานุการบริษัทฯ ทําหนาท่ีเปนผูจัดเตรียมรายงานการประชุม และสํานักบริหารบริษัทฯ ทําหนาท่ีจัดสงหนังสือ

เชิญประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ 14 วันลวงหนากอนวันประชุม ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามไดท่ีสํานักบริหารของบริษัทฯ 
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บางครั้งอาจจะเชิญผูบริหารท่ีรับผิดชอบงานในหัวขอวาระการ

ประชุมน้ันๆเขารวมชี้แจงและใหขอมูลแกกรรมการดวย โดยจะมีท่ีปรึกษาฝายกฏหมายของบริษัทฯทําหนาท่ีใน

การจดบันทึก จัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังใหคําแนะนําในดานกฏเกณทตางๆท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการ

และผูบริหารรับทราบดวย 

  ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 12 คร้ัง ดังรายละเอียดการเขา

รวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังน้ี 

  รายชื่อคณะกรรมการ  การเขารวมประชุม/ การประชุม ท้ังหมด (คร้ัง) 

1. นายบัญชา  องคโฆษิต  12/12 

2. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  10/12 

3. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  09/12 

4. นายปญจะ  เสนาดิสัย  12/12 

5. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต  12/12 

6. นางอุบล   จิระมงคล  12/12 

7. นางวรลักษณ  องคโฆษิต  12/12 

8. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  11/12 

การฝกอบรมของคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ

ถึงหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัทฯในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและภายใตจรรยาบรรณท่ีกําหนด  

  รายละเอียดการฝกอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบัญชา  องคโฆษิต   

• หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ป 2547  

2. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   

•  หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2546 

3. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  

• หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2547 

4. นายปญจะ  เสนาดิสัย 

• หลักสูตร   Audit Committee Program  (ACP) ป 2549 
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• หลักสูตร   Directors Certification Program   (DCP) ป 2545 

5. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต  

• หลักสูตร   Directors Certification Program   (DCP) ป 2551 

• หลักสูตร   Finance For Non Finance Director ป 2547 

• หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ป 2546 

6. นางอุบล จิระมงคล 

• หลักสูตร   Directors Accreditation Program (DAP)  ป 2546 

7. นางวรลักษณ องคโฆษิต  

• หลักสูตร   Directors Certification Program   (DCP) ป 2551 

• หลักสูตร   Finance For Non Finance Director  ป 2547 

• หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2546 

8. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ   

• หลักสูตร   Directors Certification Program   (DCP) ป 2551 

• หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2547 

• หลักสูตร   Finance For Non Finance Director ป 2547 

การรวมหรือแยกตําแหนง 
เน่ืองดวยประธานกรรมการบริษัทฯ คือคุณบัญชา องคโฆษิต ซึ่งนอกจากเปนผูกอต้ังบริษัทฯ ท่ีเปนผูผลิต

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสรายแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ยังเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และเปน

ผูเชี่ยวชาญดานอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประโยชนตอบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ เน่ืองจากท้ังสองตําแหนงมีการแบงแยกอํานาจ บทบาท และหนาท่ีอยางชัดเจน และเน่ืองจาก

ประธานกรรมการดํารงตําแหนงเปนหน่ึงในกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีรวมกันเปนหมูคณะ ดังน้ัน ประธาน

กรรมการจึงไมมีอํานาจเหนือกวากรรมการทานอื่นๆ ดังกฎหมายบริษัทมหาชนไดระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ

เพิ่มเติมของประธานบริษัทฯไว ดังน้ี 

- ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ 

- การลงคะแนนตัดสินโดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบการประชุมในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน 

- เชิญประชุมคณะกรรมการ 

- ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหกรรมการ

หรือผูบริหารท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (ดังระบุใน
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8.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมลูภายใน 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหาร และพนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน รวมท้ังเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในระหวางท่ีหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ดังน้ี 

1. บริษัทฯกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีรูขอมูลหาม

นําขอมูลไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 

2. ผูบริหารของบริษัทฯท่ีไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวกอนท่ี

จะเปดเผยสูสาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปน

ระยะเวลา 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินจะเปดเผยสูสาธารณชน 

3.   เมื่อหลักทรัพยของบริษัทฯเขาจดทะบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดกําหนดให

กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ตามมาตรา 59 เพื่อให

เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจัดทําและเปดเผย

รายงานการถือหลักทรัพย ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และไดกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมถึงไดกําหนดโทษทางวินัย สําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายใน

บริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควร

แกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา  การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร การภาคทัณฑ ตลอดจน

การเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงาน ดวยเหตุไลออก ปลดออกหรือใหออก ท้ังน้ี การลงโทษจะ

พิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความรายแรงของความผิดน้ันๆ 
 

8.6    บุคลากร 
ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของบริษัท   

 

บุคลากร จํานวน (คน) 

ผูบริหาร (ระดับผูชวยผูจัดการจนถึงกรรมการผูจัดการ) 32 

พนักงานฝายขายและบริหาร 70 

พนักงานสายการผลิตในโรงงาน 664 

 พนักงานผลิตเหมาชวง 1040 

รวม 1,806 
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 คาตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีบุคลากรท้ังหมดจํานวน 1,806 คน บริษัทไดจายคาคาตอบแทน

ใหแกพนักงานจํานวนท้ังส้ิน 179,072,133.08 ลานบาท โดยผลตอบแทนดังกลาวประกอบดวย เงินเดือน 

167,321,208.11 บาท เงินชวยเหลือ 4,889,622.00 บาท และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6,861,302.97 บาท 
 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯจัดใหมีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงานและมี

ความสําคัญตอการพิจารณาเล่ือนตําแหนงพนักงานจะเขารับการอบรมตามโครงสรางการอบรม ดังตอไปน้ี 

1. การอบรมพนักงานใหม (New Staff) 

2. การอบรมพนักงานท่ีเก่ียวกับงานท่ีทํา (On The Job Training) 

3. การอบรมเพื่อเสริมทักษะและการอบรมพนักงานของสวนกลาง (Additional Training) 
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9.  การควบคุมภายใน  
 

 บริษัทฯ ไดมี คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

เร่ืองตางๆ เชนระบบการบริหารดานการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ และ

เปาหมาย การปฏิบัติ ใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการ

ทดสอบความถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใชงานทรัพยสิน ประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆ พรอมดวยการวางแผนตรวจสอบและติดตามใหมีการ

ปฏิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี 

บริษัทฯไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัท

ยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทฯจะไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

วาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ี

สําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของบริษัทฯดวย 

คณะกรรมการบริษัท ยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไวซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสราง

ความมั่นใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเก่ียวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ มีการดูแล

การเก็บรักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ 

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  

เพื่อใหควบคุมดูแลใหบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2550 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบท้ังสามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในดานตางๆ 5 ดานคือ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

5. ระบบติดตาม 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและสอดคลอง

กับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ สําหรับการควบคุมภายในหัวขออื่นของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการเห็นวา ปจจุบันมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว 
 

1 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน 

 ภาวการณวิกฤตเศรษฐกิจโลกในรอบป พ.ศ. 2552 ไดสงผลกระทบสําคัญตอกิจการของบริษัท และ กลุม

บริษัทในเครือ  ผูบริหารจึงตองปรับยุทธศาสตรการบริหารเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินการฝาวิกฤตการณตอไปได   

ส่ิงสําคัญอยางหน่ึงของการปรับยุทธศาสตรไดแกการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ อันเปนผลใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอมูลสําคัญท่ีสามารถติดตามและตรวจสอบไดถี่ถวนมาก

ขึ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับคณะผูสอบบัญชีรับอนุญาต, ผูตรวจสอบภายใน, เจาหนาท่ี

ฝายบัญชีและการเงิน รวม 4 คร้ัง โดยมีผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย 3 คร้ัง ท้ังน้ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณา ตรวจสอบและสอบทานรายงานของผูบริหารดานตางๆตามขอสรุปตอไปน้ี 

1.  การสอบทานและพิจารณาความถูกตองของรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปรวมของ

บริษัทและบริษัทในเครือ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 มีความชัดเจน เปดเผยและเปนไปตามหลักปฏิบัติทางบัญชี โดยมีสาระสําคัญแสดงไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2.  การพิจารณาแผนดําเนินงานของบริษัท ใหเปนท่ีมั่นใจวา ผูบริหารไดบริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบในชวงท่ี

บริษัทกําลังไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

3.  การสอบทานและพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวมและบริษัทยอย เพื่อตรวจสอบ

ประเด็นท่ีอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงดานผลประโยชนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑของตลาด

หลักทรัพยไดกําหนดไว 

4.  การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทในเครือ  เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดจัดการ

แกไขปญหาท่ีพบจากการตรวจสอบภายในดวยมาตรการท่ีเหมาะสมและไดผล 

  ในการพิจารณาสรรหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สมควรไดรับการเสนอใหเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและ

บริษัทในเครือ   โดยมีคาสอบบัญชีรวม 3.52 ลานบาท   ท้ังน้ีไดพิจารณาใหคณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ

ความเห็นน้ีเพื่อขออนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมใหญสามัญประจําปตอไป 

 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 

นางอุบล  จิระมงคล 
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รายการระหวางกัน 10 
 

 10.1  รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 ในระหวางป 2551-2552 บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน*  สวน

ใหญเก่ียวเนื่องกับการซื้อและขายสินคาและสินทรัพยถาวรและคาใชจายตางๆ ท้ังน้ี รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือ

เกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบริษัทดังกลาว และเปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยรายละเอียด รายการระหวางกันได

เปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552    

ชื่อยอ    ชื่อบริษัท 

KCE  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

KCEI  บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

KCET  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

TLM  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

KCEA  บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

KCES  บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 

ASC*  บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น  
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2552 มีดังนี้ 

1)  รายการกับบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด (KCEA)  ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําการตลาดกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

   โดยกลุมบริษทัถือหุนใน KCEA เปนสัดสวน 48.8% 

ลําดับ   ลักษณะรายการ 
มูลคาของรายการระหวางกัน (ลาน

บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

      2551 2552   
1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB     KCEA ทําหนาที่ เปนตัวแทนกลุมบริษัททําการตลาดเพื่อสรางความสะดวก 

  ประเภท Double -Sided และ Multilayer ใหแก KCEA     และความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

        แก KCEA เปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติและราคาสินคาเปน 

  1) ขายสินคา     ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

    - โดย KCE 480.1 346.7  

    - โดย KCEI 296.3 2.3  

    - โดย KCET 557.1 446.5  

  2) ลูกหนี้การคา     

    - ของ KCE 132.7 147.1  

    - ของ KCEI 42.4 -   

    - ของ KCET 227.4 242.30  

 3) ลูกหนี้อื่น      

    - โดย KCE - -   

    - โดย KCEI - -  

    - โดย KCET 0.54 - คาปรับการยกเลิกคําสั่งซื้อ 
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2)  รายการกับ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด (KCES) ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําหนาที่การตลาดกับลูกคาในภูมิภาคเอเซีย โดยกลุมบริษัทถือหุนใน KCES เปน

สัดสวน 47.8%  
ลําดับ 

 
ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2551 2552

1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB ประเภท 

Double-Sided และ Multilayer ใหแก KCES  

1) ขายสินคา 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

2) ขายทรัพยสิน 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

3) ลูกหนี้การคา 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

4) คานายหนาจาย 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

- โดย TLM 

 

 
 

 

 

 
123.5 

67.6 
146.9 

 
- 
- 
- 
 

 
34.1 
 17.8 
19.8 

 

 
22.5 
 7.5 
36.0 
1.2 

 

 

 
87.6 

- 
141.8 

 
- 
- 
- 
 

 
46.8 

 - 
8.9 

 

 
28.3 

 0.6 
27.1 

- 

KCES ทําหนาที่เปนตัวแทนกลุมบริษัทดานการตลาด เพื่อ

สรางความสะดวกและความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาใน

สิงคโปรและแถบภูมิภาคเอเชีย โดย KCES จะไดรับคา

นายหนาเปนคาตอบแทน ซึ่งการกําหนดคาตอบแทนจะเปนไป

ตามลักษณะสินคาและการตกลงระหวางกลุมบริษัทและ 

KCES  การขายแก KCES เปนไปตามการคาปกติ และราคา

สินคาเปนราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

ทั้งนี้รวมถึงการขายเครื่องจักรบางรายการผาน KCES เพื่อขาย
ตอผูขายรายอื่นในประเทศสิงคโปร 
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ลําดับ 
 

ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2551 2552

2 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ไดสั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ แผน 

Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหลเครื่องจักร เปนตน 

นอกจากนี้กลุมบริษัทสั่งซื้อชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณในการผลิต จาก 

KCES และมีคาใชจายจากการขอคืนสินคา และจายนายหนา 

1) ซื้อ 

-         โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 
2) ซื้อทรัพยสิน 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

3) เจาหนี้การคา - วัตถุดิบ 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

- ของ TLM 

4) เจาหนี้อื่นและเงินทดรอง-ชิ้นสวนเครื่องมือ, อุปกรณการผลิต, การขอ

คืนสินคา และ คานายหนาคางจาย 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

- โดย KCET 

- โดย TLM 

 
 

 

 

 
  70.2 
  34.1 
122.0 

 

   
    0.6 

 - 
   0.3 

 
20.6 
  3.9 
24.6 

- 
  

 

 
2.8 
0.4 
8.1 
0.4 

 

 

 

 
 30.9 
  2.9 
70.1 

 

 
- 
- 
- 
 

18.7 
0.8 
4.3 
- 
 

 

 
0.8 
 - 

7.8 
0.1 

การติดตอกับผูขายสินคารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศ

สิงคโปรผาน KCES ทําใหกลุมบริษัทไดรับเงื่อนไขทางการคาที่
ดีกวา เนื่องจากเปนการติดตอระหวางบริษัทภายในประเทศ

สิงคโปร บริษัทจึงดําเนินการซื้อสินคา/วัตถุดิบ ผาน KCES 
โดยมีนโยบายซื้อในการกําหนดราคาคือราคาทุนบวกคาใชจาย

ในการจัดการที่เกียวของโดยตรงกับสินคานั้นๆ เชนคาขนสง คา

พิธีการศุลกากร คาใชจายของชิปปง  
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5 
 

ลําดับ 
 

ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2551 2552

3 กลุมบริษัทออกคาใชจายในการดําเนินงานลวงหนา อาทิ คาตั๋วเครื่องบิน 

คาที่พัก ใหแกผูบริหารและพนักงานของ KCES  

 

1) ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

 
 

 

 

 

 
- 

0.02 

 

 

 

 
- 
- 

- 

กลุมบริษัทจายคาดําเนินการลวงหนาใหแก KCES เพื่อสราง

ความสะดวกในการดําเนินการระหวางกลุมบริษัทและ KCES 

และไดรับชําระคืนจาก KCES ทุกครั้ง  

 

 

3) รายการระหวาง KCE กับบริษัท อวาตา ซสิเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (ASC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท อวาตา จาํกัด (เดิมเปนบริษัทรวมและไดปดกิจการแลวเมื่อป2541)  
  

ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2551 2552 

1 ในป 2541 KCE ตั้ง ASC เปนลูกหนี้เงินกูยืมจํานวน 399.2 ลานบาท 

โดย คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5% ตอป  
1) เงินใหกูยืม 

2) ดอกเบี้ยรับ 

3) ดอกเบี้ยคางรับ 

4) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  

 
399.2 
29.9 

301.2 
(700.4) 

 

 
399.2 
22.4 

323.6 
(722.8) 

KCE เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราตลาด และไดตั้งคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว  
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 10.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

  กรณีท่ีรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให

ความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระ 

หรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันน้ันกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น

เก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุน เพื่ออนุมัติการทํารายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสีย

จะไมสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 10.3  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยอาจมีรายการระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของใน

อนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 9/2551เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2551 ไดมีมติ

อนุมัติในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึง

กระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปน

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของได    

 สวนรายการระหวางกันอื่นท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติในหลักการไวแลวน้ัน คณะกรรมการบริษัท

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 

หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ

เก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนด

โดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 11.   

 11.1  งบการเงิน 

     ป 2550 

 ในรอบป  2550 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดและ

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอมูลท่ีแทจริงอันเปน

สาระสําคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงิน และการประเมินตามเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับ

รายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม การ

แสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม  การตรวจสอบดังกลาวไดขอสรุปหลักเกณฑอยางเหมาะสม  

 ณ. 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  โดย

ถูกตองตามในสาระสําคัญตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ป 2551  

 ในรอบป 2551 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดและ

วางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและ

การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ

เก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ

แตละปของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

 จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการส่ังซื้อ

จากลูกคาสงผลใหบริษัทยอยแหงหน่ึงหยุดดําเนินการผลิตสินคาเปนการชั่วคราวต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 อยางไร

ก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดดําเนินการติดตอกับลูกคาหลายรายเพื่อเพิ่มปริมาณสั่งซื้อในอนาคต

และวางแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงโรงงานของบริษัทยอยท่ีหยุดดําเนินการผลิต เพื่อใหสามารถรองรับการผลิต

สินคาท่ีหลากหลายข้ึนในอนาคต ดังน้ัน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวา บริษัทฯและบริษัทยอยจะ

สามารถกลับมาดําเนินการเปนปกติในอนาคตได บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงจัดทํางบการเงินท่ีรายงานน้ีตาม

หลักการดําเนินงานตอเน่ืองของกิจการ โดยถือวาการขายหรือเรียกคืนสินทรัพยและการจายชําระหน้ีสินจะเปนไป

ตามปกติธุรกิจ โดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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ป 2552 

    ในรอบป 2552 ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดและวางแผนปฏิบัติงาน

เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ

ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ี

เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ

แตละปของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนนิงานของบรษิัทยอยและบริษัทรวม 
 
บริษัทยอย 

 
บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 13ป 2552 14ป 2551 15ป2550 

สินทรัพยรวม 597,211,404 781,764,889 1,074,446,198 

หนี้สินรวม 51,318,384 170,916,516 431,974,067 

สวนของผูถือหุน 545,893,056 610,848,373 642,472,131 

รายไดจากการขาย 148,396,434 1,283,524,590 1,491,117,377 

รายไดรวม 154,750,049 1,316,731,391 1,514,071,137 

กําไรขั้นตน (12,729,880) 180,562,314               266,107,100 

กําไรสุทธิ (94,242,226) (32,245,327) 41,954,595 

 
บริษัทยอย 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

 16ป2552 17ป2551 18ป2550 

สินทรัพยรวม 1,320,398,810 1,466,640,395 1,464,316,896 

หนี้สินรวม 571,489,127 763,647,450 793,700,814 

สวนของผูถือหุน 748,909,683 702,992,945 670,616,082 

รายไดจากการขาย 1,051,324,899 1,534,917,228 1,585,963,050 

รายไดรวม 1,054,210,004 1,544,524,817 1,593,758,464 

กําไรขั้นตน 100,711,305 156,560,654 140,396,547 

กําไรสุทธิ 45,916,739 32,376,863 63,372,884 
 
บริษัทยอย 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

 19                       ป2552 20                       ป2551 21                      ป2550 

สินทรัพยรวม 5,137,639,685 5,458,481,861 5,453,061,632 

หนี้สินรวม 4,281,257,819 5,004,039,120 4,771,590,612 

สวนของผูถือหุน 856,381,866 454,442,741 681,471,020 

รายไดจากการขาย 3,817,290,772 4,410,408,043 4,560,931,376 

รายไดรวม 3,902,698,442 4,553,773,464 4,657,964,318 

กําไรขั้นตน 587,379,743 421,974,875 662,740,143 

กําไรสุทธิ 151,939,125 (231,947,090) 101,689,330 
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บริษัทรวม 

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

 22         ป2552 23              ป2551    24            ป2550 

สินทรัพยรวม 508,682,709      521,061,283    586,705,750 

11หนี้สินรวม  70,638,893      390,192,554    479,683,794 

สวนของผูถือหุน 110,815,557      118,879,508    107,021,955 

รายไดจาการขาย 876,077,395   1,494,523,294 1,645,420,029 

รายไดรวม 876,077,395   1,494,523,294 1,645,420,029 

กําไรขั้นตน 59,434,930        93,431,104    114,219,833 

กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (4,998,980)          2,315,746      13,595,353 

หมายเหตุ** RATE  RATE US$ 33.31970 งบดุล   RATE US$ 33.2590  งบกําไรขาดทุน 
 

 

บริษัทรวม 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 

 25        ป2552   26             ป2551    27         ป2550 

สินทรัพยรวม 101,065,709     237,548,232 157,834,756 

12หนี้สินรวม   63,832,475     185,493,629 109,342,768 

สวนของผูถือหุน   51,299,010       52,254,275   48,491,988 

รายไดจากการขาย 401,847,560     612,518,211 630,708,001 

รายไดรวม 401,847,560     612,518,211 630,708,001 

กําไรขั้นตน (ขาดทุน)  62,396,873       76,174,870   78,182,860 

กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)    1,300,687         1,819,632    6,152,528 

หมายเหตุ** RATE US$ 33.31970   งบดุล    RATE US$ 33.2590  งบกําไรขาดทุน 
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ป 2552 ป 2551     ป 2550 
อัตราสวนสภาพคลอง    
 1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 0.60 0.48 0.64 

 2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว (เทา) 0.37 0.26 0.37 

อัตราสวนการทํากําไร    

 3. อัตรากําไรข้ันตน (%) 18.76% 13.89% 17.59% 

 4. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.37% 2.43% 6.90% 

 5. อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 2.98% -5.21% 3.08% 

 6. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 6.92% -17.28% 9.50% 

อัตราสวนประสทิธิภาพดานการเงนิ    

 7. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 87 87 89 

 8. ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน) 97 91 83 

 9.ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 69 76 78 

 10. เงินทุนหมนุเวียน (พันลานบาท) 1,640 1,539 1,869 

 11. Cash Cycle (days) 114 103 95 

อัตราสวนประสทิธิภาพในการดําเนินงาน    

 12. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.95% -4.25% 2.61% 

 13. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 3.05% -6.45% 4.47% 

 14. อัตราหมุนของสินทรัพย  0.65 0.82 0.85 

อัตราสวนนโยบายการเงิน    

 15. อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.55 3.06 2.64 

 16. อัตราความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 1.72 0.66 2.00 

 17. อัตราการจายเงินปนผล (%) 39.47%  12.12% 

          
1อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมนุเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม   
2อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (สินทรัพยหมุนเวียนรวม - สินคาคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม  
3อัตรากําไรข้ันตน = กําไรข้ันตน / รายไดจากการขาย    
4อัตรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / รายไดจากการขาย   
5อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ= กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายไดจากการขาย   
6อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สวนของผูถือหุน   
7ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย = ลูกหนี้การคาเฉล่ีย / รายไดจากการขายสุทธิ x 365   
8ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย = สินคาคงเหลือเฉล่ีย / ตนทุนขาย x 365   
9ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย = เจาหนี้การคาเฉล่ีย / ตนทุนขาย x 365   

10เงินทุนหมุนเวียน = ลูกหนี้การคาสุทธิ + สินคาคงเหลือ + สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - เจาหนี้การคา -หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
11Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย - ระยะเวลาชําระหนี้   
12อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สินทรัพยรวม x 100   
13อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สินทรัพยถาวรสุทธิ x 100   
14อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม = ขายสุทธิ / สินทรัพยรวม    
15อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน   
16อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย = กําไรกอนหัก Hedging, ดอกเบ้ียและภาษี / ดอกเบ้ียจาย  
17อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลจาย / กําไรสุทธิ       
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 FINANCIAL HIGHLIGHTS    

 (Based on Consolidated Financial Statement)   หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

    2552/2009 2551/2008 2550/2007 

รวมรายได Total revenues 5,938.806 7,896.501 8,578.713 

       

กําไรกอนดอกเบีย้จาย ภาษี คาเส่ือมราคา และ EBITDA 1,012.706 437.558 1,124.543 

   คาตัดจําหนาย      

       

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  Net profit (loss)  171.553 (399.170) 257.426 

       

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from operating activities  696.158 602.880 631.092 

       

 กําไร(ขาดทุน) ตอหุน  (บาท)   Earnings per share  (Baht)  0.38 (0.86) 0.66 

       

 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก (พันหุน)  Weighted average number of ordinary shares 456,049 462,219 388,387 

 (Thousand shares)    

     

 จํานวนพนักงาน (คน)   Number of employees (person)  4,505 

 

4,053 4,703 

      

 สินทรัพยรวม   Total assets  8,807.773 9,384.641 9,876.965 

       

 หน้ีสินรวม   Total liabilities  6,329.209 7,074.400 7,166.872 

       

 รวมสวนของผูถอืหุน   Total shareholders' equity  2,478.564 2,310.241 2,710.093 

       

 ทุนออกจําหนายและชําระแลว (พันหุน)  Issued and paid-up Share capital  462.497 462.497 462.497 

       

 % เงินปนผล / กาํไรสุทธิ   % Dividends / Net profit   12.12%  
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 SUMMARIZED FINANCIAL DATA    

    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

แสดงขอมูลเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2552/2009 2551/2008 2550/2007 

สินทรัพยรวม Total  assets 8,807.773 9,384.641 9,876.965 

หนี้สินรวม Total liabilities 6,329.209 7,074.400 7,166.872 

รวมสวนของผูถือหุน Total shareholders' equity 2,478.564 2,310.241 2,710.093 

รายไดจากการขายและบริการ Sales and service income 5,752.443 7,667.337 8,365.411 

รายไดรวม Total Revenues 5,938.806 7,896.501 8,578.713 

กําไรข้ันตน Gross margin 1,079.192 1,065.180 1,471.192 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) 171.553 (399.170) 257.426 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash from operating activities 696.158 602.880 631.092 

สินทรัพยรวม Total  assets 8,807.773 9,384.641 9,876.965 

 

    

 

    

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratios   2552/2009 2551/2008 2550/2007 

อัตรากําไรข้ันตนตอรายไดขาย Gross  Margin / Total Sales income 18.76% 13.89% 17.59% 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดขาย Net Income / Total Sales income 2.98% -5.21% 3.08% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน Return on Shareholders' Equity 6.92% -17.28% 9.50% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Return on Assets 1.95% -4.25% 2.61% 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from operating activities / 12.10% 7.86% 7.54% 

   ตอยอดขาย    Sales    

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash from operating activities / 28.09% 26.10% 23.29% 

   ตอสวนของผูถือหุน    Shareholders' equity    

กําไรสุทธิตอหุน   (บาท) Earning Per Share (Baht) 0.38 (0.86) 0.66 

เงินปนผลตอหุน  (บาท) Dividend Per Share (Baht)  0.08  

มูลคาตามบัญชีตอหุน   (บาท) Book Value Per Share (Baht) 5.36 5.00 5.86 
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257.43 
171.55 

-399.17
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11.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะของฝายจัดการ  
 
ภาพรวมผลการดําเนินงานประจําป 

ในชวงคร่ึงปเรกของป 2552 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวตอเน่ืองและสงผลกระทบอยางกวางขวางใน

ทุกอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต อยางไรก็ดี ตลาดอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนตเร่ิมฟน

ตัวไดในชวงคร่ึงปหลัง ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนในไตรมาส 4 คําส่ังซื้อท่ีไดรับการยืนยันมีมากจนเต็มกําลังผลิตของ

โรงงานท้ังสองแหง และจากปริมาณคําส่ังซื้อลวงหนาสําหรับป 2553 ท่ีไดรับจากลูกคา ทําใหตองเรงเปด

ดําเนินการในบริษัทเคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล ในปลายป 2552 หลังจากท่ีไดปดโรงงานชั่วคราวต้ังแตปลายปกอน 

ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 5,752.4 ลานบาท (เทียบเทา 168 

ลานดอลลารสหรัฐ) ในป 2552 ซึ่งลดนอยลงเมื่อเทียบกับยอดขายในปกอนจํานวน 7,667.3 ลานบาท (เทียบเทา 

231 ลานดอลลารสหรัฐ) แตมีผลกําไรสุทธิ 171.5 ลานบาท ในขณะท่ีปกอนมีผลขาดทุน 399.2 ลานบาท การฟนตัว

ของผลการดําเนินงานเปนผลจากความตองการในสินคา (Demand) ท่ีมีเพิ่มมากขึ้นและจากการท่ีอัตรากําไร

ขั้นตนปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี เน่ืองมาจากการควบคุมตนทุนการผลิตท่ีไดผลซึ่งไดดําเนินการมาอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตตนป 2552 ประกอบกับมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจนทําใหไดผลผลิตสูงขึ้นมาก 

นอกจากน้ันยังมีการขยายสัดสวนขายของสินคากลุมเทคโนโลยีสูงเพิ่มขึ้นดวย 

 
การวิเคราะหรายได 

 การวิเคราะหรายไดจากการขายและบริการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายเปนจํานวนท้ังส้ิน 5,752.4 ลานบาท (เทียบเทา 168 ลานดอลลาร

สหรัฐ) ในป 2552 ซึ่งลดลงจากปกอนรอยละ 25 ยอดขายท่ีลดลงเปนผลจากการท่ีความตองการในสินคา 

(Demand) ในอุตสาหกรรมยานยนตลดลงในคร่ึงปเรกของป 2552 จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก แตสถานการณตลาด

เร่ิมฟนตัวในชวงคร่ึงปหลัง ต้ังแตไตรมาสท่ี 2 ยอดขายเพิ่มขึ้น รอยละ 20-30 ไตรมาสตอไตรมาส และการฟนตัวได

ทวีกําลังขึ้นอยางชัดเจนในไตรมาส 4 ดวยเหตุน้ี โรงงานท้ังสองแหง ท้ังท่ีลาดกระบังและเคซีอี เทคโนโลยี ท่ีอยุธยา 

จึงตองผลิตเต็มกําลังผลิต สงผลใหไดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) 

 
ยอดขายและกําไร(ขาดทุน) รายไตรมาส 
(หนวย: ลานบาท)   ยอดขาย         กําไร(ขาดทุน) 

  ไตรมาส 1/52  1,102.8     (119.3)  

  ไตรมาส 2/52  1,292.1               4.9   

  ไตรมาส 3/52  1,627.7                  123.5   

  ไตรมาส 4/52  1,729.8                  162.4   
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สัดสวนการขาย Multilayer PCB และกลุมสินคาเทคโนโลยีสูง เพิ่มมากขึ้น 

หนวย: % ตารางฟุต)  (

    ป 2552  ป  2551             ป 2550   

 Double-sided PCB   18.9%    21.4%   27.9% 
 Multilayer PCB   81.1%          78.6%   72.1% 
 

สัดสวนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร 

หนวย: ลานบาท)        รอยละตอยอดขาย (

  ยุโรป     61.2% 

  สหรัฐอเมริกา    16.1% 

  เอเซีย     19.1% 
  ภายในประเทศ       3.6% 

 
 การวิเคราะหรายไดอื่น       

 
รายไดอื่นประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท)     ป2552  ป2551   

 กําไรจากการขายท่ีดิน    41.29     - 

รายไดจากการขายเศษวัสดุ   30.58  72.38   

 สวนลดจากการทําสัญญาปองกันความเส่ียง     -  49.27   

ดอกเบี้ยรับ     22.68  30.72   

เงินชดเชยจากบริษัทประกันภยั      -  28.62   

เงินเพิ่มสําหรับงานพิเศษ    10.00  16.69   

เงินชดเชยคาเสียหายจากวัตถุดิบไมไดคุณภาพ 14.57  21.00   

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน    53.38      -   

รายไดเบ็ดเตล็ด     13.86  10.48  

รวม                186.36  229.16                

 
การวิเคราะหตนทุนขายและกําไรข้ันตน 
 ในป 2552 ตนทุนขายมีสัดสวนโดยเฉล่ียคิดเปน รอยละ 81 ตอยอดขาย ซึ่งลดลงจากรอยละ 86 ในป 

2551 ท้ังน้ี ในไตรมาสท่ี 4 อัตรากําไรขั้นตนเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 24.7 จากสาเหตุหลายประการดังน้ี 

(1) มาตรการควบคุมตนทุนท่ีไดดําเนินการมาต้ังแตไตรมาส 1/52 อยางตอเน่ือง 

11 
 



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                     แบบ 56 – 1 ประจําป 2552 

 
(2) การปรับปรุงเทคนิคการผลิตและขบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น ซึ่ง  สงผล

ใหเกิดผลผลิต (Productivity) เพิ่มมากข้ึน 

(3) การลดอัตราสูญเสียไดตํ่าตามเปาหมาย 

(4) การขยายสัดสวนการขายสินคากลุมเทคโนโลยีสูง ทําใหมีกาํไรมากขึ้น 

 
เน่ืองมาจากมีความตองการในสินคา (Demand) เพิ่มมากขึ้น ทําใหโรงงานไดรับประโยชนจากการ

ประหยัดตอขนาด (Economy of scale) ประกอบกับการท่ีตนทุนการผลิตตํ่าลง สงผลใหจุดคมทุนในการผลิตลดลง
มาอยูในระดับตํ่า การผลิตเหนือจุดคุมทุนใหกําไรในอัตราท่ีสูงกวาเน่ืองจากไมมีตนทุนคงท่ี ดังน้ันในชวงคร่ึงป

หลัง อัตรากําไรจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญ 

 คาใชจายในการขายและบรหิาร 
คาใชจายในการขาย จํานวนท้ังส้ิน 406.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7 ตอยอดขาย (ลดลง

จากรอยละ 8.8 ในปกอน) คาใชจายรอยละ 80 เปนคาใชจายผันแปร ประกอบดวยคาระวางขนสง คาประกันภัย
ทางทะเล คานายหนาสําหรับตัวแทนขาย คาวัสดุหีบหอ และคาใชจายอื่นๆท่ีผันแปรตามยอดขาย สวนอีกรอยละ 

20 เปนคาใชจายคงท่ี ไดแก เงินเดือนพนักงานฝายขาย คาเบี้ยประกันภัยสําหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ คาสินคา

ตัวอยาง คาใชจายรับคืนสินคา เปนตน 
คาใชจายในการบริหาร สวนใหญเปนคาใชจายคงท่ี เชน เงินเดือนเจาหนาท่ีสํานักงานและ  สวัสดิการ

ตางๆ คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานและอุปกรณตางๆ คาดูแลระบบคอมพิเตอร คาไฟสวนสํานักงาน 

คาบริการรักษาความปลอดภัย คาเดินทาง คาการส่ือสาร คารถรับ-สงพนักงาน  คาบริการท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

คาสอบบัญชี คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน คาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงคาเส่ือมราคาของทรัพยสินฝาย

บริหาร คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และ ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน  

คาใชจายบริหารในป2552 มีจํานวน 351 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในปกอนจํานวน 348 
ลานบาท ท้ังน้ีเพราะคาใชจายท่ีลดลงสวนหน่ึงถูกหักลางกับคาใชจายสวนท่ีเพิ่มขึ้นไดพอดี คาใชจายสวนท่ี

เพิ่มขึ้นไดแก คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรระหวางหยุดการผลิตของ เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล ท่ีบันทึกเปนคาใชจาย

บริหาร 51 ลานบาท (คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร ปกติบันทึกเขาเปนตนทุนการผลิต)  และคาใชจายโสหุยการผลิต

บางสวนท่ีถูกจัดกลุมใหมมาเปนคาใชจายบริหาร เชนคาประกันภัยเส่ียงภัยทุกชนิด คารถรับ-สงพนักงาน เปนตน 

นอกจากน้ันคาใชจายสวนเพิ่มยังรวมถึง คาใชจายบริหารของ บริษัทยอยแหงหน่ึงซึ่งมีคาใชจายเต็มปในปน้ีดวย 
คาตอบแทนผูบริหาร รวมคาตอบแทนและผลประโยชนตางๆ สําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท

และบริษัทยอย 

 
การวิเคราะหผลกําไรจากการดําเนินงาน 
 ในป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดรวมท้ังส้ินจํานวน 5,938.8 ลานบาท มีคาใชจายรวมจํานวน 

5,487.6 ลานบาท และมีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 171.5 ลานบาท เทียบกับปกอนท่ีมีผลขาดผล

สูงถึง 399.2 ลานบาท การฟนตัวของผลประกอบการเปนผลจากความตองการในสินคา (Demand) ท่ีมีเพิ่มมากขึ้น
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ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 8,808 ลานบาท ประกอบดวย

สินทรัพยหมุนเวียน 2,942 ลานบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 5,619 ลามบาท เงินลงทุนในบริษัทรวมและ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆจํานวน 247 ลานบาท สินทรัพยรวมมีมูลคาเปล่ียนแปลงลดลง 577 ลานบาท จาก 9,385 
ลานบาทในปกอน  โดยหลักมาจากรายการ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ–สุทธิ มีมูลคาลดลงจากการตัดคาเส่ือม

ราคาสําหรับป 2552 จํานวน 583 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ มีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มขึ้น 271.5 ลานบาท เน่ืองจากในระหวางปบริษัทฯไดชําระคาหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอยแหงหน่ึง (บจ.เคซีอี 

เทคโนโลยี) จํานวน 250 ลนบาท และมีการโอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย (บจ.เคซีอี 

เทคโนโลยี) จํานวน 21.5 ลานบาท 

 ลูกหนี้การคาและ ลูกหนี้การคา–กิจการที่เก่ียวของกัน  
ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จึงเปนลูกหน้ีท่ีมี

คุณภาพ ลูกหน้ีการคา-สุทธิ เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 1,353 ลาบาท ในป 2551 เปน 1,560 ลานบาทในป 2552 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขาย ในป 2552 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเทากับ 86 วัน อยางไรก็ดี บริษัทมีนโยบายต้ัง

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับหน้ี ท่ีมีอายุเกินกําหนดชําระมากกวา 90 และ 180 วัน ในอัตรารอยละ 25 และ 50 

ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว จํานวน 0.73 ลานบาท 

 สินคาคงเหลือ 
บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินคาคงเหลือณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 1,160 ลานบาท ลดลงรอยละ 

15 จากปกอนท่ี 1,375 ลานบาท การลดลงของสินคาสวนใหญมาจากการลดลงของสินคาสําเร็จรูปตามการขายท่ี
เพิ่มขึ้น และอุปกรณอะไหลท่ีมีปริมาณของคงคลังนอยลง เน่ืองจากการควบคุมการซื้อและการเบิกใช ท้ังน้ียังมี

อะไหลท่ีมีลักษณะเฉพาะจํานวนหน่ึงท่ีไดถูกโอนเขาเปนทรัพยสินในระหวางปดวย 
 บริษัทมีนโยบายต้ังคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพตามอายุของวัตถุดิบแตละประเภทตามความเหมาะสม 

และต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ (Net Realizable Value) ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดต้ังคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพเปนจํานวน 29 ลานบาท และไดต้ัง

คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ เปนจํานวน 9 ลานบาท  

ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือเฉล่ียในป2552 เทากับ 29 วัน เมื่อเทียบกับป2551 ท่ี 34 วัน 
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 หนี้สิน 

หนวย: ลานบาท) (

     ป2552      ป2551 
หน้ีสินรวม     6,329     7,074  

 
เงินกูยืม :       

  เงินกูยืมระยะส้ัน     3,265  (63%)    4,461  (78%) 

เงินกูยืมระยะยาว     1,568             954 

สัญญาเชาการเงิน        344          264 

       รวมเงินกูยืม      5,177        5,679 

 

 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน       2.55      3.06   เทา 

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง แตเงินกูยืมระยะยาวสูงขึ้น ซึ่งเปนผลจากการปรับโครงสราง

หน้ีกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในระหวางป2552 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน เทากับ 2.55 เทา ลดลงจากปกอนเพราะ

หน้ีสินรวมลดลง และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นดวยกําไรจากการดําเนินงานของปน้ี 
 สภาพคลอง 

 จากการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลกําไรจากการดําเนินงานในป 2552 ทําใหมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมา

จากกิจกรรมดําเนินงานเปนบวก จํานวน 696 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนท่ี 603 ลานบาท และยังมีเงินสดท่ีไดรับ

จากการขายท่ีดินจํานวน 108 ลานบาท และจากการทําสัญญาเชาทางการเงิน (Financial Lease) เพิ่มเติมอีก 160 
ลานบาทในระหวางป นอกจากน้ัน บริษัทยังไดปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน โดยแปลงเงินกูยืมระยะส้ัน

จํานวนหน่ึงไปเปนเงินกูยืมระยะยาว รวมท้ังมีการปรับแผนชะลอการชําระคืนเงินกูระยะยาวออกไป ซึ่งชวยเพิ่ม

สภาพคลองใหแกกิกจการไดเปนอยางมาก 

 จากงบกระแสเงินสด มีเงินสดท่ีใชไปในการลงทุนเพื่อซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณ จํานวน 244 ลานบาท สวน

ใหญเปนการจายชําระหน้ีเกาสําหรับอุปกรณท่ีสงมอบในระหวางป 2551 แตถึงกําหนดจายชําระในป 2552 มีเพียง

สวนนอยท่ีเปนการซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณใหมในป 2552 สวนเงินสดคงเหลือ ณ ส้ินป 2552 มีจํานวน 157 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอนท่ี 117 ลานบาท 

อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 0.60 เทา สูงขึ้นจาก 0.48 เทาในปกอน เปนผล

จากการปรับโครงสรางหน้ีซึ่งทําใหหน้ีสินหมุนเวียนลดลงไปมาก 

 โครงสรางเงินทุน 
 บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวกและเพียงพอท่ีจะรองรับความตองการสําหรับ
เงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินงานตามปกติและการจายดอกเบี้ยเงินกู นอกจากน้ัน ยังมีวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน
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โครงสรางเงินทุน  

 (หนวย: ลานบาท) 

ป 2552   ป 2551       

  เงินกูยืม    5,177  5,679 

  สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,245  2,076 

  สวนของผูถือหุนสวนนอย          233     234 

   เงินทุนรวม      7,655  7,989 

 

  อัตราสวนหน้ีสินตอทุน     2.1    2.5     เทา 

 (เฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย) 

 รายจายลงทุน 
 ตลอดป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายจายลงทุนเพียง 96 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลงทุนเพื่อ

เปล่ียนแทนเคร่ืองจักรเกาท่ีหมดสภาพ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักรท่ีใชอยูในปจจุบัน รวมท้ังการปรับปรุง

สายการผลิต ระบบสนับสนุนการผลิตท่ีเก่ียวของตามความจําเปน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจึงไมมีการ

ขยายการลงทุนในโครงการใหมๆ นอกจากน้ัน ยังมีการลงทุนเพื่อการติดต้ังระบบประมวลขอมูล (SAP) ท่ีจะ

เชื่อมตอทุกระบบในแตละโรงงานเขาดวยกันเพื่อสะทอนภาพรวมของกลุมซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนนิงานในอนาคต 
 บริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูผลิตสินคา PCB ซึ่งเปนวัตถุดิบพื้นฐานในอุปกรณอีเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

แตเน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทฯสวนใหญจะถูกนําไปประกอบเปนชิ้นสวนอีเล็กทรอนิกสในรถยนต ซึ่งในปท่ีผาน

มาอุตสาหกรรมยานยนตไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรฐกิจโลกท่ีถดถอยและมีผลตอสภาวะตลาดและยอดขาย

ของลูกคาของบริษัทฯ ดังน้ันจึงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางหลีกเล่ียงไมได 

 เน่ืองดวยบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดในรูปเงินดอลลารสหรัฐถึงรอยละ 70 แตมีตนทุนวัตถุดิบในรูปเงิน

ดอลลารสหรัฐดวยเชนกันประมาณรอยละ 50 ของรายไดจากการขาย การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงิน

บาทตอดอลลารสหรัฐ จะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยตามสัดสวนของการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนดังกลาว 

 ราคาทองแดง ทองและนํ้ามัน (Commodity price) ในตลาดโลก มีผลโดยตรงกับราคาซื้อวัตถุดิบ ทองแดง 

และแผนลามิเนตท่ีใชในการผลิต PCB สัดสวนตนทุนของทองแดงมีถึงรอยละ 10-13 ตอราคาขายผลิตภัณฑ แต
เน่ืองจากมีการตกลงราคาขายสินคาไวลวงหนา ดังน้ันการเปล่ียนแปลงราคาซื้อของวัตถุดิบตามราคาตลาดโลกจึง

มีผลตอผลการดําเนินงานดวย 
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รายการยกเวน 
 บริษัทยอยของบริษัทฯแหงหน่ึง (บจ.เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล) ไดปดดําเนินกิจการชั่วคราวต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน 2551 และกลับมาเปดดําเนินการอีกคร้ังในเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยเร่ิมผลิตในสายการผลิต

บางสวน ระหวางการปดกิจการชั่วคราว บริษัทยอยดังกลาวไดรับจางผลิต (subcontract) ใหกับบริษัทอื่นในกลุม 

และมีรายไดคาบริการจากการรับจางผลิต อยางไรก็ตาม ในป2552 ระหวางการปดกิจการชั่วคราวบริษัทยอย

ดังกลาวมีผลขาดทุนสุทธิท้ังส้ินจํานวน 94.2 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในผลการดําเนินงานในงบการเงินรวมตามสัดสวน

การถือหุนของบริษัทใหญดวย  

 
แผนการดาํเนนิงานในอนาคต 
 บริษัทฯจะยังคงใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑเพื่อใหทันตอความตองการของลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีการทํางานท่ีซับซอนมากขึ้น และกาว

ไปพรอมกับการเติบโตของอุตสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต คําส่ังซื้อลวงหนาท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับคร่ึงปแรกของป 

2553 เปนสัญญาณท่ีบงชี้ถึงการฟนตัวของความตองการในสินคา (Demand) ไดอยางชัดเจน ในป 2553 บริษัทฯ
และบริษัทยอยไดต้ังงบประมาณการลงทุนไวสําหรับการเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรเกาท่ีหมดสภาพ การซอมบํารุงหรือ

การปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองจักรเทาน้ัน บริษัทฯจะดําเนินการตอเน่ืองในเรื่องการ

ปรับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด รวมท้ังมีการสานตอโครงการควบคุมตนทุนการผลิตโดย

กระจายลงสูทุกข้ันตอนในขบวนการผลิต ทางดานการเงินบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะปรับโครงสรางพื้นฐานทาง

การเงินใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น เชน สัดสวนหน้ีสินตอทุน อัตราสวนสภาพคลองและโครงสรางงบดุล สวนใน

ดานการตลาด บริษัทฯมีนโยบายขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ

รายไดของบริษัทฯในอนาคต 
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แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญชี    

รอบปบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี

คาสอบบัญชี 

(บาท) 

1 บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

990,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

400,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

840,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

510,000 

5 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

340,000 

6 บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จาํกัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

225,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญช ี 3,305,000 

 

คาบริการอื่น (non-audit fee) 
 

ประเภทของงาน

บริการอื่น            

(non-audit service) 

คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

สวนท่ีจายไปใน

ระหวางปบัญช ีรายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี

สวนท่ีจะตอง

จายในอนาคต 

บริษัท เคซีอี อิเลคโทร

นิคส จํากัด (มหาชน) 

การตรวจสอบเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสินคาและ

สินทรัพย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จาํกัด (โดย

นางสายฝน  อนิทรแกว) 

1 15,000 - 
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ประเภทของงาน

บริการอื่น            

(non-audit service) รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสินคาและ

สินทรัพย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จาํกัด (โดย

นางสายฝน  อนิทรแกว) 

15,000 - 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 

จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสินคาและ

สินทรัพย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จาํกัด (โดย

นางสายฝน  อนิทรแกว) 

15,000 - 

4 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของบัตร
สงเสริมท่ีกําหนดโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด (โดย
นางสายฝน  อนิทรแกว) 

- 100,000 

5 บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จาํกัด 

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของบัตร
สงเสริมท่ีกําหนดโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด (โดย
นางสายฝน  อนิทรแกว) 

- 200,000 

รวมคาตอบแทนสําหรบังานบริการอืน่ (non-audit fee) 45,000 300,000 
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ขอมูลขางตน 

 
  ถูกตองครบถวนแลว ท้ังน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอื่นท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายให

ขาพเจา สํานักงานสอบบัญชี   ท่ีขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันขาพเจาและสํานักงาน สอบ

บัญชีท่ีขาพเจาสังกัดท่ีขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

 
ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ ...............................................................................................................   

  .............................................................................................................................................................  
 เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวา ขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมน้ีแสดง

คาตอบแทนสอบบัญชีและคาบริการอื่นท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ขาพเจาสังกัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวท่ีถูกตอง

ครบถวน  

 
 
 
                                                                                                       ลงชื่อ 
  (นางสายฝน  อินทรแกว) 

สังกัด  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   

ผูสอบบัญชีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)   
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12.  ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัท

และ/หรือบริษัทยอย ซึ่งเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมไดเวนแตโอนตามท่ีกําหนด

ในหนังสือชี้ชวน  และไมมีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ป

นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 

หุน  ในราคาใชสิทธิ  3.93 บาทตอ  1 หุนสามัญ  อยางไรก็ตาม  ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตน
อาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือชี้ชวน  และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก  ๆ  ไตรมาส ในวันท่ี 

15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 

กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

 การเปล่ียนแปลงระหวางปของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังน้ี  

 จํานวน (หนวย) 

 2552 2551 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป 3,000,000 2,370,000 

บวก : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป - 630,000 

หัก : ใชสิทธิระหวางป (564,500) - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันส้ินป 2,435,500 3,000,000 
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สวนที่ 2 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง ใน

สาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล

อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และ

บริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2553 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตอง

แลว  บริษัทไดมอบหมายให นางวรลักษณ องคโฆษิต และนางศิริพรรณ สันธนะพันธ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางวรลักษณ  องคโฆษิต และนาง ศิริพรรณ สันธนะ

พันธ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ         ตําแหนง             ลายมือชื่อ 

 

ผูรับมอบอํานาจ     1. นางวรลักษณ องคโฆษติ    กรรมการ/กรรมการบริหาร ..............................................  

 
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ   กรรมการ/กรรมการบริหาร        ..............................................                                  2. 

 
 
 

1 
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 ท้ังน้ี มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตอง

รวมมือกันรับผิดตอบุคคลท่ีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจาก การเปดเผย

ขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงท่ีควรให

แจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินแลผลการดําเนินงานของบริษัทหรือ

รายงานอื่นใดท่ีตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและ

ผูบริหารท่ีลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทาน้ัน อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหาร

ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาท่ีตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลท่ีควรตอง

แจงน้ัน ยอมไมมีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20 

 
 
หมายเหตุ *** ใชบังคับกับบริษัทท่ีอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

เทาน้ัน 
 



ะ 5 ปยอนหลัง

เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ

หุนในบริษัท

ถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณทํางานในระย

* (%) ครอบ

ผ ชวงเวลา

ครัวระหวาง

ูบริหาร ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายบัญชา  องคโฆษิต 59 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 2.55 สามีของ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ (Second Class Honours) นางวรลักษณ องคโฆษิต 2543-ปจจุบัน  - กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

Reigate College of Arts, England กรรมการและกรรมการ 2540 - 2547  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน บริหาร 2534-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

3100100301626 ผานการอบรม 2533-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

2547- Directors Accreditation Program 2531-ปจจุบัน  - กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2526-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการและ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

(IOD) กรรมการผูจัดการ

นายปญจะ  เสนาดิสัย 62 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4.25 - 2551-ปจจุบัน  - กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน

กรรมการ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก 2549-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน

เลขทีบัตรประชาชน มลรัฐเมสซาชูเสทซ สหรัฐอเมริกา กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

3101700054159 2548-ปจจุบัน  - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

ผานการอบรม 2547-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

2545-Director Certification 2546-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

2547-Audit Committee Program(ACP) 2546-2551  - ที่ปรึกษา บริษัท เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด ) จํากัด

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2545-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)

(IOD) ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

2543-ปจจุบัน  - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

2542-2549  - กรรมการที่ปรึกษา/กรรมการพิจารณาคา บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ตอบแทน

2536 - 2550  - กรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอรส จํากัด (มหาชน)

1
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ไ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ

หุนในบริษัท

ประสบการณทํางานในระยถือ ความสัมพันธทาง

* (%) ครอบ

ผ ชวงเวลา

ครัวระหวาง

ูบริหาร ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2526-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

นางวรลักษณ  องคโฆษิต 59 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 2.1 ภรรยาของ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อเดิม : - ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND นายบัญชา องคโฆษิต 2540-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

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

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู ผานการอบรม การผูจัดการ 2534-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

อํานวยการฝายสํานักบริหาร 2546-Directors Accreditation Program(DAP) 2533-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน 2547-Finance For Non-Finance Director 2531-ปจจุบัน  - กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

3100100301561 2548-ผลสํารวจค ิษัาตอบแทนกรรมการบร ทไทย 2526-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2547

2551-Directors Certification Program(DCP)

ไจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ทย

(IOD)

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 64  - แพทยศาสตรบัณฑิต 0.92 พี่สาวของ 2546-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด

กรรมการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายบัญชา องคโฆษิต  - ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต

เลขทีบัตรประชาชน  -Diplomate America Board of Phychiatry & ประธานกรรมการ/กรรม 2543-2550  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

3100902008815 Neurology การผูจัดการ 2540-2547  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

 - Residency training in Psychiatry and 2531-2550  - กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

Neurology, Department of Psychiatry, 2528-ปจจุบัน  - จิตแพทยที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และคลินิกแพทยสุขุมวิท

University of Illinois, Chicago,Illinois,U.S.A สุขุมวิท 13

 - อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผานการอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล

2546  -  Director AccreditationProgram (DAP)  - อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช

2547 - Finance for Non-Finance Director มหาวิทยาลัยมหิดล

2
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ

หุนในบริษัท

ถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณทํางานในระย

* (%) ครอบ

ผ ชวงเวลา

ครัวระหวาง

ูบริหาร ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2551 - Directors Certification Program (DCP) 2526-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 (IOD)

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 55 ปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต 1.15 นองสาวของ 2547-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

ชื่อเดิม : - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายบัญชา  องคโฆษิต 2543-2549  - กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

สกุลเดิม    องคโฆษิต ผานการอบรม ประธานกรรมการและกรรม 2540-2546  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจัดการ 2547 -  Director AccreditationProgram (DAP) การผูจัดการ 2536-2549  - กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ทั่วไป 2547 - Finance for Non-Finance Director 2535-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัตรประชาชน 2551 - Directors Certification Program (DCP) 2534-2550  - กรรมการ บริษัท เคซีดี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

3100903817580 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

( ) (IOD)

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 75 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 0.05 - 2542 - ปจจุบัน  - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 2530- ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ F.A.C.S Diplomate American board of 

Surgery

เลขทีบัตรประชาชน

3100901452134 ผานการอบรม

2546-Director Accreditation Program(DAP)

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 73 AB มหาวิทยาลัยฮารวารด 0.41 - 2542-ปจจุบัน  - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และ M,D., C.M. มหาวิทยาลัยแมคกิลล

3



ะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ

หุนในบริษัท

ความสัมพันธทาง ประสบการณทํางานในระยถือ

ครอบ

ผ

* (%)

ชวงเวลา

ครัวระหวาง

ูบริหาร ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ F.R.C.S © ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประ 2530 - ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขทีบัตรประชาชน เทศแคนาดา 2545-ปจจุบัน  - กรรมการ มูลนิธิออรโธดิคสแหงประเทศไทย

3100902154293 2545-2547  - ประธาน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแหงประเทศไทย

ผานการอบรม 2544-2546  - ตัวแทนของประเทศไทย S.I.C.O.T

2547-Directors Accreditation Program(DAP) 2543-2546  - ประธานอนุกรรมการประเมิน สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชาออรโธดิคส

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ราชวิทยาลัยศัลยแพทยออรโธดิคสแหงประเทศไทย

(IOD) 2543-2545  - ประธานองคกรแพทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

เครื่องราชอิสรภรณ 2533-ปจจุบัน  - กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมสงเคราะห

2536 - ประถมาภรณชางเผือก 2530- ปจจุบัน  - ที่ปรึกษา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ

2539 - มหาวชิรมงกุฎ

ินางอุบล  จิระมงคล 59 MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0.8 - 2542-ปจจุบัน ี ี ี - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม : - 2538-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สกุลเดิม  สากลเสถียร ผานการอบรม

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และ  2546-Directors Accreditation Program(DAP)

กรรมการอิสระ

เลขทีบัตรประชาชน

5101700055933 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

นายพิธาน องคโฆษิต 29 Cornell University,Johnson Graduate School 0.55 บุตร 2552-ปจจุบัน  - ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม : - Management 2552-ปจจุบัน  - ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ปจจุบัน  - ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน 2550-2551  - ผูจัดการฝายผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3100100301634
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ะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ

หุนในบริษัท

ประสบการณทํางานในระยถือ ความสัมพันธทาง

* (%) ครอบ

ผ ชวงเวลา

ครัวระหวาง

ูบริหาร ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางธัญรัตน  เทศนสาลี 54 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต - - 2551-ปจจุบัน  - เลขานุการบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชือเดิม : - Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา 2551-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไทย บิซิเนส โซลูชั่น จํากัด

สกุลเดิม  ศีลาเจริญ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

ผูอํานวยการฝายบัญชี และรักษาการ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

แทนผูอํานวยการฝายการเงิน 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน 2549- ปจจุบัน  - รักษาการแทนผอ.ฝายการเงิน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3101400565727 2547-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2544-2546  - ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล 51 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร  สาขาเคมี 0.24 - 2543-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม  :- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538-2542  - ผูชวยผูจัดการฝายวิศวกรรมการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สกุลเดิม  สุพุทธิธาดา 2532-2537 ี ี ี - หัวหนาฝายวิศวกรรมการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต

เลขทีบัตรประชาชน

3100905054443

นายวิทกร  เลิศไพศาล 57 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา 0.11 - 2540-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

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

เลขทีบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3101701556336

นายนพดล  ทับเที่ยง 46 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.06 - 2540-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 2537-2539  - ผูจัดการฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขทีบัตรประชาชน 2535-2537  - ผูชวยผูจัดการฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

5



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

เลขทีบัตรประชาชน 2548-2550  - ผูจัดการสวนบุคคลโรงงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

3669700014354

ะ 5 ปยอนหลัง

*  สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

6

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ

หุนในบริษัท

ถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณทํางานในระย

* (%) ครอบ

ผ ชวงเวลา

ครัวระหวาง

ูบริหาร ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายตัณติกร ชังฆนาก 44 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - - 2552-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550-2551  - ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท ซัมมิท ออโต จํากัด



KCEI TLM KCET KCETH KCEA KCES TBS
นายบัญชา  องคโฆษิต X,/,/// /, // /, // // // //

นายปญจะ  เสนาดิสัย // //

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต //

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

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

พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส XX, //

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช XX, //

นางอุบล  จิระมงคล XX, //

นายพิธาน องคโฆษิต /// /// ///

นางธัญรัตน  เทศนสาลี //// //,//// //,//// //,//// //

นายนพดล  ทับเที่ยง //// //// ////

นายตันติกร ชังฆนาก //// //// ////

นายวิทกร  เลิศไพศาล ////

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล ////

นายพิภพ  สิริวณิชพันธ //

นายพล  ดริยะบรรเลง //

เอกสารแนบ 2 : ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ผูบริหาร ในบริษัทยอย และบริษัทรวม

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร KCE
บริษัทยอย บริษัทรวม

นายพล  ดุรยะบรรเลง //

นางวรรณวดี  พัฒนศาสตร //

นายบุญชาติ  วงศวัฒนากิจ //,////

นางสาวนิตยา  โรจนกําพล //

นายประเสริฐศักดิ์ ทึมหลวง //

นายทํานุ ตูจินดา //

นางทัศนาลักษณ  สันติกุล XX, //

นางทักษินา  เกษมสันต ณ อยุธยา XX, //

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ //

นางขนิษฐา  สรรพอาษา //

นางสุณี เอกธีรจิตต ////

นายวินัย กมลพันธ ////

นายอรรถสิทธ องคโฆษิต //

มล.ปลัม รัชตะนาวิน /,//

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ                  XX = กรรมการตรวจสอบ                     

 / = กรรมการบริหาร                     //  = กรรมการ

/// = ผูบริหาร                              //// = ผูอํานวยการ     

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) KCET บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

KCEI บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด TBS บริษัท ไทย บิสซินิส โซลูช่ัน จํากัด

ิ ั ไ ิ ฟ  ํ ั ิ ั ี ี ิ ิ  ํ ัTLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร จํากัด KCEA บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด KCES บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด



เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ

( ไมมี )
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	ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
	ขอบเขตและ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

	3.  คณะกรรมการตรวจสอบ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

	4.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
	       และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
	ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
	นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอำนาจและการควบคุม
	คณะกรรมการบริษัท
	กรรมการอิสระ



	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	เงินเดือน
	8.4   รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี  



	8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	20090122T13
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	20090122T14
	10 รายการระหว่างกัน

	20090122T15
	สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	บริษัทย่อย
	ปี 2552
	ปี 2551
	ปี2550
	สินทรัพย์รวม
	ปี2552
	ปี2551
	ปี2550
	สินทรัพย์รวม
	                       ปี2552
	                       ปี2551
	                      ปี2550

	สินทรัพย์รวม
	         ปี2552
	              ปี2551   
	            ปี2550

	สินทรัพย์รวม
	หนี้สินรวม
	        ปี2552  
	             ปี2551   
	         ปี2550


	สินทรัพย์รวม
	หนี้สินรวม
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	11.2  คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ 
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	20090122T16
	20090122T17
	20090122T18
	เอกสารแนบ 1ประวัติกรรมการ

	20090122T19
	เอกสารแนบ 2 ข้อมูลดำรงตำแหน่ง

	20090122T20
	เอกสารแนบ 3 อืนๆ


