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ส่วนที่ 1 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

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

ประเภทธรุกิจ   :  ผู้ผลติและจําหน่ายแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (PRINTED 

       CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 

ประเภทของหุ้น  :  เป็นหุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน                     :  500,000,000 บาท ได้ออกหุ้นสามญัจํานวน 471,779,269 หุ้น ( ณ 

วนัท่ี 17 มีนาคม 2554) มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

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

                                                         ลําปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

เลขทะเบียนบริษัท      :  0107535000354  (เดิม เลขท่ีบมจ.68) 

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

โทรศพัท์ :       (662)326-0199 อตัโนมตัิ 10 เลขหมาย 

โทรสาร :      (662)326-0300 

 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแผ่น PCB ประเภท MULTILAYER บริษัทฯเข้าถือ

หุ้นในบริษัทตา่งๆ ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป มีดงันี ้

  1. บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 

ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE – SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ซึง่เป็นหุ้นสามญั  มีโรงงานตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ 

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

ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชัน้เป็นหลกั บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุ

จดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  ซึง่เป็นหุ้นสามญั มีโรงงานตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมไฮ-เทค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้าน

บาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED 

FIBERGLASS (PREPREG)  ซึง่เป็นวตัถดิุบสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบับริษัทฯและบริษัท

ย่อยทัง้ 2 บริษัท บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมเป็น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ซึ่งเป็นหุ้น

สามญั มีโรงงานตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 
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4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2550 ปัจจบุนั

มีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธรุกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ

ถือหุ้นร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ซึง่เป็นหุ้นสามญั 

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

สหรัฐฯ ดําเนินธรุกิจเป็นตวัแทนจําหนา่ย PCB ในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 50 

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

สิงคโปร์ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในภมิูภาคเอเซีย บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 49 

ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ซึง่เป็นหุ้นสามญั 

   7. บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี  26 พฤษภาคม 2551 

ปัจจบุนั มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนําและให้บริการใน

โครงการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

ซึง่เป็นหุ้นสามญั 

 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียน 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
เลขท่ี 2 / 7 หมูท่ี่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศพัท์ : 02-596 9343-63  

โทรสาร: 02-832-4994-6 

 
ผู้สอบบัญชี 
นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4434 และ/หรือ 
นางสาวกมลทิพย์  เลศิวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ 
นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4451  
แห่งบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ 

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 02-264-0777, 02-661-9190 

โทรสาร : 02-264-0789-90 
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษัท  สํานกังานทนายความชยัวธั-บณัฑรูย์  จํากดั 
99/22 ชัน้ 10  อาคารสาธรธานี 2  
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม 

เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

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

โทรสาร : 02-236-4980 
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2.   ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น

ชิน้ส่วนสําคญัในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ดงันัน้ ปัจจัยความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จึงผนัแปรไปตาม

กระแสความผนัผวนของอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ปัจจยัความเส่ียงทางด้านการผลิต รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้

ในตลาดเป้าหมาย โดยปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความผันผวนดังกล่าวอาจมาจากวัฎจักรของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์เอง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขต่างๆ ของตลาด ภาวะ

เศรษฐกิจ และปัจจยัทางด้านการผลิตอ่ืนๆ 
 
2.1 ปัจจัยความเส่ียงภายนอกบริษัท 
 

 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอย 
 การเติบโตของอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอตุสาหกรรมอ่ืน

ท่ีมีชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ รวมถึงผลิตภณัฑ์

เทคโนโลยีระดบัสงู ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัรของอตุสาหกรรมอาจนําไปสู่ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ และอาจ

สง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ยอดขายหรือราคาสนิค้าของของกลุม่บริษัทฯได้ 

กลุม่บริษัทฯได้มีนโยบายมุง่เน้นการผลติสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากเป็น

อตุสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ําเสมอและเป็นตลาดท่ีมีคู่แข่งน้อยราย ผู้ ซือ้มกัจะให้ความสําคญัด้าน

คณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก ทําให้ผู้ผลิตสินค้าราคาถกูไม่สามารถจะเข้ามาแข่งขนัในตลาดนีไ้ด้  อย่างไรก็

ตาม เพ่ือกระจายความเส่ียง กลุ่มบริษัทฯได้กระจายการผลิตไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆด้วย เช่น ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม กลุ่มสินค้าอปุโภค กลุ่มอปุกรณ์โทรคมนาคม หรือกลุม่ชิน้ส่วน

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น    
 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
เน่ืองจาก PCB เป็นส่วนประกอบพืน้ฐานของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท ซึง่ในปัจจบุนัยงัไม่มี

เทคโนโลยีหรือสินค้าชนิดใดมาแทนท่ีการใช้ PCB ได้ อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเป็นความ

เส่ียงของอุตสาหกรรม PCB อาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกับรูปแบบของผลิตภณัฑ์ การเปล่ียนแปลงใน

เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต และการเปล่ียนแปลงในคณุสมบติัหรือประเภทของวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิต PCB 

ซึง่อาจทําให้บริษัทต้องลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

แนวโน้มของอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ในอนาคตจะมีขนาดเลก็ลง แต่มีประสิทธิภาพในการทํางานสงูและมี

ความละเอียดซบัซ้อนมากขึน้ ทําให้เกิดความต้องการ PCB ท่ีมีขนาดเลก็ลง มีลายวงจรท่ีละเอียดซบัซ้อน และมี

จํานวนชัน้ (Layer) ของแผ่นวงจรมากขึน้ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคการผลิตท่ีต้องการทกัษะในการ

ผลิตสงูมาก เพ่ือให้ได้ PCB คณุสมบติัพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามต้องการ นอกจากนัน้ยงัอาจมี
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การเปล่ียนแปลงประเภทของวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต เช่นการใช้ Laminate ท่ีเป็น Halogen-Free หรือ ใช้ Lead-

Free ซึง่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากกว่า 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดงักล่าวในเบือ้งต้นอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิต รายได้

และผลกําไรจากการดําเนินงานอยู่บ้าง แต่กลุ่มบริษัทฯก็ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีดงักล่าวอยู่ตลอดเวลา ด้วยการลงทุนเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิต รวมทัง้ขยายกําลงั

การผลติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้ามาโดยตลอด ในขณะเดียวกนักลุม่บริษัทฯก็มุง่เน้นการผลิตสินค้า

คณุภาพในระดบัปานกลางถึงคณุภาพสงู ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตระดบันีไ้มไ่ด้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก

นัก รวมถึงการให้ความสําคญัต่อกระบวนการตรวจสอบคณุภาพสินค้า การส่งสินค้าตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าท่ีเป็นผู้ ผลิต

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ทําให้กลุม่บริษัทฯสามารถรักษาฐานลกูค้ากลุม่เดิมไว้ได้และมีการปรับตวัตามเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ 
 

 ความเส่ียงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ 
ความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดได้จากปัจจยัภายในประเทศของตลาดผู้ ซือ้เอง 

เช่น จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย เป็น

ต้น  และรวมถึงปัจจยัในระดบัองค์กรของลกูค้า เช่น มีการควบรวมกิจการ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจดัซือ้ 

เป็นต้น กลุม่บริษัทฯจงึมีนโยบายกระจายสดัสว่นการตลาดในกลุม่อตุสาหกรรมหลายประเภท แม้ว่าจะคงสดัสว่น

การตลาดส่วนใหญ่ไว้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัได้กระจายการขายสินค้าไปทัว่ทกุภมูิภาค

ของโลก เช่น ในยโุรป อเมริกา และเอเซีย  

ส่วนความเสี่ยงทางด้านการแข่งขนัทางธุรกิจนัน้ ในด้านหนึ่งจะเป็นการแข่งขนัด้านราคา ซึ่งคู่แข่งของ

กลุ่มบริษัทฯจะเป็นผู้ผลิตในประเทศจีนและไต้หวนั ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลก 

รวมถึงกลุ่มบริษัทฯด้วยแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับผู้ ผลิตในประเทศจีนเพราะมีตลาด

เป้าหมายคนละกลุม่ สว่นอีกด้านหนึง่เป็นการแข่งขนักบัผู้ผลิตPCB ในยโุรปท่ีถกูมองว่ามีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยักว่า

และมีคณุภาพสงูกว่า PCB ท่ีผลิตในประเทศไทย อีกทัง้ยงัมีแหลง่ผลิตในยโุรปเองซึง่การขนสง่ทําได้สะดวกกว่า 

อย่างไรก็ดี จากการท่ีผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถกูกดดนัเร่ืองต้นทนุทําให้ต้องหนัมาหาซือ้ของถกูในตลาดเอเซีย

มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตPCB จากยุโรปและอเมริกามาทางเอเซียในหลายปีท่ีผ่านมาอย่าง

ต่อเน่ือง และผู้ผลิตท่ีเป็นคู่แข่งของกลุม่บริษัทฯในยโุรปก็ค่อยๆลดขนาดของธุรกิจลงหรืออาจต้องปิดกิจการไปใน

ท่ีสดุ 
 
 
2.2 ปัจจัยความเส่ียงภายในบริษัท 
 

 ความเส่ียงทางด้านการผลิต 
เน่ืองจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีมีขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซับซ้อน ประกอบกับ

เทคโนโลยีด้านการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การท่ีกลุ่มบริษัทฯมีการขยายกําลงัการผลิตอย่างต่อเน่ือง
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เพ่ือรองรับปริมาณการสัง่ซือ้สินค้าท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลกูค้าตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้ อาจเป็นความเสี่ยงของกลุม่บริษัทฯอย่างหนึง่ 

บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสําคญัของบุคลากรเน่ืองจากการขาดแคลนบคุลากรหรือปัญหาอ่ืนด้านแรงงาน

อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพสินค้าได้ ดังนัน้กลุ่มฯบริษัทจึงส่งเสริมการ

ฝึกอบรมทางเทคนิคและให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างทกัษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแก่

บคุลากร รวมถึงการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่บคุลากรเพ่ือจงูใจและรักษาบคุลากรให้ทํางานกบักลุ่มบริษัทฯ

ให้ยาวนาน 

ความเสี่ยงจากอคัคีภยัและภยัธรรมชาติอาจสง่ผลเสียหายต่อการดําเนินงานของบริษัทฯได้เป็นอย่างมาก 

อาจทําให้บริษัทฯต้องเสียลกูค้าไปให้กบัคู่แข่งอ่ืน และบริษัทฯอาจต้องหยดุการผลิตซึง่จะทําให้สญูเสียรายได้ อีก

ทัง้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการกลบัมาเปิดสายการผลิตอีกครัง้ ดงันัน้บริษัทฯและบริษัทย่อยทกุแห่ง จึงทํา

ประกนัการเสี่ยงภยัทกุชนิดและประกนัธุรกิจหยดุชะงกัไว้กบับริษัทประกนัภยัท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง และให้มี

การทบทวนกรมธรรม์ประกนัภยัทกุปีเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการคุ้มครองความเสียหายอย่างเพียงพอในทกุกรณี 
 

 ความเส่ียงจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ 
ความเส่ียงทางด้านวตัถดิุบเกิดขึน้ได้จากการขาดวตัถุดิบท่ีต้องใช้ในการผลิตซึ่งอาจจะนําไปสู่การหยุด

การผลิต หรือการใช้วัตถุดิบท่ีด้อยคุณภาพ หรือการปรับราคาของวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเส่ียง

ดงักลา่ว จึงได้สร้างโรงงานเพ่ือผลิตวตัถดิุบสําหรับการใช้ในกลุม่บริษัทฯเอง (แผ่นลามิเนตและพรีเพก) โดยจดัตัง้

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

กลุม่บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่วตัถดิุบหลกัจะมีอย่างเพียงพอ มีคณุภาพและคณุสมบติัตามท่ีต้องการเสมอ  

สําหรับวตัถุดิบท่ีมีทองแดงหรือทองเป็นส่วนประกอบหลกั เช่น แผ่นลามิเนต(Laminate) แผ่นทองแดง 

(Copper Foil) ก้อนทองแดง (Copper anode) และ Gold Salt นัน้ยงัมีความเส่ียงทางด้านราคาหากราคาตลาด

ของทองแดงหรือทองเกิดความผนัผวน ดงันัน้บริษัทจึงมีนโยบายใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการทําสญัญาป้องกนั

ความเส่ียงราคาทองแดงและทองไว้ในปริมาณท่ีเหมาะสมและตามสถานการณ์ 

สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นในการผลิตอ่ืนๆกลุ่มบริษัทได้ทําการคดัเลือกผู้ผลิตหรือผู้ จัด

จําหน่ายไว้ 2-3 รายต่อรายการ อีกทัง้ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ผลิตหรือผู้ จัดจําหน่ายมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัได้มีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตลาดอย่างใกล้ชิดและมี

การสํารองวตัถดิุบหลกัไว้อย่างเพียงพอท่ีจะทําให้การผลิตสามารถดําเนินไปได้อย่างเรียบร้อยตามแผนการผลิตท่ี

วางไว้ 

 

 ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ รายการเทียบเท่า

เงินสด ลกูหนีก้ารค้า เงินลงทนุ เจ้าหนีก้ารค้า เงินกู้ ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทฯและ
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บริษัทย่อยยงัมีตราสารอนพุันธ์นอกงบดลุเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทฯและบริษัทย่อยมี

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ดงักล่าว ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายในการบริหาร

ความเส่ียงดงันี ้

 ความเสี่ยงด้านการให้สนิเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบริหารควบคมุ

ความเส่ียงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯและบริษัทย่อย

จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยไมมี่การกระจกุตวัเน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลกูค้าจํานวนมากราย และลกูหนีส้ว่นใหญ่

มีความสามารถในการชําระหนีท่ี้ดี จํานวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือ

มลูค่าตามบญัชีของลกูหนีท่ี้แสดงอยู่ ในงบดลุ 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้อนัเก่ียวกับเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วน

ใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ใน

ระดบัต่ํา 

ท่ีผ่านมายังมิได้มีการใช้เคร่ืองมืออนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงใน

อตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกลุม่บริษัทฯอาจใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทางการเงินในการบริหารจดัการความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของหนีส้นิระยะยาว หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมีความผนัผวนและมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้

อย่างตอ่เน่ือง 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเก่ียวเน่ืองกบัการขาย

สินค้า การซือ้วตัถุดิบ เงินกู้ ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์และ

หนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศโดยจะจดัให้สนิทรัพย์และหนีส้นิดงักลา่วมีสดัสว่นและเง่ือนไขท่ีสมดลุกนั (Natural 

Hedging) และเน้นการสร้างกระแสเงินสดรับและจ่ายให้สอดคล้องกัน นอกจากนี ้บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มี

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยเน้นการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรมการค้า 

(Transaction risk) ตามสถานการณ์และคาดการณ์อตัราแลกเปล่ียน เป็นผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงทํา

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้ากบัธนาคารพาณิชย์ไว้จํานวนหนึง่ ซึง่สว่นใหญ่มีอายสุญัญาไมเ่กินหนึ่ง

ปี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเสี่ยง 
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 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับชาํระค่าสนิค้าจากตัวแทนจาํหน่าย 

 ปัจจบุนั บริษัทฯขายสินค้าผา่นตวัแทนขายของบริษัทฯ ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 60 ของรายได้จากการ

ขายทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือเป็นการขายไปยงัลกูค้าโดยตรง โดยให้บริษัทตวัแทนเป็นผู้ ติดตามการชําระเงินค่าสินค้า

จากลกูค้าแล้วนําส่งให้แก่บริษัทตามตารางเวลาท่ีได้ตกลงกัน ทําให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับชําระเงินทัง้

จากบริษัทตวัแทนและจากลกูค้า ซึง่จะกระทบกบัสภาพคลอ่งและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากลุม่บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาในการติดตามการชําระหนีจ้าก

บริษัทตวัแทน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการชําระหนีค่้าสินค้าท่ีบริษัทจดัส่งให้บริษัทตวัแทน หรือการรับเงินโอนค่า

สินค้าท่ีบริษัทตวัแทนติดตามการชําระเงินจากลกูค้าให้แทนบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทตวัแทนหลายแห่งมีฐานะเป็น

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนบริษัทตัวแทนรายอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯนัน้ก็มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีมาเป็นระยะเวลานานกว่า 23 ปี นอกจากนีล้กูค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯเป็นบริษัท

ชัน้นําของโลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงแข็งแรง ทําให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไมไ่ด้รับชําระหนีค้่อนข้างต่ํา กรณี

ท่ีเกิดการจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่ากําหนดชําระนัน้ โดยมากจะเกิดจากปัญหาอ่ืนๆ ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัหนีเ้สียหรือมีการผิด

เง่ือนไขในการชําระเงินแตอ่ย่างใด  
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 

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

2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร

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

เคลือบอยู่ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “KCE” โดยช่วงแรกของการดําเนินธรุกิจ บริษัทฯสามารถผลิตได้เฉพาะ PCB 

ชนิด 2 หน้า (Double-sided PCB) ต่อมาบริษัทฯได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองจนสามารถผลิตแผน่ PCB 

ชนิดหลายชัน้ (Multilayer PCB) ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ได้ ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นชิน้สว่นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการ

ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เกือบทกุประเภท 

บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนสงิหาคม 2531 และได้แปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนในเดือนธนัวาคม 2535 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 500 ล้านบาท 

และมีทนุชําระแล้ว 471.1 ล้านบาท  

            บริษัทฯผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double-sided 

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

ในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคณุภาพท่ีเป็นท่ียอมรับของ

อุตสาหกรรม บริษัทฯจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทักษะของพนักงานผลิตอยู่ตลอดเวลา 

บริษัทฯได้ขยายโรงงานเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตอย่างต่อเน่ือง และได้แต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศหลายแห่ง 

เพ่ือตอบสนองความต้องการ (Demand) ในผลิตภณัฑ์ PCB ท่ีเติบโตชึน้อย่างรวดเร็วในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ของโลก 

ในปี  2551 มีการจดัตัง้บริษัทย่อยแหง่ใหมคื่อ บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดั ประกอบกิจการให้บริการ

เป็นท่ีปรึกษาและบริหารโครงการต่างๆ ด้านระบบข้อมลูคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การดแูลระบบหลงัการติดตัง้โปรแกรม 

และเป็นตวัแทนจําหนา่ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ สว่นประกอบคอมพิวเตอร์อีกด้วย  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเคซีอีฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
 

  
  

25%  

 99.99%  

.

. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี .  

25 %   .   

 

100%

 
    

 

 

24.50 % 25.20 % 74.80 % 

24.50% 

60 % 49% 

 บจ. เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล 

เคซีอี อเมริกา อิงค์ บจ. ไทยลามิเนต 

แมนแูฟคเจอเรอร์ 

บจ. เคซีอี เทคโนโลยี บจ. ไทยบิสซิเนส โซลชูัน่ บจ. เคซีอี (ประเทศไทย) 

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 
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บริษัทย่อย 
1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็น

ผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

เรียกชําระแล้ว  

2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,400 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต

และจําหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชัน้เป็นหลกั บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนเรียก

ชําระแล้ว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท ดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG)  ซึ่งเป็นวตัถดิุบสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบับริษัทฯและบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

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

ทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย บริษัทฯถือหุ้นร้อย

ละ 60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

5.  บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลูชัน่ จํากดั ซึ่งได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี  26 พฤษภาคม 2551 ปัจจบุนัมีทนุ

จดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการในการวางระบบ ERP และให้การสนบัสนนุ

ด้านคอมพิวเตอร์และเป็นตวัแทนจําหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก่ียวเน่ือง โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 49 

ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  
 

บริษัทร่วม 
1. เคซีอี อเมริกา อิงค์  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทน

จําหน่าย PCB บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 50 โดยมี Mr. Frederick Rhodes ซึ่งเป็นชาว

อเมริกนั ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท

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

บริษัทฯ คือนายบญัชา องค์โฆษิต และนางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต เป็นกรรมการ เคซีอี อเมริกา อิงค์ ซึง่คิดเป็นสดัสว่น 

2 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 4 ท่าน  

2. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลลา่ร์สิงคโปร์ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทน

จําหน่าย PCB บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 49 โดยมี Mr. Elgie Goh ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ถือหุ้นร้อยละ 40 และนายรพีพัฒน์ ธรรมพานิช ถือหุ้นร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียน

ชําระแล้ว บคุคลทัง้สองไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทฯคือ 

นายบญัชา องค์โฆษิต และนางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  เป็นกรรมการในเคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี  คิดเป็นสดัสว่น 2 ท่าน

จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 4 ท่าน 
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3.3   โครงสร้างรายได้ 

 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในสว่นธุรกิจหลกัคือการผลิตสนิค้าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า  

 

 รายได้ ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย (1)               
 - ธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจร 

          

     - อเมริกา 1,252.51 16.68    875.60 14.74 1,417.52 17.95 

 - ยโุรป 4,213.48 56.11 3,444.68 58.03 4,454.75 56.41 

 - เอเชีย 1,670.89 22.25 1,328.45 22.37 1,640.87 20.79 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2)      99.54  1.33    101.81 1.72 154.20 1.95 

-ธุรกิจบริการ       8.75  0.12      1.90 0.03 - - 

 รวมรายได้จากการขาย 7,245.17 96.49 5,752.44 96.89 7,667.34 97.10 

 รายได้อ่ืน    260.72   3.47    186.36 3.14 227.19 2.88 

 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
2.75 0.04 (1.84) (0.03) 1.97 0.02 

 
 
รวมรายได้ 

 
7,508.64 

 
100.00 

 
5,936.96 

 
100.00 

 
7,896.50 

 
100.00 

        

 

หมายเหต ุ– 1. เป็นรายได้ท่ีขายให้กบับคุคลภายนอกเท่านัน้ ไมร่วมสว่นท่ีขายให้กบักลุม่บริษัท 
                   2. เป็นรายได้จากการขายให้กบับคุคลภายนอกเทา่นัน้ การจําหน่ายให้กบักลุม่บริษัทในปี 2551-53 คดิเป็น ร้อยละ 90  ร้อยละ 90 

และร้อยละ 93 ของรายได้จากธรุกิจพรีเพก  และลามิเนต ตามลําดบั  

      3. รายได้อ่ืนประกอบด้วยคา่ขายเศษวสัด ุรายได้จากงานรับจ้างผลติ เงินคา่ชดเชยจากท่ีวตัถดุบิไมมี่คณุภาพ  
      เงินชดเชยจากประกนัภยั คา่ปรับจากการยกเลกิคําสัง่ซือ้ กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบีย้รับ และอ่ืนๆ 
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ทัง้นีห้ากพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2551-2553  ตามลกัษณะผลติภณัฑ์จะสามารถจําแนกได้

ดงันี ้
 

 รายได้ ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย               

 - แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
          

 DOUBLE SIDED 952.16 12.69 817.15 13.76 1,172.20 14.84 

 
?

MULTI-LAYER 6,193.47 82.51 4,833.48 81.39 6,340.94 80.31 

     - พรีเพกและลามิเนต             99.54   1.33 101.81 1.71 154.20 1.95 

 รวมรายได้จากการขาย 7,245.17 96.53 5,752.44 96.86 7,667.34 97.10 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสายการผลิตเดียวกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในสว่นงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีส่วนงานทางภมูิศาสตร์ที่ดําเนินการ

ผลติในประเทศไทย และดําเนินธรุกิจทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ข้อมลูทางการเงินเกี่ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจําแนกตามสว่นงานทางธุรกิจสําหรับปี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีดงัตอ่ไปนี ้         (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  

   ธรุกิจแผ่นพิมพ์วงจร                           รายการตดับญัชี  
 ธรุกิจ พรีเพกและ ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธรุกิจบริการ  ระหว่างกนั รวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากภายนอก 99,541 101,809 1,252,506 875,598 4,213,481 3,444,687 1,670,894 1,328,449 7,136,881 5,648,734 8,752 1,900 - - 7,245,174 5,752,443 

รายได้ระหว่างสว่นงาน 1,301,469 949,516 - - - - 1,172,756 996,566 1,172,756 996,566 60,723 54,058 (2,534,948) (2,000,140) - - 

รายได้ทัง้สิน้ 1,401,010 1,051,325 1,252,506 875,598 4,213,481 3,444,687 2,843,650 2,325,015 8,309,637 6,645,300 69,475 55,958 (2,534,948) (2,000,140) 7,245,174 5,752,443 

กําไรจากการดําเนินงานตามสว่นงาน 100,398 100,576       1,317,747 1,000,141 39,056 24,474 (26,924) (45,999) 1,430,277 1,079,192 
  รายได้และคา่ใช้จ่ายทีไ่มไ่ด้ปันส่วน:                 
รายได้จากการขายเศษซาก               136,265 27,902 
กําไรจากการขายที่ดิน               - 41,296 
กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน               33,081 53,381 
ดอกเบีย้รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั               - 22,395 
กําไรจากการป้องกนัความเสี่ยง               14,911 1,724 
เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหาย               49,149 - 
รายได้อื่น               27,316 39,664 
ค่าใช้จ่ายในการขาย               (500,158) (406,784) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร               (387,683) (351,422) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร               (61,341) (56,178) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน               (199,529) (271,427) 
สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน

บริษัทร่วม               2,758 (1,837) 
ภาษีเงินได้นติิบคุคล               (1,609) (3,685) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย               (8,822) (2,668) 

กําไรสทุธิ               534,615 171,553 
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ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานทางธรุกิจสําหรับงบดลุรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธรุกิจแผน่พิมพ์วงจร ธรุกิจบริการ รวม 

       2553       2552      2553     2552            2553          2552       2553    2552 

สนิทรัพย์ถาวร 466,408 536,637 4,839,931 5,079,811 1,831 2,437 5,308,170 5,618,885 

สนิทรัพย์อื่น 799,719 782,999 2,601,759 2,385,612 43,264 20,277 3,444,742 3,188,888 

สนิทรัพย์รวม 1,266,127 1,319,636 7,441,690 7,465,423 45,095 22,714 8,752,912 8,807,773 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
 

4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย คือ แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PRINTED CIRCUIT 

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

กระแสไฟฟ้า ผา่นไปยงั  INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพ่ือให้ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ทํางานได้ 

 ทัง้นี ้PCB ท่ีบริษัทฯเป็นผู้ผลิตมี 2 แบบ คือ 

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

2. การผลิตแบบหลายชัน้ (MULTILAYER PCB) ซึ่งมีความซบัซ้อนกว่าและใช้เทคโนโลยีสงูกว่าแผ่น

พิมพ์วงจรชนิด 2 หน้าเคลือบรู ซึง่สามารถผลติได้ตัง้แต ่4 ชัน้ ถึง 21 ชัน้ 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ทัง้สองแบบนีถ้กูนําไปใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น อตุสาหกรรมยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือและเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 
1. เน่ืองจากอตุสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผู้ผลิตน้อยราย บริษัทฯจําเป็นต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน

ในการรับจ้างผลติเหมาช่วง (Subcontract) ในบางขัน้ตอนของกระบวนการผลิตท่ีกลุม่บริษัทมีกําลงั

การผลิตของเคร่ืองจักรใหม่ไม่เพียงพอท่ีจะผลิตให้ทันและต่อเน่ืองกับขัน้ตอนการผลิตอ่ืนท่ี

ตอ่เน่ืองกนั จึงสง่ผลให้บริษัทฯมีข้อจํากดัในแง่ของกําลงัการผลิต 

2. การผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีสงู บริษัทฯจึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้ทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลาซึง่ต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก 

3. ความกดดนัทางด้านราคาซึ่งเกิดจากผู้ผลิต PCB ในจีน ทําให้มีการผลิตสินค้าราคาถูกเข้าสู่ตลาด

เพิ่มมากขึน้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผลิตในประเทศจีนจะไม่ได้แข่งขัน

โดยตรงกับผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เน่ืองจากผู้ผลิตในประเทศจีนจะเน้นกลุ่มตลาดสินค้าระดบัล่าง

เพราะมีคุณภาพและเทคโนโลยีในการผลิตท่ีต่ํากว่า แต่ก็ยังส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบทางด้าน

ราคาในทางอ้อม 

4. เน่ืองจากลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึน้ ทําให้บริษัทฯต้อง

พฒันาเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพสอดคล้องตามมาตรฐานท่ีลกูค้า

ต้องการ 
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สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของ

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เงื่อนไขตา่ง ๆ ที่กําหนดไว้ บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสําคญัดงัต่อไปนี ้

รายละเอียด บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) บริษัท เค ซี อ ี 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

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

2. เพื่อสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตแผ่น 

พิมพ์วงจร 

ผลิตแผ่น 

พิมพ์วงจร 

ผลิตแผ่น 

พิมพ์วงจร 

ผลิตแผ่น 

พิมพ์วงจร 

ผลิตผลิตภณัฑ์ 

พรีเพก 

ผลิตผลิตภณัฑ์ 

ลามิเนต 

ผลิตผลิตภณัฑ์ 

พรีเพก 

ผลิตผลิตภณัฑ์ 

พรีเพกและ     

ลามเินต 

ผลิตผลิตภณัฑ์ 

พรีเพกและ      

ลามิเนต 

ผลิตแผ่น 

พิมพ์วงจร 

ผลิตแผ่น 

พิมพ์วงจร 

3. สิทธิประโยชน์สําคญัทีไ่ด้รับ            

3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีไ่ด้จาก

การประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมและได้รับยกเว้นไม่

ต้องนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึง่ได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไปรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษี 

3 ปี  

(สิน้สดุแล้ว) 

 

3 ปี  

(สิน้สดุแล้ว) 

 

3 ปี  

(สิน้สดุแล้ว) 

 

3 ปี 

(สิน้สดุแล้ว) 

 

3 ปี  

(สิน้สดุแล้ว) 

 

3 ปี  

(สิน้สดุแล้ว) 

 

3 ปี  

(สิน้สดุแล้ว) 

 

5 ปี 5 ปี 7 ปี          

(สิน้สดุแล้ว)  

7 ปี  

3.2 ได้รับอนญุาตให้หกัเงินได้พึงประเมินเป็นจํานวนเท่ากบัร้อย

ละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนจากการสง่ออกเป็น

ระยะเวลา 10 ปี ทัง้นี ้รายได้จากการสง่ออกของปีนัน้ ๆ 

จะต้องไมต่ํ่ากว่ารายได้จากการสง่ออกเฉลีย่สามปีย้อนหลงั 

ยกเว้นสองปีแรก 

ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

 

ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

 

ได้รับ ไมไ่ด้รับ ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

ไมไ่ด้รับ ไมไ่ด้รับ ไมไ่ด้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ  ไมไ่ด้รับ 

3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจกัรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ  ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุิบและวสัดจุําเป็นที่

ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ

สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แตว่นันําเข้าวนัแรก 

ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

ไมไ่ด้รับ ไมไ่ด้รับ ไม่ได้รับ ไมไ่ด้รับ ไมไ่ด้รับ ไมไ่ด้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

ได้รับ 

(สิน้สดุแล้ว) 

4. วนัที่เริ่มใช้สิทธิตามบตัรสง่เสริม 6 มกราคม 

2539 

8 สิงหาคม 

2541 

4 มิถนุายน 

2543 

1 กนัยายน 

2549 

3 พฤศจิกายน 

2543 

1 กนัยายน 

2546 

7 กรกฎาคม 

2547 

2 พฤษภาคม 

2550 

22 ธนัวาคม 

2552 

25 มิถนุายน 

2544 

1 พฤศจิกายน 

2547 
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 4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

 4.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัท 
 

 เพ่ือให้กลุ่มบริษัทคงศกัยภาพในการแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาดได้ต่อไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ

รักษาคณุภาพสินค้า  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าผ่านการตลาดของกลุ่มบริษัท และตวัแทนจําหน่าย และ

คงสดัส่วนการตลาดส่วนใหญ่ไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มี

แนวโน้มการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง และเป็นตลาดท่ีมีคูแ่ขง่น้อยราย เพราะมีความยากลําบากในการเข้ามาของผู้ผลิต

รายใหม่ๆ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา จึงทําให้กลุม่บริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ซึง่เป็นสิ่งสําคญัในการ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทมีกลยทุธ์การแข่งขนั ดงันี ้

1. ดา้นราคาขายผลิตภณัฑ์ บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน เช่นด้านต้นทนุการผลิตซึง่คํานวณ

ได้จากราคาวัตถุดิบ ระดบัเทคโนโลยีและความซบัซ้อนของการผลิต ปริมาณสินค้าท่ีสัง่ผลิต ทัง้นี ้

ราคาท่ีเสนอขายจะต้องสอดคล้องกบัราคาตลาดและสามารถแข่งขนักบัราคาของคู่แข่งในตลาดโลก

ได้ด้วย สําหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีในระดบัสงูเช่นเดียวกนั 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในตัวสินค้าของลูกค้า รวมถึง

พฒันาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต PCB อยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มความซบัซ้อนมากขึน้ในอนาคต 

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

ผู้ ผลิตแผ่นลามิเนตและพรีเพก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เองจึงทําให้

ได้เปรียบเร่ืองต้นทนุผลติ  

4. ด้านการบริการ บริษัทฯให้ความสําคญัต่อการบริการและการส่งมอบสินค้าให้ตรงกําหนดของลกูค้า

และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลกูค้า รวมถึงการดูแลและให้บริการด้านการขายทัง้ก่อนและหลงัการ

ขายอย่างใกล้ชิด 
 

4.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 จดุเดน่และจดุด้อยทางการตลาดสามารถสรุปได้ดงันี ้
             จุดเด่น 

1. ต้นทนุค่าแรงงานในการผลติในประเทศยงัอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างต่ําเม่ือเทียบกบัค่าแรงในประเทศอ่ืนๆ 

ในภาคพืน้ยโุรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยู่ในเขตส่งออกและได้รับการส่งเสริมการลงทนุจาก  (BOI)  ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในการ

ยกเว้นภาษีขาเข้าเคร่ืองจกัรและวตัถดุบิในการผลติ อีกทัง้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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จุดด้อย 

1. วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ 

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

จากตา่งประเทศ เน่ืองจากยงัไม่มีผู้ผลติในประเทศไทย 
2. กลุม่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้เทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยงัไม่ได้รับการสง่เสริม

ให้ทนัสมยัเท่าเทียมกบัในต่างประเทศและยงัต้องอาศยัเทคโนโลยีบางอย่างจากต่างประเทศเข้ามา

ใช้ในการผลติ 
 

4.2.3 นโยบายการกาํหนดราคา 
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับราคาตลาดและอยู่ในระดับราคาท่ี

สามารถแข่งขันได้ โดยคํานึงถึงคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต ทัง้นี  ้บริษัทฯมีการทํา Benchmark เพ่ือ

เปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนๆ ทกุ 6 เดือน เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดราคา  
 

4.2.4 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจาํหน่าย    
บริษัทฯมีนโยบายในด้านการขายโดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในทกุๆกลุ่มอตุสาหกรรมต่างกนัไป ทัง้นี ้เพ่ือ

ลดความเส่ียงในกรณีท่ีกลุม่อตุสาหกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึง่ประสบภาวะถดถอย 

 

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทฯมีลกูค้าซึง่เป็นผู้ผลติในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี ้

1. กลุม่ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication) 

2. กลุม่อปุกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer & Network) 

3. กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Electronics) 

4. กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในภาคอตุสาหกรรม (Industrial Electronics) 

5. กลุม่สินค้าอปุโภค (Consumer Products) 
 

ปัจจบุนับริษัทฯมีฐานลกูค้าทัง้หมดกว่า 264 ราย ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบายจํากดัยอดขายให้แก่ลกูค้าราย

ใดรายหนึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพ่ือลดความเส่ียงในลูกค้าแต่ละราย โดยในปี 2553 ลกูค้าราย

ใหญ่ 10 รายแรกได้สัง่ซือ้สนิค้ารวมกนัคดิเป็นร้อยละ 74.8 ของยอดขายรวม 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต 
สําหรับลกูค้ากลุ่มเป้าหมายในอนาคต บริษัทฯจะยงัคงเน้นลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั

เพราะบริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขนัดีกว่าผู้ขายรายอ่ืน ทัง้นีอ้าจมีการเพ่ิมสดัส่วนของลกูค้าใน กลุ่ม 

Industrial Electronics และกลุม่ Consumer Product ท่ีเป็น High-end มากขึน้  
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ช่องทางการจัดจาํหน่าย 
 

การผลิตตามปกติของบริษัทฯเป็นการผลติสินค้าตามคําสัง่ของลกูค้า โดยคําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะผ่านมาจาก

บริษัทตวัแทน แล้วรวบรวมส่งมายังบริษัทฯเพ่ือทําการผลิตสินค้าตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าต่อไป เม่ือสินค้าผลิต

เรียบร้อยแล้วบริษัทฯอาจจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้
 

1.1 จดัสง่สินค้าไปยงับริษัทตวัแทน แล้วบริษัทตวัแทนจําหน่ายจดัสง่ให้แก่ลกูค้าต่ออีกทอดหนึ่ง สําหรับ

วิธีการชําระเงินนัน้ บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ ชําระเงินมายังบริษัทตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนด 

ทัง้นีร้ายได้ประมาณร้อยละ 60 ของบริษัทฯมาจากการจดัสง่สนิค้าตามวิธีดงักลา่ว 

1.2 จดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านบริษัทตวัแทน สําหรับวิธีการชําระเงินนัน้บริษัทตวัแทน

จะเป็นผู้ รับชําระเงินจากลกูค้าแต่ละรายแทนบริษัทฯ แล้วรวบรวมเงินเพ่ือนําส่งมายงับริษัทฯต่อไป 

เม่ือบริษัทฯได้รับชําระเงินจากบริษัทตวัแทนแล้ว บริษัทฯจะจ่ายค่านายหน้าเป็นการตอบแทนให้แก่

บริษัทตัวแทน ทัง้นี ้รายได้ประมาณร้อยละ 40 ของบริษัทฯมาจากการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

โดยตรง 
 

ทัง้นีใ้นปี 2551-2553 ท่ีผา่นมา กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย แยกตามวิธีการจดัสง่ ดงันี ้

 

 วธีิการจัดส่งสินค้า ปี 2553 ปี 2552 ปี2551 

   ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 1.จดัสง่สนิค้าให้แก่บริษัทตวัแทน 4,040.82 55.84 3,200.05 55.63 4,617.39 60.22 

 2.จดัสง่สนิค้าให้ลกูค้าโดยตรง    3,195.60 44.14   2,552.39 44.37   3,049.95 39.78 

 รวมรายได้จากการขาย 7,236.42 100.00 5,752.44 100.00 7,667.34 100.00 

 

กลุม่บริษัทมีตวัแทนจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ จํานวน 5 ราย ดงันี ้
 

1. ตัวแทนจาํหน่ายทมีีฐานะเป็นบริษัทย่อย 
 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  ได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ซึ่ง

รับผิดชอบลกูค้าในประเทศไทยโดยได้เร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2550 เพ่ือเป็นตวัแทน

ในการรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้าในประเทศไทยในลกัษณะเดียวกบัตวัแทนในตา่งประเทศ ซึง่ก่อนหน้า

นีก้ารจําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศไทยบริษัทฯจะเป็นผู้ ทําการติดต่อเอง ลกูค้าสว่นใหญ่จะ RE-

EXPORT สนิค้าท่ีผลติออกไปตา่งประเทศ โดยในปี 2553 บริษัทฯได้จําหน่ายสนิค้าผ่านตวัแทนใน

ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของยอดขายรวม  
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2. ตัวแทนจาํหน่ายที่มีฐานะเป็นบริษัทร่วม 
 

1)  KCE AMERICA INC. ตัง้อยู่ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งรับผิดชอบลกูค้าในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แมกซิโก บราซิล  และแคนาดา โดยในปี 2553  บริษัทฯได้ส่งสินค้าออกไปขายใน

พืน้ท่ีดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของยอดขายรวม  
2)  KCE SINGAPORE PTE LTD. ตัง้อยู่ท่ีประเทศสิงค์โปร ซึ่งรับผิดชอบลกูค้าในทวีปเอเชียและ

ออสเตรเลียทัง้หมด ยกเว้นประเทศไทยโดยในปี 2553 บริษัทฯได้ส่งสินค้าออกไปขายในพืน้ท่ี

ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 33.9 ของยอดขายรวม  
 

3. ตัวแทนจาํหน่ายบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 

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

อังกฤษ ประกอบกิจการจัดจําหน่าย PCB บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบลกูค้าในทวีปยุโรปทัง้หมด 

ยกเว้นเยอรมนัและออสเตรีย โดยในปี 2553 บริษัทฯจัดส่งสินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 20.8 

ของยอดขายรวม ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

และไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ตัง้อยู่ในประเทศเยอรมนั ซึ่งรับผิดชอบลกูค้าในประเทศ

เยอรมนัและออสเตรีย โดยในปี 2553 บริษัทจัดส่งสินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 26.1 ของ

ยอดขายรวม ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักลา่วไมเ่ป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่

มีสว่นได้เสียกบับริษัท  

 

  4.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 

4.2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของ

อตุสาหกรรมทกุประเภท ท่ีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบพืน้ฐาน เช่น อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ (Computer) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองมือส่ือสาร (Communication) อุตสาหกรรมยานยนต์ 

(Automotive) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrials) อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค 

(Consumer) รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆของผลิตภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีสูง ในหลายปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรม

อีเลก็ทรอนิกส์มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 6-8 ตอ่ปี แตใ่นปลายปี 2551 ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งสง่ผล

ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมทุกประเภท และเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงไปยังอุตสาหกรรมการผลิต 

PCB ทัว่โลก วิกฤติการณ์ได้ต่อเน่ืองมาในปี 2552 เป็นผลทําให้อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หดตวัลงร้อยละ 9 
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อย่างไรก็ดี ความต้องการในสินค้า (Demand) เร่ิมฟืน้ตวัได้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2552 และทวีกําลงัการฟืน้

ตวัอย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 4/52 อนัเป็นผลสะท้อนจากมาตรการของรัฐบาลในหลายประเทศในยุโรป ท่ีให้เงิน

ช่วยเหลือในการซือ้รถยนต์คนัใหมแ่ทนคนัเก่า จากแหลง่ข้อมลู Electronic Outlook Corp 10/09 มีการคาดการณ์

ว่า ในปี 2553 อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์จะฟืน้ตวักลบัมาเติบโตได้ถึงร้อยละ 6 และจะเติบโตต่อเน่ืองอีกร้อยละ 

10 ในปี 2554 

 อุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจร (Printed circuit board) 

แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ PCB เป็นสว่นประกอบสําคญัท่ีใช้ในเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ทกุประเภท 

โดยอาจแบง่เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามคณุสมบติัของแผน่ PCB คือ Flexible PCB ซึง่เป็นแผ่น PCB ชนิดอ่อน และ 

Rigid PCB ซึง่เป็นแผน่ PCB ชนิดแข็ง และอาจแบ่ง PCB ออกตามระดบั technology ได้อีกดงันี ้

• Single-Sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าเพียงด้านเดียว มีขัน้ตอนการผลิตท่ีไม่ซบัซ้อน

และเน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเคร่ืองจกัร PCB เหลา่นีจ้ะใช้เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ทัว่ๆไป 

• Double-sided PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าสองด้าน ซึง่มีการนํามาใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์บางประเภท เช่น อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ เป็นต้น 

• Multi-Layer PCB เป็นแผ่นพิมพ์วงจรท่ีมีวงจรไฟฟ้าซ้อนกนัหลายชัน้ มีขัน้ตอนการผลิตท่ีซบัซ้อน 

ต้องใช้เคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีชัน้สงูในการผลิต PCB ประเภทนีถู้กนําไปใช้ในอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความละเอียดซบัซ้อนและต้องการความเท่ียงตรงสงู เช่นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้

ในอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 

ผูผ้ลิต PCB ในภูมิภาคยโุรปและอเมริกา 

 อตุสาหกรรมการผลิต PCB ในภมิูภาคยโุรปและอเมริกามีแนวโน้มหดตวัลง เน่ืองจากต้นทนุท่ีสงูกว่า การ

ผลิตจึงจํากดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีชัน้สงูพิเศษและเป็นสินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั มากกว่าการผลิต

สินค้าในเชิงปริมาณ (Mass production) โดยมีลกูค้ากลุม่เป้าหมายในตลาดท่ีมีผู้ผลิตน้อยราย (Defensive และ 

Protected market) เช่น PCB สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ การย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีต้นทนุท่ีต่ํากว่า

เช่นในประเทศทางเอเชียได้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้อตุสาหกรรม PCB ในยโุรปและอเมริกาจึงเป็นตลาดของ

ผู้ผลติรายใหญ่เพียงไมก่ี่ราย  

ผูผ้ลิต PCB ในประเทศจีน 

 ตัง้แต่ปี 2547-2551 อตุสาหกรรมการผลิต PCB ในจีน มีการเติบโตและมีสว่นแบ่งทางการตลาดมากขึน้

อย่างต่อเน่ือง เพราะการส่งเสริมจากรัฐบาล และต้นทนุในการผลิตท่ีต่ํา ทําให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศย้าย

ฐานการผลิตมายงัประเทศจีนมากขึน้ ทัง้นีผู้้ผลิต PCB ในจีนจํานวนมากเป็นบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทนุในจีน 

เช่น อเมริกา ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น การผลิต PCB ในประเทศจีนเป็นการผลิตแบบ Mass Production ซึง่เน้นการผลิตใน

ปริมาณมากและมีต้นทนุต่ํา ทําให้ PCB มีราคาลดลงและเกิดการแข่งขนัทางราคาท่ีรุนแรงมากขึน้ 
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ผูผ้ลิต PCB ในประเทศไทย 

 ผู้ผลิต PCB ในประเทศไทยโดยมากเน้นการผลิต PCB สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม ชิน้ส่วน

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการแข่งขนัทางด้านราคาสงู ผู้ผลิต PCB หลายรายอาจได้รับผลกระทบจาก

การผลติ PCB ของจีน หากเป็นกลุม่ผู้ผลติ PCB ท่ียงัใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่สงูมากนกัและต้องนําเข้าวตัถดิุบจาก

ต่างประเทศเพราะจะถกูกดดนัด้านราคาขาย ขณะท่ีผู้ผลิต PCB ท่ีใช้เทคโนโลยีสงูและสามารถควบคมุต้นทนุการ

ผลติได้ดีกว่าจะไมไ่ด้รับผลกระทบดงักลา่วเน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีเน้นด้านคณุภาพและความน่าเช่ือถือมากกว่า

การแขง่ขนัทางด้านราคา 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์โลกเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีเงินทนุหมนุเวียนกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

และสร้างรายได้กว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐแก่ผู้ผลิตใน 26 ประเทศทั่วโลก จากการท่ีอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ

รถยนต์ซึ่งนับวันจะมีแต่ความซับซ้อนมากขึน้ทําให้มีความจําเป็นท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่ๆ และเทคโลโยลีในระดบัสงูขึน้ไปอีกให้ทนักนั  
 
ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรอเิล็กทรอนิกส์  
ความผนัผวนของราคาทองคําและทองแดง 

 ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมาราคาทองและทองแดงซึง่เป็นวตัถดิุบสําคญัในการผลิต PCB มีความผนัผวนเป็น

อย่างมากโดยมีการปรับตวัสงูขึน้มาโดยตลอด อันเป็นผลมาจากภาวะอุปสงค์อุปทานของตลาดโลก โดยเฉพาะ

ผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีเพ่ิมการสํารองวตัถดิุบดงักลา่วเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการท่ีเพิ่มมาก

ขึน้อย่างรวดเร็ว จนทําให้เกิดการเก็งกําไรในสินค้า และจากภาวะราคานํา้มนัดิบท่ีสูงขึน้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัราคานํา้มนัดิบมีระดบัสงูขึน้ตามไปด้วย การปรับราคาขึน้อย่างมากของทองแดง ทอง และนํา้มนั

สง่ผลโดยตรงต่อต้นทนุการผลิต โดยเฉพาะราคาแผ่นลามิเนต ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิต PCB ก็มีราคาสงูขึน้

ด้วยเช่นกนั    

การเปลีย่นแปลงของค่าเงินบาท 

 ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท มีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และ

ต้นทนุการผลิต นอกจากนัน้ราคาสินค้าท่ีขายในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐยงัส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนักับ

ผู้ผลติรายอ่ืนในตา่งประเทศ 

  
4.2.5.2 ภาวะการแข่งขัน 
 

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม PCB จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มการตลาด 

(Market Sector) 

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

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลาดดงักล่าวมี
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การแข่งขนัสงูเพราะมีผู้ขายหลายรายและมีการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง ผู้ผลิตจึงต้องย้ายฐาน

การผลิตไปยงัภมิูภาคท่ีมีต้นทนุการผลติต่ํากว่า เช่น ประเทศจีน เป็นต้น 

2. กลุ่มการตลาด PCB ท่ีมีผู้ผลิตน้อยราย (Defensive) ได้แก่ PCB ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ตลาดในส่วนนีมี้ไม่มีการแข่งขันด้านราคามากนัก แต่จะเน้นการแข่งขันในเร่ืองของคุณภาพ

ผลติภณัฑ์ โดยมีแหลง่ผลิตท่ีสําคญัอยู่ในภมิูภาคเอเซีย 

3. กลุ่มการตลาด PCB ท่ีได้รับความคุ้มครองทางเทคโนโลยี (Protected) ได้แก่ PCB ท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เคร่ืองมือทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยู่ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

เน่ืองจากเป็นกลุม่การตลาดท่ีถกูควบคมุจงึไมมี่การแขง่ขนักบัตลาดอ่ืน 

4. กลุ่มการตลาดผู้ผลิต PCB ต้นแบบ (Prototype) เป็นกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษใน

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีวงจรอายุผลิตภณัฑ์สัน้ ผู้ผลิต PCB ในตลาดนีจ้ึงเป็นผู้ผลิต

ภายในประเทศเท่านัน้ ซึง่สว่นใหญ่อยู่ในภมูภิาคยโุรปและอเมริกา 

 

กลุ่มบริษัทอยู่ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นตลาด Defensive มีจํานวนผู้ผลิตในตลาดนีน้้อยราย มี

การแข่งขนัน้อยในด้านราคา แต่เน้นคณุภาพและความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ โดยคู่แข่งสําคญัของบริษัทในตลาด

ดงักล่าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต PCB ในประเทศไต้หวนั และผู้ผลิตในประเทศของผู้ ซือ้เอง เช่นในประเทศเยอรมนั ใน

ยโุรป หรือในสหรัฐอเมริกา 

 

โอกาสและอุปสรรค 
 ศกัยภาพในการลงทนุในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศยงัมีค่อนข้างสงูเพราะต้นทนุแรงงาน

ต่ําเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทางยโุรปและอเมริกา แต่เน่ืองจากการสนบัสนนุทางภาครัฐยงัไม่เพียงพอจึงทําให้

ขาดแคลนทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั จึงต้องมี

การจ้างผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศเข้ามาทํางานให้ 
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

บริษัทฯและบริษัทย่อย ให้ความสําคญัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านต้นทนุการผลิต ด้านราคาขายของผลิตภณัฑ์ 

และรวมถึงการบริการหลงัการขาย 

1. เนน้คุณภาพผลิตภณัฑ์ ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ (High reliability) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั ซึ่งเป็นระบบบริหารคณุภาพท่ีได้รับการยอมรับใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลก ทัง้ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย และผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดย

มาตรฐานโลก อีกทัง้ยงัได้รับการรับรองคณุภาพและรางวลัต่างๆอีกมากมายทําให้ลกูค้าเช่ือมัน่ใน

ผลติภณัฑ์ 

2. เนน้การผลิตตน้ทนุต่ํา  ได้เปรียบจากการท่ีมีโรงงานผลติแผน่ลามิเนตเป็นของบริษัทฯเอง 
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3. เนน้การจดัการทีดี่ เพ่ือการจดัสง่สนิค้าท่ีตรงตามกําหนดเวลาให้กบัลกูค้า 

4. เนน้การบริการดา้นการขาย โดยกลุ่มบริษัทมีบริษัทตวัแทนฯซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า

ได้ทนัที เช่น ในประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนั เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นผู้

ให้บริการด้านการขายและบริการหลงัการขายแก่ลูกค้า รวมถึงการประสานงานกับลูกค้าในการ

รับคําสัง่ซือ้รายเดือน การติดตามดแูลเร่ืองการจดัสง่สินค้าให้ได้ตามกําหนด การรับแจ้งปัญหาจาก

ลกูค้า การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพในเบือ้งต้นก่อนประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของ

บริษัทฯเพ่ือแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอ่ืนๆ 
 
ปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและบริษัทในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ 
 

 วิกฤติการณ์เศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดขึน้ในปี 2551/2 เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อทกุอุตสาหกรรม 

รวมทัง้อตุสาหกรรมอีเลก็ทรอนิกส์โลกด้วย อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในอตุสาหกรรมอีเลก็ทรอนิกส์และ

อตุสาหกรรมยานยนต์ เร่ิมฟืน้ตวัและมี demand เพ่ิมมากขึน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2552 กระนัน้ ในระหว่าง

วิกฤติการณ์ นอกจากบริษัทฯจะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมไว้ได้แล้ว บริษัทฯยงัมีโอกาสขยายฐานลกูค้า

ใหม่เพ่ิมขึน้ได้ด้วย ในขณะท่ีผู้ผลิต PCB หลายรายทัง้ในยโุรปและเอเซียต้องปิดกิจการลงในปีก่อน ซึ่งรวมถึง

คูแ่ข่งบางรายของบริษัทด้วย 

 แนวโน้มของเทคโนโลยีของยานยนต์แห่งอนาคต กําลังเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีการผลิตของ PCB ในเวลาอนัใกล้นี ้เช่น ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้สําหรับอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยั 

อุปกรณ์เพ่ือความบันเทิง  และความต้องการท่ีเ พ่ิมขึน้ในเ ร่ืองคุณภาพและความเท่ียงตรง  (reliability 

requirement) ในการทํางานของระบบต่างๆ รวมทัง้แนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ของการผลิตยานยนต์ระบบผสม-นํา้มนั/

ไฟฟ้า (Hybrid vehicle) ปัจจยัเหลา่นีจ้ะทําให้อปุกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ในยานยนต์มีเพ่ิมมากขึน้กว่า 2 เท่าตวั   

ความต้องการสินค้า PCB ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ได้เติบโตขึน้อย่างรวดเร็วตามกระแสความ

ต้องการท่ีจะให้อปุกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ทําหน้าท่ีซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ และเคซีอีก็มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการ

เติบโตของอตุสาหกรรมนีไ้ด้ 
 

4.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
โรงงานและสํานกังานท่ีใช้ในการผลติและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดงันี ้

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 125-125/1,1 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวง

ลําปลาทิว เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (บริษัทย่อย) 

โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 115/2 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลา

ทิว เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

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

โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 677 หมู ่4 ถนนสขุมุวิท นิคมอตุสาหกรรมบางป ูแขวงแพรกษา จงัหวดั

สมทุรปราการ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (บริษัทย่อย) 

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

นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทย่อย) 

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

กรุงเทพมหานคร 

 
กาํลังการผลิตและการผลติจริงของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) 
                                (ตารางฟตุ/ปี)  

 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551   

กําลงัการผลิต 6,600,000 6,600,000 6,600,000  

การผลิตจริง* 6,261,611 5,689,000 5,590,000  

อตัรากําลงัการผลิตจริง (%) 94.9 86.2 84.7  

อตัราของเสียจากการผลิต (%) 4.8 4.2 6.3  

จํานวนกะ **              3 

 

             3 

 

                           3  

 
บริษัท เค.ซี.อี อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 

                               (ตารางฟตุ/ปี)  

    ปี 2553 ปี 2552    ปี 2551  

กําลงัการผลิต 5,400,000 - 5,400,000  

การผลิตจริง* 3,896,175 - 5,930,000  

อตัรากําลงัการผลิตจริง (%) 72.15 - 72.78  

อตัราของเสียจากการผลิต(%) 2.97 - 2.68  

จํานวนกะ** 3 3 3  
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บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั (บริษัทย่อย) 
                 (ตารางฟตุ/ปี)  

 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

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

การผลิตจริง* 8,254,390 7,987,694 10,136,026 

อตัรากําลงัการผลิตจริง (%) 76.43 73.96 93.86 

อตัราของเสียจากการผลิต(%) 7.5 7.3 8.2 

จํานวนกะ** 2 2 2 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

                               (ตารางฟตุ/ปี) 

 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

กําลงัการผลิตติดตัง้ 

พรีเพก(PP) 

 

277,200,000 

 

263,558,380 

 

263,558,380 

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

กําลงัการผลิตจริง 

พรีเพก(PP) 

 

148,528,233 

 

114,777,994 

 

143,189,493 

ลามิเนต (LM) 21,305,620 15,825,463 19,287,434 

อตัรากําลงัการผลิตจริง(%)**** 

พรีเพก(PP) 

 

53.58 

 

43.55 

 

54 

ลามิเนต (LM) 63.22 46.70                 57 

อตัราของเสียจากการผลิต(%)*** N/A N/A N/A 

 

หมายเหต ุ * การผลิตจริงสทุธิจากอตัราการสญูเสียจากการผลติ (Defection rate) 

    ** บริษัททํางาน 24 ชัว่โมง โดยแบง่ชัว่โมงการทํางานออกเป็นดงันี ้

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

แบ่งพนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 3 กะ การผลติ ดงันี ้

- กะท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 

- กะท่ี 3 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั และบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

แบ่งพนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลติ ดงันี ้ 

- กะท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทัง้ 3 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 
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ลาํดับขัน้ตอนการผลติแผ่นพมิพ์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน), 
 บริษัท เคซีอี อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด และ บริษัท เคซอีี เทคโนโลยี จาํกัด 

แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทําการผลติมี 2 ประเภท ดงันี ้

 - แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แบบสองหน้า (DOUBLE SIDED PCB) 

 - แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แบบวงจรหลายชัน้ (MULTILAYER PCB) 

วตัถดิุบหลกัคือ LAMINATE  PREPREG และ COPPER FOIL ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20 ร้อยละ 10 

และร้อยละ 6 ของต้นทนุทัง้หมดในปี 2553 ตามลําดบั โดยนําเข้าวตัถดิุบจากตา่งประเทศร้อยละ 60 และสัง่ซือ้

ภายในประเทศจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั ร้อยละ 40 ในปี 2553 
 

ขัน้ตอนในการผลติและสายการผลติ ผลติภณัฑ์เดียวกนั   

1. นําแผน่ LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หน้า มากดัเป็นลายวงจร 

2. แผน่ลายวงจรในข้อ 1 นํามาซ้อนกนัหลายชัน้ และแทรกระหว่างชัน้ด้วย แผน่ PREPREG  

เพ่ือกัน้เป็นฉนวน แล้วนํามาอดัรวมกนัด้วยเคร่ืองอดัแรงดนัและความร้อน 

3. แผน่ชิน้งานท่ีได้เรียกว่า MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรด้านนอก 

4. เจาะรูท่ีแผน่ PCB และชบุทองแดง สร้างลายวงจรด้วยฟิล์ม 

5. ชบุทองแดงและดีบกุด้วยกระแสไฟฟ้า ล้างฟิล์มและกดัทองแดง เพ่ือให้เกิดลายวงจรด้วยนํา้ยาเคมี 

6. พิมพ์หมกึฉนวนเพ่ือคลมุเส้นลายวงจร   

7. ชบุดีบกุ/ตะกัว่ โดยการเป่าความร้อน หรือ ถ้าลกูค้าต้องการชบุทองก็เข้าขัน้ตอนชบุทอง 

8. พิมพ์ด้วยอกัษร หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ โดยใช้หมกึซึง่แห้งด้วยแสงอลุต้าไวโอเลต 

9. ตดัแตง่งานให้ได้ขนาดตามความต้องการ ควบคมุด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

10. ตรวจสอบเส้นลายวงจร ด้วยกระแสไฟฟ้า 

11. ตรวจสอบชิน้งานทัง้หมดให้ได้ตรงความต้องการของลกูค้า ทัง้ขนาด ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ 

ของชิน้งานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจหีุบห่อ   

13. จดัสง่ 
 

ลาํดับขัน้ตอนการผลติแผ่น PREPREG และแผ่น LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอร์ จาํกัด 
 
 วตัถดิุบหลกั 

1. แผน่ใยแก้ว (FIBERGLASS) นําเข้าจากประเทศต่างประเทศ อาทิ ไต้หวนั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

94.65 ของปริมาณสัง่ซือ้ 

2.  EPOXY RESIN นําเข้ามาจากฮ่องกง,ไต้หวนั สัง่ซือ้ในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 ของ

ปริมาณสัง่ซือ้ 
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3. แผน่ทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย, ฮ่องกงและประเทศไต้หวนั คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของปริมาณสัง่ซือ้ 

 ทัง้นี ้ วตัถดิุบหลกัทัง้สามประเภทสามารถจดัหาได้ทัว่ไป และไมมี่แหลง่ใดท่ีบริษัทสัง่ซือ้ในอตัราท่ี

สงูเกินร้อยละ 50 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด 

 

ขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 

1. วตัถดิุบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถกูนํามาผสมกนักบัตวั

ละลาย และสารเคมีตามสดัสว่นใน RESIN MIXER แล้วผา่นเข้า TREATER 

2. วตัถดิุบ FIBER GLASS ซึง่เป็นม้วนจะผา่นเข้าเคร่ือง TREATER 

3. ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม วตัถดุบิจะจบัตวักนัตามความยาวของม้วนและคอ่ยๆ ลดอณุหภมิูลง เม่ือ

ออกจาก TREATER 

4. นําม้วน PREPREG  ดงักลา่วเก็บเข้าห้องเย็นท่ีควบคมุความชืน้และอณุหภมิูจะถกูตดัออกเป็นแผ่น

ตามขนาดท่ีต้องการ PREPREG ท่ีได้ประมาณร้อยละ 65 จะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิต 

LAMINATE และ PREPREG ประมาณร้อยละ 35 จะจําหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป 

 

ขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิตแผ่น LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วตัถดิุบ COPPER FOIL ซึง่เป็นม้วนจะถกูตดัออกเป็นแผน่ตามขนาดท่ีต้องการ 

2. นําแผน่ PREPREG ท่ีตดัตามขนาดเทา่ COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลบักนัเป็น

ชัน้ คัน่ด้วยแผน่เหลก็ไร้สนิมในเคร่ือง PRESS อดัด้วยแรงดนัประมาณ 350-420 PSI และอบด้วย

ความร้อน 200-210 องศาเซลเซียส ใช้เวลารประมาณ 160 นาที 

3. จะได้แผ่นลามิเนตพร้อมนํามาตดัเป็นขนาดท่ีจะใช้งาน 

4. หลงัจากตดัแล้วจะสง่นํามาตรวจสอบคณุภาพ 

5. สง่เก็บในคลงัสนิค้า 
 

คุณสมบัติของลามเินตที่ผลติได้จะขึน้กับ EPOXY RESIN ท่ีใช้ โดยปัจจบุนัลกูค้าสว่นใหญ่จะให้ความสําคญั

กบัสารเคมีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
 

ความเพียงพอของเคร่ืองจักรและบุคลากร 
บริษัทฯมีความพร้อมในเร่ืองของบคุลากรเพราะมีความรู้ความสามารถ อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้มีการพฒันา

ฝึกอบรมและสง่เสริมให้ไปดงูานยงัตา่งประเทศเพ่ือให้มีความรู้ความชํานาญเพ่ิมขึน้   สว่นในด้านเคร่ืองจกัรบริษัท

ฯได้มีการนําเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงูเข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีช่างผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศ

มาให้คําแนะนําอยู่เสมอ เช่น ประเทศอิตาลี เยอรมนั และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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ความเป็นไปได้ที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม่  
แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี

เทคโนโลยีใดๆท่ีสามารถผลิตภณัฑ์เพ่ือทดแทนแผ่นพิมพ์วงจรดงักล่าวได้ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตจะมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ด้วยความรู้ ความชํานาญ และความเช่ียวชาญพิเศษทางด้านการผลิต รวมทัง้

ทกัษะของบคุลากร ทําให้บริษัทฯสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

ความสามารถ ความจาํเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้แข่งขันได้ 
บริษัทฯมีวิศวกรผู้ ชํานาญการทางด้านเคร่ืองจักรและมีคู่สญัญาในการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้ทันสมยัอยู่

ตลอดเวลา พร้อมทัง้การซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกับบริษัทผู้ขาย ให้มีการบริการในด้านการซ่อมบํารุง และการ

ดแูลเคร่ืองจกัร เม่ือเคร่ืองจกัรเกิดปัญหาขึน้  
 
การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

บริษัทฯและบริษัทย่อยทัง้สามแห่งได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้ผลิตเคร่ืองจกัรและวตัถดุิบใน

ตา่งประเทศ  นอกจากนีไ้ด้มีการพฒันาและส่งเสริมบคุลากรให้เข้ารับการอบรมในตา่งประเทศ โดยได้รับความ

ร่วมมือและการสนบัสนนุจากลกูค้าและผู้ผลิตวตัถดิุบด้วยดี โดยไมมี่ข้อผกูพนัระหว่างกนั 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ฯ ให้ความสําคญัและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีนโยบายการผลิตท่ีใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้

ลงทนุเป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํา้และทางอากาศ อีกทัง้โรงงานทกุแห่งของบริษัทฯในกลุ่ม 

ตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่าง

เข้มงวด 

 เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคณุภาพสําหรับอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนยานยนต์  จึงต้องได้รับการ

ตรวจสอบระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากดั อย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าบริษัทฯได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบส่ิงแวดล้อมอย่างเข้มงวด  ในปี 2553 

บริษัทฯได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมและระบบคณุภาพ 3 ครัง้ ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม  

กันยายน ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีการดําเนินการใดๆท่ีขัดต่อข้อกําหนดและมีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรฐานคณุภาพของบริษัทฯ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1  ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพย์สินถาวรท่ีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2553 ดงันี ้

 

 1) ที่ดนิและอาคาร 
 

                

รายละเอียด ที่ตัง้ พืน้ที่  วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชี ภาระผูกพัน 

ทรัพย์สิน   (ไร่-งาน- ใช้งาน    (ล้านบาท) คํา้ประกัน  

    ตรว.)         เงนิกู้      

               (ล้านบาท) 

ท่ีดนิพร้อม เลขท่ี 101  1-3-18 
อาคารท่ีไมไ่ด้ใช้

งาน(พืน้ท่ีบางสว่น 
บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน          1.62   -  

สิง่ปลกูสร้าง นิคมอตุสาหกรรม   ให้เช่าและเก็บ โทรนิคส์ อาคาร            -   

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ   เอกสารทางบญัชี)         

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

สิง่ปลกูสร้าง  หมูท่ี่ 4   โรงงาน โทรนิคส์ อาคาร         42.33   

  นิคมอตุสาหกรรม             

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ             

ท่ีดนิพร้อม เลขท่ี 1 หมูท่ี่ 4  10-2-14 สํานกังานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน         35.00   -  

สิง่ปลกูสร้าง นิคมอตุสาหกรรม    โรงงานและคลงั โทรนิคส์ อาคาร         18.32   

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ    สนิค้า         

ท่ีดนิเปลา่ นิคมอตุสาหกรรม 20-0-18 สร้างโรงงานใน บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน       112.81  - 

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ   อนาคต โทรนิคส์       

ท่ีดนิพร้อม เลขท่ี 677 หมูท่ี่ 4  8-0-0 สํานกังานและ บจ.เคซีอี อินเตอร์ ท่ีดิน         12.00   -  

สิง่ปลกูสร้าง 
นิคมอตุสาหกรรม 

บางป ูจ.สมทุรปราการ 
 โรงงาน เนชัน่แนล อาคาร           3.41  

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

สิง่ปลกูสร้าง นิคมอตุสาหกรรม   โรงงาน แมนแูฟคเจอเรอร์ อาคาร         84.14   

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ             

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

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ   อนาคต แมนแูฟคเจอเรอร์ อาคาร     

        

 

 

 

 

 

 

. 
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รายละเอียด ที่ตัง้ พืน้ที่  วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพย์สิน   (ไร่-งาน- ใช้งาน    (ล้านบาท) คํา้ประกัน  

    ตรว.)         เงนิกู้      

               (ล้านบาท) 

ท่ีดนิพร้อม เลขท่ี 117, 118  28-2-72 สํานกังานและ บจ.เคซีอี  ท่ีดิน         82.52 574 

สิง่ปลกูสร้าง หมูท่ี่ 1    โรงงาน เทคโนโลยี อาคาร       404.00    

  บ้านหว้า จ.อยธุยา             

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

 นิคมอตุสาหกรรม   อนาคต โลยี              

  บ้านหว้า จ.อยธุยา            

 
ทรัพย์สินที่เช่า 

รายละเอียด ที่ตัง้ พืน้ที่  วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ   

ทรัพย์สิน   ตารางเมตร ใช้งาน     

             

ท่ีดนิเปลา่ นิคมอตุสาหกรรม 3,204  อาคารโรงงาน การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ          

        

 
2) มูลค่าตามบญัชีของที่ดนิ อาคาร และ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย  
    ณ 31ธันวาคม 2553 

รายการ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 4,080.60 

สว่นปรับปรุงโรงงาน   124.73 

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์สํานกังาน      4.70 

สว่นปรับปรุงสํานกังาน                          8.45 

ยานพาหนะ     39.45 

โรงงานและส่วนปรับปรุงโรงงานระหวา่งก่อสร้าง   - 

และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหวา่งติดตัง้    159.59 

รวม 4,417.52 

 

• ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี) 
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้ 

อาคารและโรงงาน -  20 - 25  ปี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน -  5 - 20  ปี 

สว่นปรับปรุงโรงงานและสํานกังาน -  5 - 20  ปี 

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์สํานกังาน -  5 - 10  ปี 

ยานพาหนะ -  5  ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระหว่างทางและ

ระหว่างติดตัง้ คา่เส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

• สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ีได้มา ต้นทนุของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีได้มานอกเหนือจากการรวมธุรกิจวดัมลูค่าด้วยราคาทนุ และ

ภายหลงัการรับรู้รายการครัง้แรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและ

คา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์นัน้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จํากดัอย่างมีระบบตลอด

อายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยคา่ของสินทรัพย์ดงักลา่วเม่ือมี

ข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจําหน่ายและ

วิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ สินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอายกุารให้ประโยชน์ 5 

และ 15  ปี 

• การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ บริษัทฯ

และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต่ํากว่า

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ

ขายของสินทรัพย์หรือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมลูค่าจากการใช้

สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความ

เส่ียงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ี

กําลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูคา่ยติุธรรมหกัต้นทนุในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลอง

การประเมินมลูคา่ท่ีดีท่ีสดุซึง่เหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึง่สะท้อนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจาก

การจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนัน้ผู้ ซือ้กับผู้ขายมีความรอบรู้และ
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เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ ท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องกนั บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในงบกําไรขาดทนุ 

 

5.2  รายละเอียดของสัญญาเช่า 
 
สัญญา คู่ สัญญา ระยะเวลา อัตราค่าเช่า(บาท/เดอืน) 

1).เช่าท่ีดิน ระหวา่ง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 3 ปี 

1) ระหวา่งวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2553 ถึง 31 

พฤษภาคม 2553 เป็นจํานวน 71,625.94 บาท 

  

จํากดั (มหาชน) กบั การนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(วนัที่ 1 พฤษภาคม 2553  

ถึง 

 2)ระหวา่งวนัท่ี  1 มิถนุายน 2553 ถึง 30 

เมษายน 2556  เดือนละ 77,537.77 บาท 

   

วนัที่ 30 เมษายน 2556) 

 

  

      

 

• สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ ได้โอนไปให้กบั

ผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์ท่ี

เช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผกูพนัตาม

สญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบกําไรขาดทุน

ตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของ

สนิทรัพย์ท่ีเช่า  

 
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและเกือ้หนนุกับธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะสง่ตวัแทนของบริษัทฯไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือมีสว่นร่วมใน

การกําหนดนโยบายในการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเอือ้ตอ่การดําเนินธรุกิจของกลุม่ 
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจ้า

พนกังานกรมสรรพากรจํานวน 4.2 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯให้การคํา้ประกันแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง

โดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้บริษัทฯชนะคดีและเพิกถอน

การประเมินของเจ้าพนกังานฯและคําวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ของกรมสรรพากร ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 

7 กนัยายน 2552 กรมสรรพากรได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง และศาลได้มีคําสัง่รับ

อทุธรณ์ ปัจจบุนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าบริษัทฯจะชนะคดี

ดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯจึงมิได้บนัทกึหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี 
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7.  โครงสร้างเงนิลงทุน 
 

7.1   หลักทรัพย์ของบริษัท 
บริษัทฯมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 500.0 ล้านบาท โดยเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 471.779 ล้าน

บาท (ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2554 ) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 471.779 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท   

 
 7.2  ผู้ถือหุ้น   

 
 ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553  ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายการ มีดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น  จาํนวนหุ้น  ร้อยละของทุนจด 

    ทะเบียนชําระแล้ว 

1.บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก 326,930,544 69.40 

2. กลุ่มองค์โฆษิต* 66,865,880 14.20 

3. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED  

FOR  DEPOSITORS 22,720,435  4.82 

4. นายปัญจะ เสนาดิสยั 19,919,400 4.23 

5. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ 5,554,900 1.18 

6. นางอบุล จิระมงคล 3,690,100  0.78 

7. นางสาวจวบจนัทร์ ภิรมย์ภกัดี 2,862,500 0.61 

8. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส 1,886,400 0.40 

9. นางสาวณิชา จิระมงคล 1,845,300 0.39 

10. นายมาศธร ชยัพานิช 1,795,320 0.38 

รวม 454,070,779 96.39 

 
หมายเหตุ : 

* กลุม่องค์โฆษิต ประกอบด้วย 

 1. นายบญัชา องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน   50,005,180  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  10.62 

 2. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน     9,705,000  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    2.06 

3. นางจนัทิมา องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน     4,525,700  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    0.96 

4. นายพิธาน องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน     2,630,000  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    0.56 
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7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรร

เงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯด้วยก็ได้ เม่ือบริษัทฯได้รับอนุมติั

จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯอาจโอนหุ้นสํารองอ่ืน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารองส่วนลํา้มลูค่าหุ้น 

ตามลําดบัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเม่ือบริษัทฯ

มีผลประกอบการเป็นกําไรเท่านัน้ ประกอบกบัต้องพิจารณาแผนการลงทนุในอนาคตหรือความจําเป็นและความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ด้วย มติคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลนัน้ ให้นําเสนอเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานตอ่ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทราบ  

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณา

การจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดเทียบกบัแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทย่อยนัน้ๆ หากกระแสเงินสดของ

บริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตัง้สํารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลเป็นกรณีไป 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 ครัง้ท่ี 25/2551 ของบริษัทฯ  ได้มีมติ

อนมุติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จากกําไรของปี 2550 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นในวนัท่ี 9 เมษายน 2551 และได้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551  

 เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน  2552  ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนมุติังดการจ่ายเงินปัน

ผลประจําปี 2551  

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553  ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผล

จากกําไรของปี 2552 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 68.56 ล้านบาท ทัง้นี ้กําหนดรายช่ือ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลเป็นวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 1 เมษายน 2553 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

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

เป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 69.73 ล้านบาท ทัง้นี ้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) 

เป็นวันท่ี 1 กันยายน 2553  และรวบรวมรายช่ือโดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 2 กันยายน 

2553 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 16 กนัยายน 2553 
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นโยบายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ธุรกิจที่ลงทนุเป็นสายการผลิตเดียวกนัและมีสดัสว่นการลงทนุดงัต่อไปนี ้: 

           (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ 

คา่เผื่อการด้อยค่าของ           

เงินลงทนุ 

มลูค่าตามบญัชีตาม            

วิธีราคาทนุ-สทุธิ เงินปันผลรับ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ         

บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลยี จํากดั 1,400,000,000  1,400,000,000  100.00 100.00 1,400,000,000 1,400,000,000 - (541,771,135) 1,400,000,000 858,228,865 - - 

บริษัท เค ซ ีอ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 100,000,000  100,000,000  99.99 94.99 185,395,270 172,499,000 - - 185,395,270 172,499,000 - 66,495,800 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 250,000,000  250,000,000  74.80 52.00 368,460,310 157,710,310 - - 368,460,310 157,710,310 187,319,898 - 

บริษัท เคซีอ ี(ประเทศไทย) จํากดั 3,600,000 3,600,000 60.00 60.00 2,160,000 2,160,000 - - 2,160,000 2,160,000 - - 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดั 3,000,000 3,000,000 49.00 49.00 1,470,000 1,470,000 - - 1,470,000 1,470,000 - - 

รวม     1,957,485,580 1,733,839,310 - (541,771,135) 1,957,485,580 1,192,068,175 187,319,898 66,495,800 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
    สดัสว่นเงินลงทนุ เงนิลงทนุ เงนิลงทนุ 
  ทนุชําระแล้ว   วิธีสว่นได้เสีย วิธีราคาทนุ  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552  
    (ร้อยละ) (ร้อยละ) บาท บาท บาท บาท  

บริษัทร่วม          
บริษัท เคซีอี อเมริกา องิค์ จํากดั ตวัแทนขายใน           

ตา่งประเทศให้ 
กบับริษัทฯ และ 
บริษัทในเครือ 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50.00 
 

48.75 
 

50,660,337 
 
 

53,712,395 
 

643,633 
 

643,633 
 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั ตวัแทนขายใน 
ตา่งประเทศให้ 
กบับริษัท และ 
บริษัทในเครือ 

500,000   เหรียญ
สิงคโปร์ 

500,000   
เหรียญสิงคโปร์ 

49.00 
 

47.77 
 

26,155,369 
 

28,064,743 
 

4,201,138 
 

4,201,138 
 

 

รวมเงินลงทนุในบริษัทร่วม      76,815,706 81,777,138             4,844,771        4,844,771  
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คณะกรรมการบริษัท 
นายบญัชา องค์โฆษิต 
นายปัญจะ เสนาดิสยั 
นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช 
นางจนัทิมา องค์โฆษิต 
พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส 
นางอบุล จิระมงคล 
นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช 
พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส 
นางอบุล จิระมงคล 

8.   การจัดการ 
 
 8.1  โครงสร้างการจัดการ 

1) บริษัทและบริษัทย่อย (ยกเว้นบริษัทไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อาํนวยการฝ่ายคุณภาพ  (Group) 
นายนพดล ทบัเท่ียง 

  ผู้อาํนวยการฝ่ายปฏบิัตกิารผลิต
   นายวิทกร เลิศไพศาล 

  ผู้อาํนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต
  นางเสาวลกัษณ์ วรามิตรสกลุ

 ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร (Group) 
 นายตนัติกร ชงัฆนาก 

  ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชี/การเงนิ (Group) 
  นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี 

  ผู้จัดการท่ัวไป 
  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ 

คณะกรรมการบริหาร
นายบญัชา องค์โฆษิต 
นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 

             นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์

    กรรมการผู้จัดการ

นายบญัชา องค์โฆษิต 

รองกรรมการผู้จัดการ
นายพิธาน องค์โฆษิต 

      ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส 
นายปัญจะ เสนาดิสยั 
นางอบุล จิระมงคล 

บจ.เคซีอี อินเตอร์เนช่ันแนล

ผู้อาํนวยการสาํนักบริหาร (Group) 
 นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 

 
 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏบิัตกิารผลิต
นายพล ดริุยะบรรเลง 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงนิ
นางวรรณวดี พฒัศาสตร์ 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการจัดซือ้ (Group)
น.ส.สนีุย์ จนัทร์รักษา 

ผู้อาํนวยการฝ่ายปฏบิัตกิารผลิต
นายพิธาน องค์โฆษิต (รักษาการ) 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงนิ

น.ส.นิตยา โรจนกําพล        ผู้อาํนวยการฝ่ายขาย 
      น.ส.ดาราพรรณ วงศ์สจั

กรรมการผู้จัดการ 
ม.ล. ปิลมั รัชตะนาวนิ 

บจ.เคซีอี (ประเทศไทย) 

บจ.ไทย บสิซินิส  โซลูช่ัน 

บจ.เคซีอี เทคโนโลยีบมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

       ผู้จัดการทั่วไป 
      นางพิขญา องค์โฆษิต 

กรรมการบริหาร 
นายอรรถสิทธิ องค์โฆษิต 
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คณะกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส่วนงานตรวจสอบภายใน 

ผู ้แทนฝ่ ายจดัการด ้านคุณภาพ ผู ้แทนฝ่ ายจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ
ความปลอดภยัในการทาํงาน

ารทัว่ไป ฝ่

แผนก  
ซ่อมบาํรุง 

แผนกการ

จดัการวสัดุ 
แผนก

จดัซ้ือ 
แผนกประกนั

คุณภาพ 
แผนกระบบการ

จดัการสารสนเทศ 
แผนกการเงิน

และบญัชี 
แผนกทรัพยากร

มนุษยแ์ละบริหาร 

แผนกปฏิบติัการ

เป็นเลิศ 

แผนกขายและ

การตลาด 
(ต่างประเทศ)

THAI LAMINATE MANUFACTURE COMPANY, LIMITED 
 

ORGANIZATION CHART 

ลิตภณัฑ์

กระบวนการ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ ทัง้หมด 4 ชุด 

- คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director) 

- คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (Remuneration Committee) 
 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director)    
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯมีกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ดงันี ้

 1.  นายบญัชา   องค์โฆษิต ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 2.  นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 3.  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ 

 4.  นายปัญจะ   เสนาดสิยั กรรมการ 

             5. แพทย์หญิงจนัทิมา                     องค์โฆษิต            กรรมการ 

 6.  นางอบุล   จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ 

 7.  นางวรลกัษณ์   องค์โฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร 

 8.  นางศิริพรรณ   สนัธนะพนัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดงันี ้

 นายบญัชา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต นายปัญจะ เสนาดิสยั นางจนัทิมา องค์โฆษิต และ นาง

ศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ ทัง้นี ้ไมมี่

ข้อจํากดัเก่ียวกบัอํานาจของกรรมการ 

การแตง่ตัง้และการพ้นตําแหนง่ของกรรมการบริษัท ฯ 

1. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง

เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้กรรมการผู้ ท่ีมี

กําหนดครบวาระในปีนัน้ๆ จะงดใช้สทิธ์ิในการออกเสียงลงคะแนน 

2. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  

3. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก (มีผลบงัคบันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ 2535 
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• ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั 

พ.ศ 2535 

• ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากคราวถึงออกตามวาระ  ให้

คณะกรรมการคดัเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย

กว่าสองเดือนก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทน

อยู่ในตําแหนง่ได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 
ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ   

• กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ และควบคุมการ

ปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล 

เพ่ือความมัน่คงและผลประโยชน์ท่ีสมดลุ และยัง่ยืนของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

• จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

• พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยทุธ์การบริหารงาน 

• พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แขง่ขนัได้ในระดบั สากล 

• ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏบิติังานของผู้บริหาร 

• กํากบัดแูลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ 

• ปฏิบติัตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

• พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและยัง่ยืนตอ่บริษัทและผู้ ถือ

หุ้น 

• กํากบัดแูลกระบวนการแตง่ตัง้และเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและ ชดัเจน 

• ควบคมุดแูลจดัการ การขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท 

• ควบคมุดแูลการเปิดเผยข้อมลูและการส่ือสารใดๆ ในองค์กร 

• พิจารณาแตง่ตัง้ สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตําแหน่งใดๆ ในกรณีท่ีจําเป็น  

• วางแผนนโยบาย และการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

 
 2.  คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) 
 
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการบริหารจดัการบริษัทฯให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และ

เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดและมอบหมาย รวมทัง้สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการ
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ดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารโดยมีความรับผิดชอบตามขอบเขตท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ

จํานวน 3 ท่าน โดยทกุท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจดัการ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2553 บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้หมด 3 ท่าน ดงันี ้

 1.  นายบญัชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 

 2.  นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต กรรมการ/ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

 3.  นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการ/ผู้จดัการทัว่ไป 

 
ขอบเขตและ อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้ดําเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆท่ีกําหนดไว้ 

รับผิดชอบโดยรวม และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมัติใน

แผนงานประจําปี 

• ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกําหนดทิศทาง กลยทุธ์ และแผนงานใน

การปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

• รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหา เพ่ือท่ีจะ

บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 

• ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีระบุใน

แผนงานประจําปี 

• รับผิดชอบและอนมุติัการจดัหา วงเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาว และการเปิด-ปิดบญัชีของบริษัท  

• ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่คณะกรรมการเพ่ือช่วยประกอบการตดัสินใจใดๆท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

• แก้ไขปัญหาหรือความขดัแย้งใดๆ ท่ีมีผลกระทบกบัองค์กร 

• ดํารงไว้ซึง่การส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

• พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

• อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท และในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนุมตัิการดําเนินการ

ดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาตอ่ไป 
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3.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

   บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องในหลักเกณฑ์การแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีระบใุห้ประกอบด้วยกรรมการอิสระและให้ผู้ตรวจสอบบญัชีภายในของบริษัทฯ

รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 3 ท่าน ดงันี ้

 1.  นายแพทย์ทองดี          ชยัพานิช            ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.   พลโท นายแพทย์สปุรีชา     โมกขะเวส           กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางอบุล             จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2553 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 4 ครัง้ และได้ส่งหนงัสือเชิญ

ประชมุให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัมีคณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมการประชมุ
โดยพร้อมเพรียงกนั ทัง้นีส้ามารถดรูายละเอียดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้จากรายงานประจําปี 

 คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นหลกัในการควบคมุทัง้ในการตรวจสอบหรือซกัถาม 

• มีความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจ บญัชี และการเงินเพียงพอท่ีจะเข้าใจ แก้ปัญหา  และให้

คําแนะนําได้ 

• สามารถท่ีจะหาข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้จากฝ่ายบริหารและพนกังานของบริษัทฯ 

และติดตอ่ สอบถามกบัผู้ตรวจสอบภายนอกโดยตรงได้ 

• สร้างเครือข่ายอิสระในงานด้านการตรวจสอบภายใน และติดตามงานเพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ให้การสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างเต็มท่ี แบ่งเบา

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับ

บริษัทฯ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น และสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบับริษัทฯ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้มีผู้ สอบบัญชีเข้าร่วม

ประชมุด้วยทกุไตรมาส 

• สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

• พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 
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• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล รวมทัง้มีหน้าท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบและ

ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานด้านต่างๆของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับ

โดยทัว่ไปและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

• พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้การพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

การสอบบญัชี 

• ประเมนิความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทและให้คําแนะนําในการลดความเส่ียง 

• ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหวัหน้า

หนว่ยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

• ให้ความเหน็ชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณางบประมาณ และอตัรากําลงัของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเป็นรายงาน

เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือชีแ้จง

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

• พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี (หากมีความจําเป็น) 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมทัง้การแต่งตัง้หวัหน้าหน่วยงานการตรวจสอบ

ภายในหรือการแต่งตัง้ผู้จัดการอาวุโสจากสํานักงานเลขานุการมาเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมการอิสระ (Independent Directors) 
  คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี ้

  1. พลโท นายแพทย์สปุรีชา  โมกขะเวส กรรมการอิสระ 

  2. นายแพทย์ทองดี   ชยัพานิช กรรมการอิสระ 

  3. นางอบุล    จิระมงคล กรรมการอิสระ 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ต.ล.ท.) ดงันี ้

• ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวข้องตาม

มาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 

• ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในด้านตา่งๆ ดงันี ้
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o การบริหารงาน  

o พนกังาน  

o ลกูจ้าง  
o ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  

o ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลําดบัเดียวกนั  

o นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

• ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ เช่นเป็นลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี/้ ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี/้ลกูหนีเ้งินกู้  

เป็นต้นรวมทัง้ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์ท่ีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

• ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

  
ด้วยคณะกรรมการทกุท่านเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัของความเป็นกรรมการอิสระดงักลา่วข้างต้น จึงไมป่รากฎ

พบวา่มีการปฎิบติัใดๆท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ในปี 2553 

 
4.  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในการทําหน้าท่ีสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนและทําหน้าท่ีกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้ รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีได้รับการแตง่ตัง้มีจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

 1. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
 2. นายปัญจะ   เสนาดสิยั กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
 3. นางอบุล   จิระมงคล กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

• กําหนดหลักเกณฑ์การหรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ / 

ผู้จดัการทัว่ไป 
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• พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการต่อกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเห็นชอบและนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

• พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ผู้จดัการทัว่ไปต่อท่ีประชมุกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ

พิจารณาอนมุติั 

• ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 นโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ทางบริษัทฯจะคํานึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ 

เพียงพอท่ีจะจงูใจให้คณะกรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2553 ได้อนมุติัค่าตอบแทนและ

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2553  ดงันี ้

• ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 500,000 

บาทตอ่ปี 

• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ 25,000 บาทและกรรมการท่านละ 20,000 บาทต่อ

ครัง้ 

• ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบ

ท่านละ 250,000 บาทตอ่ปี 

 
  คณะผู้บริหาร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ผู้บริหารของบริษัทท่ีจํานวน 10 ทา่น ดงันี ้

  1. นายบญัชา  องค์โฆษิต กรรมการผู้จดัการ 

  2. นายพิธาน  องค์โฆษิต รองกรรมการผู้จดัการ 

  3. นางศิริพรรณ   สนัธนะพนัธ์ ผู้จดัการทัว่ไป 

  4. นางวรลกัษณ์   องค์โฆษิต ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

  5. นางธญัรัตน์  เทศน์สาลี ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี  

       และรักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

  6. นางเสาวลกัษณ์ วรามิตรสกลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุการผลติ 

  7. นายวิทกร  เลศิไพศาล ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการผลติ 

  8. นายนพดล  ทบัเท่ียง  ผู้ อํานวยการฝ่ายคณุภาพ 

  9. นายตนัติกร  ชงัฆนาก  ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และบริหาร  
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  10.นางสาวสนีุย์  จนัทร์รักษา ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายงานการจดัซือ้วตัถดุิบ  
                                                                                    

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ  
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้ จัดการมีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ

อย่างเคร่งครัด  ซ่ือสตัย์  สจุริตและระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอย่างดีท่ีสดุ อํานาจ

หน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

• บรรจุ  แต่งตัง้  ถอดถอน  โยกย้าย  เล่ือน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัย 

พนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าเป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป  จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

• เป็นผู้ มีอํานาจในการบงัคบับญัชา  ติดตอ่  สัง่การ  ดําเนินการ  ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม  

สญัญา  เอกสารคําสัง่หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ท่ีใช้ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ

และบคุคลอ่ืน  ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเป็นและสมควร  เพ่ือให้การดําเนินการ

ข้างต้นสําเร็จลลุว่งไป 

• มีอํานาจอนมุติัและมอบอํานาจช่วงอนมุติัเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซือ้จดัจ้างซึง่ทรัยพ์สินและบริการ

เพ่ือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนมุตัิดงักล่าวจะเป็นการอนมุตัิรายการปกติทัว่ไปทาง

การค้าท่ีมีวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาทต่อรายการ และอนุมติัค่าใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สินใน

วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนุมัติให้นําเสนอเพ่ือขอ

อนมุติัตอ่คณะกรรมการบริหาร     

• ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณ ต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนมุติั  และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและ

งบประมาณท่ีได้รับอนมุติัดงักลา่วตอ่คณะกรรมการในทกุๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

• ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทน

ได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการ

มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือ

คําสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว้ 

• อนุมติัการแต่งตัง้ผู้ มีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสัง่จ่ายเงินของบริษัท รวมถึงสัญญา

ตา่งๆ เอกสารทางบญัชี และการเงิน และเอกสารทัว่ไป   



  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)                                                                                    แบบ 56 – 1 ประจําปี 2553 

11 
 

• เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล 

และด้านการปฏิบติัอ่ืนๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

• อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

• เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นและ/หรือมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทกุประการ 

ทัง้นี ้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีกรรมการผู้จดัการ

เห็นควร จะไมร่วมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนมุติัรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมติัรายการใน

ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนมุติั

รายการดังกล่าวตามข้อบังคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็น

ลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนมุติัไว้ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ 

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) 
 จากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2551 ในวนัองัคาร ท่ี 22 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบ

แตง่ตัง้ให้นางธญัรัตน์  เทศน์สาลี ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติัตามมาตรา 89/15 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ 2551 ท่ีกําหนดไว้ว่า

คณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนต้องจดัให้มีเลขานกุารบริษัท (Company Secretary) 

  ทางบริษัทฯ ได้กําหนดความรับผิดชอบหลกัๆของเลขานกุารบริษัทฯ ดงันี ้

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของ บริษัทฯ 

- หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

4. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ          

และข้อพงึ ปฏิบติัต่างๆ 

5. ร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 

6. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามให้มีการ    

ปฏิบติั ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
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7. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากบับริษัทฯ   

ตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 

8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการ 

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. สง่เสริมให้บริษัทมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสม 

10. ติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับสทิธิตา่งๆของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทฯ 

11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณุสมบติัของเลขานกุารบริษัท ฯ 

1. มีความซ่ือสตัย์ / ตรงไปตรงมา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจ กฎหมาย กฎระบียบตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

3. มีทกัษะการประสานงานท่ีดี สามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี 

4. มีระดับอาวุโสเพียงพอในการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติผู้ ถือหุ้นจาก              

ผู้บริหารระดบัสงูได้ 

5. มีมนษุยสมัพนัธ์และทกัษะการส่ือสารท่ีดี 

6. กล้าแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนําตา่งๆ 

7. ละเอียด รอบคอบ วางตนเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

8. ใฝ่รู้ ช่างคิด ช่างสงัเกต  
 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขอบเขตอาํนาจและการควบคุม 
กรรมการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้วางนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยระดบัผู้บริหาร

แตล่ะฝ่ายจะนําไปปฏิบติั 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมร่วมกันทกุเดือน เพ่ือติดตามและพิจารณาผลการดําเนินงาน

ของบริษัทรวมทัง้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะหรือคําปรึกษาในประเดน็สําคญั ๆ นอกจากนี ้

การทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคญั ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อนัได้แก่ แผนการดําเนินธุรกิจ และการลงทุน

หลักท่ีสําคัญๆ จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแต่ละบริษัทก่อนจะท่ีส่งผ่านไปยัง

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ซึ่งมีอํานาจควบคมุเหนือบริษัทร่วมทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ 

ทําให้มัน่ใจวา่กลุม่บริษัท มีการบริหารธรุกิจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในภาพรวม 

 นอกจากนี ้บริษัทยังคงให้มีหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารการเงิน 

และฝ่ายจดัซือ้ เป็นต้น เป็นศนูย์กลางการควบคมุบริษัทย่อย และจะช่วยประสานงานระหว่างบริษัทต่าง ๆ ภายใน

กลุ่มในเร่ืองเก่ียวกับค่าตอบแทน และสวสัดิการพนกังาน รวมถึงช่วยจดัการและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองการ

โอนย้ายบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากการใช้ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินจะช่วย

ประสานงานจดัการ ในเร่ืองการบริหารเงินสด การป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน และการจดัหาแหล่งเงินกู้ ให้แก่

บริษัทตา่ง ๆ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ และอํานาจการตอ่รองของกลุม่บริษัท เพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและ
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บริษัทย่อย ภายในกลุ่ม ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั สว่นฝ่ายจดัซือ้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ  ทําการจดัซือ้จดัหาวตัถดิุบจากแหลง่เดียวกนั เพ่ือเจรจา

ต่อรองราคา โดยใช้หลกัเกณฑ์ของบริษัทรวมทัง้บริษัทย่อย  เป็นเง่ือนไขท่ีเอือ้อํานวยให้บริษัทได้ประโยชน์มาก

ท่ีสดุ รวมทัง้การลดอตัราเส่ียงในการสัง่ซือ้จากผู้ขายรายเดียว  โดยการสรรหาแหลง่วตัถดิุบใหม่จากผู้ขายรายใหม ่ 

เพ่ือป้องกนัการผกูขาดสินค้า และลดอตัราเส่ียงท่ีบริษัทอาจต้องซือ้วตัถดิุบ จากแหลง่ขายแหลง่เดียว  นอกจากนี ้

ยงัมีการป้องกนัความเสี่ยง โดยการทํา CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT สําหรับวตัถดิุบหลกัท่ีสําคญั 

เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าขบวนการผลิตของบริษัทรวมทัง้บริษัทย่อย จะทําให้การส่งมอบงานแก่ลกูค้าตรงต่อเวลา 

ตามนโยบายของบริษัท 
 

8.2 การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการชดุแรกของบริษัทได้รับการแต่งตัง้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือครัง้มีการแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจํากัด โดยอาศยัมติเสียงข้างมาก ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีธรรมดา มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบ

สะสม ทัง้นีจํ้านวนคณะกรรมการท่ีทางบริษัทได้กําหนดไว้ มาจากการลงมติพิจารณาจากการประชุมผู้ ถือหุ้ น 

นอกจากนีค้ณะกรรมการอาจถอดถอนได้ ในกรณีท่ีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง 3  ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือ

หุ้น ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงไมน้่อยกว่าก่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือทัง้หมด โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาจากการประชมุ

และมีสทิธิออกเสียง 

 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากคราวถึงออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

คดัเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคณะกรรมการถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ บคุคล

ซึง่เข้ามาเป็นกรรมการแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียง เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 
นอกจากนีก้ารแต่งตัง้คณะกรรมการในกรณีข้างต้นดงักล่าวแล้ว ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือ

กรรมการบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีกรรมการพ้นตําแหน่งตามวาระหรือยงัไม่ครบวาระ หรือการ

แต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม ่โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการทกุครัง้ ให้นบัผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียง 1 

หุ้นต่อ 1 เสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคน ใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดดงักล่าว เลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ต้องให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลําดบั เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้

ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการ ให้เลือกใช้วิธีจบัสลากเพ่ือให้ได้กรรมการตามจํานวน

นัน้ๆ 
 

8.3     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทได้กําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส อยู่ในระดับท่ี

ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจุบันได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือเบีย้ประชุม และ
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ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักล่าวในปี 2552 และ ปี 2553 ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 26/2552 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 และครัง้ท่ี 27/2553 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 แล้ว 

ตามลําดบั 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม 
จาํนวนครัง้เข้า

ประชุม/ 

(บาท) (บาท) จาํนวนประชุมทัง้หมด 

ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 

1  นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ 1,000,000 500,000 300,000 300,000 12/12 12/12 

    และกรรมการผู้จดัการ         

2  นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ 500,000 250,000 240,000 240,000 11/12 12/12 

3  แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการ 500,000 250,000 240,000 240,000 12/12 12/12 

4  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ 500,000 250,000 240,000 240,000 12/12 12/12 

5  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการอสิระ 500,000 250,000 240,000 240,000 12/12 9/12 

6  นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช กรรมการอสิระ 500,000 250,000 240,000 240,000 11/12 10/12 

7  นางอบุล จิระมงคล กรรมการอสิระ 500,000 250,000 240,000 240,000 12/12 12/12 

8  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ 500,000 250,000 240,000 240,000 11/12 11/12 

  รวมทัง้สิน้   4,500,000 2,250,000 1,980,000 1,980,000     
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ปี 2553 ปี 2552 

1  นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 125,000 

2  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 250,000 125,000 

3  นางอบุล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 250,000 125,000 

รวมทัง้สิน้ 850,000 375,000 
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• ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 การกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง่

เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินการของบริษัทและการดําเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 
 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2553 ปี 2552 

จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเงนิ  
(บาท 

จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเงนิ  
(บาท) 

 เงินเดือน 8 22,787,040 7 19,493,340 

 โบนสั/เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8 3,765,243 7 2,690,426 

 
8.4   รายงานการกาํกับดูแลกิจการที่ดี   

 
 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี ท่ีจะทําให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทัง้จะเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่ง

รวมถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน ตลอดจนสาธารณชน และเช่ือว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะช่วยเพ่ิมมลูค่าแก่ผู้ ถือ

หุ้ น ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินการให้การกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตาม

หลักการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลให้บริษัทฯได้รับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดบั “ดีมาก” ในปี 2552 และระดบั “ดีมาก” ในปี 2551 ติดต่อกนัเป็นปีท่ีสอง และได้รับ

การประเมินในระดบั  “ดี”  ในปี 2550 และระดบั “ ดีมาก”  ในปี 2549 โดยมีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึ่งจากผลการประเมินการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัทฯทัง้ 4 ปีท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและ

พนกังานทกุคน ท่ีให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

อย่างเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของ

บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน จึงได้จดัทําคู่มือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในปี 2551 และดําเนินการ

ปรับปรุงครัง้ท่ี 2 ในปี 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจย่ิงขึน้ ตลอดจนให้มีความทันสมยัเป็นไปตาม

หลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบติัสากลของ Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจของกรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคบั และจรรยาบรรณ ธุรกิจ โดยครอบคลมุถึงประเด็น

สําคัญของข้อพึงปฏิบัติท่ีดี โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลู ตลอดจนกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงตําแหน่ง 
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และการปฏิบติัหน้าท่ี พร้อมทัง้มีการส่ือสารนโยบายดงักล่าวผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัท ฯ เพ่ือ

เป็นการสร้างจิตสํานกึและปลกูฝังการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้ผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นพืน้ฐานสําคญัในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัท ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่าย สร้างความเช่ือมัน่ ทําให้บริษัทฯดําเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมผลการดําเนินงานท่ียัง่ยืน

และใช้เป็นเคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมายสําคัญของบริษัทฯ ท่ีจะเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุนและ

ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กํากบัดแูลกิจการบนพืน้ฐานหลกั 6 ประการ ได้แก่ 

1.  รับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระทํา  ( Accountability) 

2. สํานกึตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบ   (Responsibility) 

3. โปร่งใส เปิดเผยข้อมลู และตรวจสอบได้   (Transparency) 

4. ปฏิบติัตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั  (Equitable Treatment) 

5. มีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว  (Vision to create Long Term Value) 

6. มีคณุธรรมและจริยธรรม    (Ethics) 

 
1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 

 
บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐาน รักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ทัง้ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บคุคลธรรมดา หรือผู้ ถือหุ้นสถาบนั โดยทกุฝ่ายจะได้รับการปฏิบติัด้วยความเสมอภาค

และเท่าเทียมกนัตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามแนวทางการปกป้องและรักษาสทิธิขัน้พืน้ฐาน โดยได้

กําหนดสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นไว้ในคูมื่อนโยบายการกํากบักิจการท่ีดีของบริษัทฯ อนัได้แก่ 

- การจดทะเบียนเป็นเจ้าของ 

- การเปล่ียนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้นของตน 

- การรับสว่นแบง่กําไรของบริษัท 

- การได้รับแจ้งข้อมลูและข่าวสารท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทอย่างสม่ําเสมอและตรงตามเวลาท่ีควรจะเป็น 

- การเข้าร่วมประชมุเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการในการตดัสนิใจและลงคะแนนเสียงในเร่ืองสําคญัใดๆในท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

- การมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

- การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ 

- การออกคะแนนเสียงแต่งตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนบญัชี 

- การแสดงความคิดเห็นในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือร่วมตดัสนิใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น 

• เงินปันผลของบริษัท 

• การแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

• รายการเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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• การอนมุติัธรุกรรมท่ีสําคญัและมีผลตอ่ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

• รายการพิเศษอ่ืนๆท่ีมิใช่รายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติ 
o การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
o การมีสว่นร่วมและรับทราบการตดัสินใจในเร่ืองสําคญัใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลง

การดําเนินกิจการขัน้พืน้ฐาน 

 
  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

  บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและข้อกําหนด

ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ 1 ครัง้

ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอ

วาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไข 

กฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นบริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณี

ไป โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2553 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553  ณ ห้อง

บณุฑริก โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ต ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ และ ไม่มีการจดัประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นใดๆ ในปี 2553 

 
  ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2553 กําหนดระเบียบ

วาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพ่ือสิทธิเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ นและจ่ายเงินปันผล   

บริษัทฯได้นํารายละเอียดดงักล่าวแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมกบัเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้า 24 วนัก่อนวนัประชมุ 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2553 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้กับผู้ ถือหุ้น

เป็นการลว่งหน้า 21 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาลง
มติในแตล่ะวาระการประชมุและเอือ้อํานวยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเตม็ท่ี โดยรายละเอียดเอกสาร

ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในปี 2553 มีดงันี ้: 
o หนงัสือนัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ครัง้ท่ี 27/2553 ท่ีระบุวนั เวลา และ

สถานท่ีในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้รายละเอียดข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระจะระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพ่ือทราบ เพ่ือ

พิจารณารับทราบหรือพิจารณาอนุมติั พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบในเตล่ะวาระอย่างละเอียด 

o รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 26/2552 

o รายงานประจําปี 2552 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเลม่) 
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o ข้อมลูบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ

กําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ พร้อมประวติัโดยละเอียด 
o ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี 

o รายละเอียดโครงการ ESOP-W3 
o ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
o แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์กําหนด 
o เอกสารหลักฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ขัน้ตอนในการ

ลงทะเบียน ขัน้ตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนบัคะแนนเสียง 
o แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

   นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษติดต่อกนัต่อเน่ือง 3 วนัในวนัท่ี 19-21 เมษายน 2553 ก่อนวนัประชมุ 10 วนั เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นได้มีโอกาสศกึษาข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุ 

  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทฯได้จดัให้มีการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม โดย 

จัดเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค๊ดแยกตามประเภทของผู้ ท่ีเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้จัดบัตร

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ สง่ผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้บริษัท
ฯ ไม่กระทําการใดๆ ท่ีมีลกัษณะการจํากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตลอดเวลาการประชมุภายหลงัเปิดประชมุไปแล้ว เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระท่ียงัไมล่งมติได้ด้วย 

 ในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ประธานกรรมการคือ นายบญัชา  องค์โฆษิต ทํา

หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ โดยมีกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุครบทกุคน มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 

209 คน นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้หมด  256,551,345 หุ้นเท่ากบัร้อยละ 56.13  และมากกว่าสดัสว่น 1 ใน 3 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  457,082,069 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

92 รายจํานวนหุ้น 145,138,030 หุ้น ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระจํานวน 37 รายคิดเป็นจํานวน

หุ้น 26,464,150 หุ้น และมอบฉนัทะให้ผู้แทนจํานวน 80 ราย จํานวน 84,949,165 หุ้น  

  ก่อนเร่ิมเข้าสู่การประชุมตามวาระ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เลขานุการบริษัทและ

ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการประชุมและกล่าวถึงนโยบายของบริษัทฯ ท่ีให้

ความสําคัญกับผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้มีการดําเนินการประชุมท่ีถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน 
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รวมถึงการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงการ

ใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบอย่างชดัเจน ดงันี ้

 
 ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง 

o หลงัจากการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ ท่ีระบุ

ช่ือผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวนหุ้นและวาระท่ีต้องออกเสียงลงคะแนน 

o ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย ให้ทําเคร่ืองหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย ”  หรือ 

“ งดออกเสียง” จะต้องลงช่ือในบตัรลงคะแนนเสียง   กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมอ่อกเสียงลงคะแนน

ในบัตรลงคะแนน (ไม่ทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน) หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้
เจ้าหน้าท่ีจะถือว่ามีมติเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ตามท่ีประธานเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

o ประธานฯ ในท่ีประชมุจะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นไปตรวจนบัคะแนนเสียง 

และประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ 
o ประธานในท่ีประชมุอาจจะดําเนินการประชุมวาระอ่ืนต่อไปในช่วงท่ีมีการนบัคะแนนเสียง 

หรืออาจจะรอผลการนบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ ตามแต่เวลาท่ีเหมาะสม และประธานจะ

สรุปผลคะแนนเสียงในทกุๆวาระให้ท่ีประชมุทราบในตอนท้ายของการประชมุ 

หลังจากนัน้ นายบัญชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้ นและผู้ เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 255 และได้แนะนํา

กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ท่ี

ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนคนกลางท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนท่ีเข้าร่วมการ

ประชมุ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายบญัชา    องค์โฆษิต ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช กรรมการ 

3. พลโทนายแพทย์สปุรีช  โมกขะเวส กรรมการ 

4. นายปัญจะ   เสนาดิสยั กรรมการ 

5. แพทย์หญิงจนัทิมา  องค์โฆษิต กรรมการ 

6. นางอบุล   จิระมงคล กรรมการ 

7. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต กรรมการ 

8. นางศิริพรรณ   องค์โฆษิต กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
อิสระ 
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2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นางอบุล   จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการ 

2. นายปัญจะ   เสนาดิสยั กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นางอบุล   จิระมงคล กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

  ผู้บริหารของบริษัท 

1. นายพิธาน   องค์โฆษิต รองกรรมการผู้จดัการ 

2. นางธญัรัตน์   เทศน์สาลี ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี/เลขานกุารบริษัท 

3. นางณิราพชัร์  ติรนาควิทย์ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

ผู้สอบบญัชี 

1. นางสายฝน   อินทร์แก้ว บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั  
       จํากดั 

2. นางสาวณฐัธีรา  พงษ์พินิจภิญโญ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั  
       จํากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1. นายเดชา มะระพฤกษ์วรรณ  บริษัท สํานกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑรูย์  
จํากดั 

2. นางสรีิธร คะนงึสขุเกษม  บริษัท สํานกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑรูย์  

จํากดั 

ผู้สงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน 

1. ดร. นาถฤดี  ศภุกิจจารักษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการธนาคารและการ 
เงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ในปี 2553 ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามลําดบัวาระการประชุม ไม่มีการเพ่ิมวาระการ

ประชมุโดยท่ีไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  และหลงัจากท่ีประธานได้ให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว 

ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคําถามในแต่ละ

วาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซกัถาม

อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม หลังจากนัน้ จึงให้ผู้ ถือหุ้ นออกเสียง
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ลงคะแนนและมติในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง จะปฏิบัติตามข้อบังคับของ

บริษัทฯท่ีกําหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และนบัเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดในการนับ

คะแนนเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ตดัสนิอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้
ถือหุ้น 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯให้ผู้ ถือหุ้ นลงมติเป็นรายบุคคล และถือเป็นแนว

ปฏิบติัของกรรมการท่ีจะงดออกเสียง ในกรณีท่ีต้องออกจากตําแหน่งในปีนัน้ๆ  โดยในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นทกุครัง้จะมีการบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถกูต้องครบถ้วน บนัทึกคําถาม คําตอบ คําชีแ้จง 

และความคิดเห็นของท่ีประชุมไว้อย่างละเอียดชัดเจนโดยผู้ ถือหุ้ นสามารถอ่านได้จากเอกสารสรุป

ประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553ครัง้ท่ี 27/2553 โดยในการประชมุปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้เวลาใน

การประชมุทัง้หมดโดยประมาณ 2-3 ชัว่โมง โดยเร่ิมเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.30 น. เร่ิม

ประชมุเวลา 15.00 น.และเลกิประชมุเวลา 17.30 น. 
ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

หลงัจากการประชมุ บริษัทฯ ได้สง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2553  พร้อมกบั
สรุปประเดน็คําถามและคําตอบท่ีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในท่ีประชมุโดยละเอียดให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัการประชมุและได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯท่ี www.kcethai.in.th  

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว 

ในการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2553 ท่ีผา่นมาทางบริษัทฯได้รับผลการประเมินการ

จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือในระดบัคะแนน 80-89 จากสมาคมสง่เสริมผู้
ลงทนุไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯจะนําข้อคดิเห็นและคําแนะนําจากผลการ

ประเมินดงักลา่วไปพฒันาและปรับปรุงการจดัการประชมุในปีตอ่ๆไป 

2. การปฎิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและจะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่

คํานึงถึง เพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือรายย่อย โดยผู้ ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และ

ได้รับการปกป้องจากการกระทําท่ีไม่ถกูต้อง หรือเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจในการควบคมุการดําเนิน

ธรุกิจของบริษัทฯ ไมว่่าจะเป็นการกระทําทางตรงหรือทางอ้อม  

 2.1  การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุก

รายอย่างเท่าเทียมกนั ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถ
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มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมลูของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน 

อาทิ ประวติั ท่ีอยู่ การศึกษา การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ และการมีสว่นได้เสียในวาระท่ีพิจารณา โดยหนงัสือมอบฉนัทะ

ท่ีทางบริษัทฯ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจนตามท่ี

กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่าง

เฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉนัทะได้  โดยในปี 2553 ทางบริษัทฯได้สง่หนงัสือมอบฉนัทะให้กบัผู้ ถือ

หุ้นพร้อมกบัรายงานประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 21 วนัก่อนวนัประชมุ พร้อมกบัระบเุอกสารหลกัฐาน

ท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ ดงันี ้

 

 1. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่าย

ของผู้ ถือหุ้ นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ 

ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน 

• หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ดงัรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น 
  2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี ้

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

• สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนา

ถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนเข้าร่วมประชุม มี

อํานาจกระทําการแทน 
2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

• หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ 

• สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และ มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามใน

หนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการเช่นนัน้ 

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
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3. ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

 ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มี
สญัชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทัง้นีภ้ายใต้

ข้อบงัคบัต่อไปนี ้

• หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ

นิติบุคคลผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลง

ลายมือช่ือ และสถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

• เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม และ

ให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

2.2   การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ปฎิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทัง้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ ถือหุ้ น

ต่างชาติไม่มีการปฎิบติัใดๆท่ีมีลกัษณะเป็นการจํากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคน

ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดบริการให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน

ก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่าการประชมุจะเสร็จสิน้  

 ในปี 2553 บริษัทฯจดัการประชมุ ณ ห้องบณุฑริก โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ต ถนนรัชดา กรุงเทพ 

ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับ

จํานวนผู้ ถือหุ้ น และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้ น อธิบาย

ขัน้ตอนการลงทะเบียน การเก็บบตัรลงคะแนนเสียง การสง่คําถาม และอ่ืนๆ  

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

- ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ  

- บริษัทฯได้จดัให้มีการเลีย้งรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุด้วย 
การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทุกวาระและเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออก

ตามวาระ บริษัทฯได้ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยได้ให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุทกุ

ราย ลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบตัรลงคะแนนเสียงและจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ เข้าประชมุทกุ

รายเพ่ือตรวจนบัคะแนน 
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 2.3 การควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน 
  บริษัทฯกําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน (INSIDE TRADING) เพ่ือหาผลประโยชน์
ให้กบัตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติ

ภาวะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการรวมถึงผู้บริหารท่ีพ้นตําแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและหลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และ

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจดัส่งรายงานดงักล่าว

ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา ทัง้นี ้เพ่ือมิให้กรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่ง

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม ทัง้นีก้รรมการ หรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนัน้

จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้ไม่ปรากฎพบว่ามีรายการใดๆท่ีกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนกังานมีสว่นได้เสียในปี 2553   
  บทลงโทษการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน 

1. บริษัทฯกําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดย กําหนดให้หน่วยงานท่ีรู้ข้อมลู

ห้ามนํา  ข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าว

ก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท

เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. เม่ือหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 

59 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.14/2540 เร่ืองการจดัทํา

และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และได้กําหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 และตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จาก

การนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดย

พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์

อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลด

ออก หรือให้ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของ

ความผิดนัน้ๆ ดงัปรากฎไมพ่บว่ามีการกระทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัใดๆในปี 2553 

 การทํารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้

โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยการ

ห้ามไม่ให้มีการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการเช่นนัน้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ทํารายการด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรมเสมอเหมือนการทํา

รายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น การประชมุกรรมการหรือการประชมุ

ผู้บริหารทกุๆครัง้หากกรรมการหรือผู้บริหารมีสว่นได้เสียในวาระท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบและไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรืออนมุติัในวาระท่ีมีส่วน

ได้เสียนัน้ๆ 

บริษัทฯ ปฏิบติัตามแนวทางและขัน้ตอนในการปฏิบติัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวโยงกนั

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แตปี่ 2547 ดงันี ้

• ให้คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามคํานิยาม 

ของสํานกัคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เปิดเผยข้อมลูบุคคล

และบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

• ทุกครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้ผู้ บริหารใหม่ สํานักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม 

“รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ผู้บริหารท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่ให้ข้อมลูพร้อมลง

นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และหากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู ผู้บริหาร

จะต้องจดัสง่แบบฟอร์มดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู โดยสํานกั

เลขานกุารบริษัทฯจะจดัทําสรุปรายช่ือบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

• รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้บริหารจะต้องง่ายในการตรวจสอบและ

นําเสนอต่อผู้บริหารหรือกรรมการอนมุติัข้อมลูนัน้ๆทกุครัง้ 

• หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ บริษัทฯจะจัดทําสรุปสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ี

เก่ียวโยงกันแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทัง้นําไปเปิดเผยใน

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

 บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมลูของ

บริษัทฯท่ีเปิดเผยได้ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และ

ได้รับข้อมลูเพียงพอตามช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

• โทรศพัท์  :   66-2-3260196-9 

• โทรสาร  : 66-2-3260300 

• Website   : www.kcethai.in.th 

• E-Mail  : kce_mail@kce.co.th 

• จดหมาย : สํานกับริหาร 

       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

       125-125/1,1 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 
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       ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั 

       กรุงเทพฯ 10520 

 
3.    บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
    บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิ และให้

ความสําคญัในการดแูลและคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ ตัง้แต่

สงัคม ชมุชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า และพนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจในสทิธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใดๆ มีการปฏิบติัและให้ความสําคญัโดยเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัต่อผู้ ถือ

หุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพิเศษ  อีกทัง้สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกบัผู้ มีสว่นได้เสียใน

การสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ และสร้างความเช่ือมั่นให้กับทุกฝ่ายในการ

ดําเนินงานและการตดัสนิใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้ มีสว่นได้

เสียทกุฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมตามสทิธิ 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดสิทธิของ

ผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกนั ห้ามไมใ่ห้กระทําการใดๆท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มี

สว่นได้เสีย ถ้าไม่ปรากฎว่ามีการกระทําใดๆท่ีเป็นกรณีพิพาทกบัผู้ มีส่วนได้เสียในปี 2553  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้

กําหนดให้มีระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบติังานเพ่ือ

ก่อให้เกิดความมัน่คงในกิจการ โดยจดัให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของ

บริษัทฯในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ มีส่วนได้เสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทําผิดกฎหมาย ระบบการควบคมุภายในท่ี

บกพร่อง หรือการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนผา่นช่องทางกลไกในการติดต่อทัง้ภายใน

ผ่านทาง Intranet : KCE Home และภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทาง http://www.kcethai.in.th  หรือทาง 

www.kcemail.co.th และทางโทรศพัท์ ซึ่งข้อคําถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลบัให้ทราบถึงการดําเนินการทุกเร่ือง ทัง้นี ้สํานักตรวจสอบ

ภายในจะทําหน้าท่ีประเมินประสทิธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของทัง้องค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพ่ือให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพ่ือรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดงัปรากฏไม่พบว่ามีการกระทําใดๆท่ีเป็น

การละเมิดสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯในปี  2553   
บริษัทฯ ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างยติุธรรมและระมดัระวงั เก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั ปฏิบติั

ตามเง่ือนไขสัญญาท่ีให้ไว้กับคู่ค้า และดําเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อ

พนกังานอย่างยติุธรรมและเสมอภาค รวมทัง้แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมอย่างจริงจงั โดยได้กําหนด

แนวทางในการดแูลผู้ มีสว่นได้เสียไว้ในคูมื่อ “ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ” 
 นอกจากนี ้ด้วยความตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังาน และสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ของผู้ มีส่วน

ได้เสียทกุฝ่าย ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึง่ก่อตัง้โดย UNITED NATIONS (UN) 
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ในการดําเนินธรุกิจภายใต้หลกัการ 10 ประการด้านการจ้างแรงงาน การป้องกนัปัญหาสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบ

ต่อสังคม และการต่อต้านคอรัปชั่น โดยท่ีบริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ GLOBAL 

COMPACT ดงันี ้

 ด้านสทิธิมนษุยชน 

1. สนบัสนนุและเคารพในกฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

2. จะไมก่ระทําความผิดด้านมนษุยชน 
ด้านมาตรฐานแรงงาน 

3. สนบัสนนุเสรีภาพของสมาคม และให้การรับรองผลของการเจรจาตอ่รองของสมาคม 

4. ไมมี่การกดข่ีและบงัคบัใช้แรงงานทกุรูปแบบ 

5. ไมมี่การใช้แรงงานเดก็ 

6. ไมมี่การเลือกปฏิบติัในการจ้างงานและปฏิบติังาน 
ด้านสิง่แวดล้อม 

7. สนบัสนนุการป้องกนัการทําลายสิง่แวดล้อม 

8. อาสาท่ีจะรับผิดชอบในการริเร่ิมสง่เสริมให้สิ่งแวดล้อมดีย่ิงขึน้ 

9. สนบัสนนุการพฒันาและการกระจายเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ด้านการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ 

10.  ตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบรวมทัง้การข่มขู่บงัคบัและการติดสนิบน 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆของบริษัท 
 
ลูกค้า 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพและบริการท่ี

เป็นเลิศโดยมีนโยบายส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูค้า มีการ

ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆด้าน และสร้างความเช่ือมั่นให้กับลกูค้าในการ

ปกป้องรักษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัธรุกิจของลกูค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

 
นโยบายคณุภาพ 

“ ผลติและบริการลกูค้าให้ได้ตามท่ีตกลงหรือดีกว่า 
โดยปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง 

และทําให้ถกูต้องในครัง้เดียว ” 
 

  ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ เร่ิมจากการสร้างทศันคติให้พนกังานคิดถึงลกูค้าก่อนเสมอๆ 

ในทกุเร่ืองท่ีทํามีการคิดค้นผลติภณัฑ์และบริการ ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน ระบบงาน และสภาพท่ี

ทํางานท่ีสอดรับกับความต้องการของลกูค้า  รวมถึงการวดัระดบัความพึงพอใจของลกูค้า โดยใส่ใจใน



  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)                                                                                    แบบ 56 – 1 ประจําปี 2553 

28 
 

ทุกๆขัน้ตอนของการทํางานตัง้แต่การรับ การสัง่ซือ้ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบ

สินค้า และการบริการหลงัการส่งของให้กับลกูค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทาง

ลกูค้าทกุๆปี ซึง่ผลท่ีได้จากการประเมินในแตล่ะครัง้ บริษัทฯนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลกูค้าอย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าในระยะยาว โดยในปี 2553 ท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ ได้รับ

การตรวจประเมินจากลกูค้าแตล่ะรายประมาณ 1-3 ครัง้ต่อปี และไมป่รากฎพบว่ามีปัญหาใดๆเก่ียวกบั

ลกูค้าในปี 2553 
 ผู้ถือหุ้น 

  บริษัท ฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่าง

ตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยมุ่งมัน่ดําเนินการให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีเลิศอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือผลประกอบการ

ท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ พร้อมทัง้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในรวมทัง้ระบบการบริหารความ

เส่ียงท่ีมีประสิทธิผล  คํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจุบนัและอนาคต ด้วยตระหนักถึงหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีจะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน และพยายามอย่างเต็มท่ีในการปกป้องทรัพย์สิน

และธํารงไว้ซึง่ทรัพย์สนิและช่ือเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏบิติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ 

สจุริต และเป็นธรรม คํานงึถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยรวม 

ดงันี ้
- บริหารกิจการของบริษัทฯให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ ถือ

หุ้น 
- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามารถและระมัดระวัง เย่ียงผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือก่อ

ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 
- จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทฯ สญูคา่หรือสญูเสียโดยเปลา่ประโยชน์ 
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเ ก่ียวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯท่ีเป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็น

ถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 
 พนักงาน 

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯทุกคนเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงให้

ความสําคญักบัพนกังานทกุคน ไมว่่าจะทํางานในสว่นใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบติั โดยจะสง่เสริม

ให้บคุลากรรู้รักสามคัคี ไว้เนือ้เช่ือใจกนั ไมแ่บ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกนัอย่างสภุาพ และเคารพในศกัด์ิศรี

ความเป็นมนษุย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมเป็นจํานวนเท่ากับหรือมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอ่ืนๆ และ

จดัหานวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนบัสนนุการทํางาน ให้กบัพนกังาน 

  พนกังานทกุคนจะได้รับคู่มือพนกังานท่ีระบุข้อควรปฏิบติั กฎระเบียบ ขัน้ตอนในการปฏิบติังาน

และสวสัดิการต่างๆท่ีพึงจะได้รับโดยมีคณะกรรมการสวสัดิการดแูลสิทธิของพนกังานและมีคณะอนกุรรม 

การดูแลสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย มีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการรถรับ-ส่ง 
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กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน โดยรายละเอียดสวัสดิการต่างๆท่ีทางบริษัทฯได้จัดให้กับ

พนกังานและระบใุนคูมื่อพนกังาน มีดงันี ้
♦ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

♦ ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุติัเหต ุประกนัชีวิตหมู่ 

♦ เงินโบนสัเดือน และเงินพิเศษตา่งๆ เช่น คา่กะ และอ่ืนๆ – สําหรับพนกังานท่ีได้รับการบรรจุ

เป็นพนกังานประจําและได้รับเงินเดือน ไมเ่กิน 14,000 บาท และไม่ขาด ลา มาสาย เกิน

จํานวนวนัท่ีกําหนด 

♦ เงินช่วยเหลือคา่ครองชีพสําหรับพนกังานทกุคน 

♦ “โครงการ Staff Benefit” เพ่ือเป็นสวสัดิการสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยัให้กบัพนกังาน 

♦ การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี 

♦ การตรวจเลือดเพ่ือหาสารเคมี ปีละ 2 ครัง้ 

♦ จดัให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งต้นตลอด 24 ชัว่โมงในทกุๆ โรงงาน 

♦ เงินช่วยเหลือ เช่น คา่ครองชีพ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส และของ

เย่ียมพนกังาน กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 

♦ รถรับ-สง่พนกังาน ชดุ UNIFORM และรองเท้า 

♦ สทิธิในการลา เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพกัผอ่น ลาคลอด ลาบวช  และอ่ืนๆ 

♦ ทนุการศกึษาบตุร 

♦ การบรรยายเร่ืองการคมุกําเนิด 

♦ จดัให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแตล่ะสาขาวิชาชีพ เพ่ือนํามาปรับปรุงประสทิธิภาพใน

การทํางานของพนกังานตามแผนการฝึกอบรมท่ีได้กําหนดไว้ ซึง่รวมไปถึงกฎระเบียบ การ

ทํางานเป็นทีม และความเป็นผู้ นํา 

♦ สวสัดิการจดัข้าวเปลา่ให้พนกังานและจดัให้มีการจําหน่ายสนิค้าอปุโภค บริโภคราคาถ 

♦ จดัให้มีการสอนและเพ่ิมความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่พนกังานในด้านตา่งๆ เช่น การสอนการ

ทํากรอบรูปวิทยาศาสตร์ การแกะลายกระจกด้วยนํา้ยากดักระจก การทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

การหลอ่กระถางด้วยปนูซิเมนต์ 

♦ กิจกรรมทําบญุตกับาตรในวนัปีใหม ่

♦ กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ เมาไมข่บั 

♦ โครงการลด ละ เลกิการสบูบหุร่ี 

♦ โครงการการประกวด 5ส 
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♦ การจดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั 
 การฝึกอบรมและการพฒันาด้านตา่งๆ 

  ในปี  2553  ทางบริษัทฯ ได้จดัอบรมให้กบัพนกังานในด้านพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ 

ด้านความปลอดภยั สขุภาพอนามยั และการฝึกอบรมในหวัข้อต่างๆ ดงันี ้

• การอบรมหลกัสตูร “ CORRECTIVE & PREVENTIVE BY 8D TECHNIQUE ” เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบคณุภาพเก่ียวกบัแนวคิดปัญหาและการ

แก้ไข (CORRECTIVE ACTION ) รวมทัง้การปฏิบัติการป้องกัน(PREVENTIVE 

ACTION) และสามารถนํามาประยกุต์กบั การปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ

จดัการอบรมให้กับพนกังานระดบัหวัหน้างานในฝ่ายต่างๆท่ีทํางานเก่ียวข้องกับการผลิต 

เป็นประจําทกุๆปี  

• การอบรม “ พืน้ฐานความปลอดภยัในการทํางานเก่ียวกบัสารเคมี” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
พนักงานมีความรู้พืน้ฐานในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัใน

เร่ืองการปฏิบติังาน การป้องกนั และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

• การอบรม “ การฝึกซ้อมทีมระงบัเหตฉุกุเฉิน (ERT = Emergency Response Team)” โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความพร้อมในกรณีเม่ือเกิดภาวะฉกุเฉิน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัและ

ป้องกนัเหตฉุกุเฉินในพืน้ท่ีโรงงาน จะมีการจดัอบรมทกุๆเดือนๆละ 1 ครัง้เพ่ือทบทวนและ
ให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ทีมปฏิบติัการฉกุเฉินของบริษัท 

• การอบรม “ การซ้อมอพยพหนีไฟ” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้พนกังานทราบขัน้ตอนการ
อพยพกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรม

ให้กบัพนกังานทกุคนเป็นประจําทกุๆปี 

• การอบรมหลกัสตูร “ ทกัษะการเป็นหวัหน้างาน (Supervisory Skills )”  เพ่ือให้พนกังานได้
ทราบถึงกลยุทธ์และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในงานประจําอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดอบรมเป็น

ประจําทกุปี ปีละ 4 ครัง้ 

• การอบรม “ ISO/TS 16949 มาตรฐานคณุภาพสําหรับผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ” สําหรับ
พนกังานทกุระดบัชัน้ 

• การอบรมหลกัสตูร “ การวิเคราะห์ปัญหา/ผลกระทบจากกระบวนการและเทคนิคการ

วางแผนและควบคมุการผลิต (Failure Mode and Effect Analysis for Auto. Industry (FA-

40) ”  เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กบัพนกังานและสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้

ให้สอดคล้องกบัการปฏิบติังานในปัจจบุนั โดยมีการจดัฝึกอบรมทกุๆปี ปีละ 1 ครัง้  
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• การอบรมหลกัสตูร “การดําเนินกิจกรรม 5ส  ในสํานกังาน ” เพ่ือให้พนกังานสํานกังานทกุ

ระดบัท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการทํากิจกรรม 5ส และมาตรฐานใน

การจดัทํา 5ส สําหรับ สํานกังาน 

• การอบรมหลกัสตูร “ การควบคมุสารต้องห้ามตามระเบียบ ROHS (Restriction of the use 

of certain  hazardous substances, ELV (End of Live Vehicle), WEEE (Waste of Electrical 
and Electronics Equipment) ” 

• การอบรมหลกัสตูร “ การควบคมุเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร”  เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรม

ทราบถึงวิธีการควบคมุไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้าและสารเคมีไวไฟ (อาซีโตน) และสามารถดบัไฟ
ได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง เพ่ือบรรเทาความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ 

• การอบรม “ การควบคมุระบบเอกสาร (DOCUMENT CONTROL) ” เพ่ือให้พนกังาน
สามารถทราบถึงระบบการทําเอกสาร การจัดเก็บได้อย่างถูกต้องตรงกับระบบมาตรฐาน

คณุภาพ มีการจดัอบรมทกุๆปี ปีละ 1 ครัง้ 

• การอบรมหลกัสตูร “การวิเคราะห์ระบบการวดั MSA – MEASUREMENT SYSTEM 

ANALYSIS” เพ่ือให้สอดคล้องกับ REQUIREMENT ของ APQP (ADVANCE 

PRODUCT QUALITY PLANNING) และเพ่ือให้พนกังานสามารถนําความรู้ท่ีได้มา

วิเคราะห์เคร่ืองมือวดัได้อย่างถกูต้อง โดยได้จดัอบรมทกุปีให้กบัพนกังานระดบัหวัหน้างาน

ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตและ APQP TEAM 

• การอบรมหลกัสตูร “ SIX SIGMA ” โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้พนกังานระดบัหวัหน้างานมี

ความรู้ความเข้าใจในระบบ SIX SIGMA และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการทํา COST 

SAVING PROJECT โดยจะมีการจดัอบรมทกุๆปี ปีละ 2 ครัง้ 

• การอบรม “ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภยัส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment)”  

เพ่ือให้พนกังานทราบถึงลกัษณะ หน้าท่ีและวิธีการใช้งานอปุกรณ์ PPE แตล่ะชนิด 

• การอบรมหลกัสตูร  “ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานระดบัหวัหน้างาน”  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมาย

เก่ียวกบัความปลอดภยัและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง การป้องกนัและควบคมุอบุติัเหตแุละโรคจาก

การทํางาน ตลอดจนสามารถค้นหาสาเหตขุองอบุติัเหตแุละโรคท่ีเกิดจากการทํางานได้ 

• การอบรม “การขบัข่ีและการดแูลบํารุงรักษารถ Fork Lift  อย่างถกูต้องและปลอดภยั” 

เพ่ือให้พนกังาน ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัรถ Fork Lift ได้รับความรู้และสามารถนําไปเป็น
แนวทางในการใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการ

ทํางาน 

• การอบรมหลกัสตูร “ การควบคมุกระบวนการทางสถิติเบือ้งต้น ” โดยมีจดุประสงค์เพ่ือเป็น

การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับการควบคุมกระบวนการทางสถิติได้อย่าง
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ถกูต้องและสามารถนํา ความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้สอดคล้องกบัการปฏิบติังานในปัจจบุนั โดยจะ

จดัฝึกอบรมทกุๆปี ปีละ 2 ครัง้ ให้กบัพนกังานท่ีปฏบิติังานท่ีเก่ียวข้องกบัการทําสถิติ 

• การอบรมหลกัสตูร “ ความรู้เก่ียวกบั PREPREG & LAMINATE MATERIAL”  เพ่ือให้

พนกังานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนการผลิต PREPREG และ LAMINATE 

ตลอดจน MATERIALท่ีใช้ในการผลิต เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในขัน้ตอน

การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรได้ โดยจะจดัอบรมให้กบัหวัหน้างานใหม่ทกุๆ
แผนก เป็นประจําทกุๆปี 

• การอบรมหลกัสตูร “ 7 HABITS HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE ”  โดยจะมีการจดัอบรม

ทกุๆปี ปีละ 2 ครัง้ให้กบัพนกังานระดบัหวัหน้างานของฝ่ายผลิต โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้ผู้

เข้าอบรมเข้าใจถึง 7 หลกัการในการทํางานคือหลกัการวิสยัทศัน์สว่นบคุคล หลกัการของ
การเป็นผู้ นําในตนเอง หลกัการของการบริหารส่วนบุคคล หลกัการของภาวะผู้ นําระหว่าง

บุคคล หลกัการของการติดต่อส่ือสารอย่างเข้าอกเข้าใจ หลกัการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 

และหลกัการของการเติมพลงัชีวิตให้สมดลุ 

• การอบรมหลกัสตูร “ PROCESS AUDIT  VDA 6 PART 3 (INTERNAL AUDIT) เพ่ือให้

พนกังานระดบัหวัหน้างานมีความรู้ความสามารถในการทํา INTERNAL AUDIT ตามหลกั 

VDA 6.3 

• การอบรม “การลดอตัราของเสียให้เป็นศนูย์ (ZERO DEFECT)” เป็นการฝึกอบรมให้กบั 

APQP TEAM(ADVANCE PRODUCT QUALITY PLANNING)  พนกังานระดบัหวัหน้า
งาน หรือวิศวกร ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัสายงานการผลิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการ

การบริหาร แนวคิดและหลกัการออกแบบและพฒันากระบวนการการผลิตท่ีนําไปสู ่ZERO 

DEFECT 

• การอบรมหลกัสตูร “การประยกุต์ใช้ KPIs ในการประเมินผล (KEY PERFORMANCE  

 INDICATOR)”  เพ่ือให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ความเข้าใจ สามารถกําหนดตวัชีว้ดัของ

งานท่ีรับผิดชอบและสามารถนําตวัชีว้ดัไปกําหนดความสมัฤทธ์ิผลของผลงานได้ 

• การอบรม “ Understanding of ISO 14001:2004 Requirement”  โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้
พนกังาน ระดบัหวัหน้างานเข้าใจในข้อกําหนดของสิง่แวดล้อม 

• การอบรมหลกัสตูร “ มาตรฐานแรงงานไทย” (มรท.8001) เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ

บริษัทฯ เร่ืองโครงการดําเนินการจัดทําระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001 ซึ่งคณะ

กรรมการฯและพนกังานทกุทา่นจําเป็นต้องทราบข้อกําหนดของมาตรฐานฯ เพ่ือให้สามารถ

ดําเนินการได้อย่างถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

• การอบรมหลกัสตูร “ Internal Auditing TLS 8001 ” เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานตรวจติดตาม

ภายในให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2543   
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• การอบรมหลกัสตูร “ การขอเปลี่ยนกลุม่การทํางานผ่านระบบ Home Service (ระบบการ

ทํางานภายในกลุ่มบริษัท KCE ) เพ่ือให้พนกังานมีความเข้าใจเก่ียวกบัการทํางานผ่าน

ระบบ Home Service โดยจะจัดอบรมให้กับพนกังานระดบั Senior Supervisor และ 

Supervisor 

• การอบรมหลกัสูตร “ วิธีการป้อนข้อมูลใบลาบนระบบ Home Service (ระบบการ

ดําเนินงานภายในกลุ่มบริษัท KCE) ” เพ่ือให้พนกังานทราบขัน้ตอนและวิธีการการป้อน

ข้อมลูการลาบนระบบ Home Service 

 
  ด้วยตระหนกัถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทํางานของพนกังาน  ในปี 2553 บริษัท
ได้ดําเนินการเชิงป้องกนัและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เพ่ือควบคมุและเฝ้าระวงั

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ต่อพนักงาน ด้วยการจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยด้านต่างๆ การอบรม

กฎหมายท่ีเก่ียวกับความปลอดภยัและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน เพ่ือเป็นการพฒันาทักษะและเพิ่ม

ความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน 
นโยบายความปลอดภยั   

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน ท่ีจะร่วมมือกนัปฏิบติั

เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน 

2. บริษัทฯจะสนบัสนนุและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภยัทกุรูปแบบ เช่นการฝึกอบรม การจูงใจ

พนกังาน การพฒันาสภาพการทํางานและสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

3. ผู้บงัคบับญัชาทุกคน ต้องมีหน้าท่ีดแูลและรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยัในการทํางานของ

ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภยัท่ีกําหนดขึน้โดยเคร่งครัด 

4. พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตา่งๆของบริษัท 

5. บริษัทฯจะจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภยัและอา

ชีวอนามยั เพ่ือควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัอย่างจริงจงัและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
นอกจากนี ้ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมต่างๆ สําหรับพนกังานเพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความ

สามคัคีในหมูพ่นกังาน ดงันี ้

• กิจกรรมทําบญุตกับาตรในวนัปีใหม ่

• กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ เมาไมข่บั 

• กิจกรรมสรงนํา้พระพทุธวนัสงกรานต์ 

• การประกวดคําขวญั 5 ส 

• กิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั 

• กิจกรรมจําหน่ายสนิค้าราคาถกู 
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• กิจกรรมออกกําลงักายเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี 

• กิจกรรมว่ิงเทิดพระเกียรติ 5 ธนัวามหาราช 

• โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจดัอบรมและประชาสมัพนัธ์เร่ืองยาเสพติด การตรวจหาสารเสพ

ติด 

 คู่ค้า 
บริษัทฯ เช่ือมั่นและให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยได้

กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการจดัซือ้จัดจ้าง และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคู่ค้าในระบบการจดัหาท่ีโปร่งใส มีขัน้ตอน

ท่ีสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ และมีการจ่ายชําระเงินตรง

ตามเวลาทกุครัง้ โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯไมมี่ข้อพิพาทใดๆกบัคูค้่าหรือคูแ่ขง่ขนัเลย 

 
เจ้าหนี ้
  บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดําเนินธรุกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจ

และการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั จรรยาบรรณของบริษัทฯ  และข้อพึงปฏิบติั

ท่ีดีตามเง่ือนไขและหน้าท่ี ท่ีพึงมีต่อลกูหนี ้โดยจะสง่ยอดคงเหลือหนีส้ินให้กบัลกูหนีท้กุๆเดือนเพ่ือเป็นการ

ยืนยนัหนีส้ินระหว่างกนั และเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ทางด้านการเงิน สว่นด้านเจ้าหนี ้จะปฏิบติั

ตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อเจ้าหนี ้โดยจะมีการจ่ายชําระเงินตรงตามเวลาทุกครัง้ กรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งจะดําเนินการรีบแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้าทันที เพ่ือพิจารณาหา

แนวทางร่วมกนั มีการแจ้งกําหนด ระยะเวลา และเง่ือนไขการรับเงินท่ีชดัเจน ดงัไม่ปรากฎว่ามีกรณีพิพาท

ใดๆกบัลกูหนีแ้ละเจ้าหนีข้องบริษัทฯ ในปี 2553 ท่ีผา่นมา 

  
 คู่แข่ง 

  บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง

ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สจุริต

หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตสุมผล ดงั

ปรากฎว่าบริษัทฯไมมี่ข้อพิพาทใดๆกบัคูแ่ข่งในปี 2553 
 
สิ่งแวดล้อม 
 บริษัท ฯ ให้ความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้

ข้อกําหนดและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง มีนโยบายการผลิตท่ีใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพโดยได้ลงทุนเป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํา้และทางอากาศ อีกทัง้โรงงาน

ทกุแห่งของบริษัทฯในกลุ่ม ตัง้อยู่ในเขตอตุสาหกรรมซึง่มีมาตรการในการป้องกนัมลพิษและลดผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่างเข้มงวด บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติั

สําหรับผู้บริหาร และพนกังาน ดงันี ้   
นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 
  “บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้สง่ออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

มีความมุง่มัน่ท่ีจะจดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม โดยจะทําการปรับปรุงสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ืองในทกุ

ประเดน็ปัญหาและจะปฏิบติัตามนโยบาย ดงันี ้”  
• ปฏิบติัตามกฎหมายสิง่แวดล้อมและข้อกําหนดต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

• ลดปริมาณของเสีย 

• การนําทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

• ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม 

• สง่เสริมให้เกิดการสร้างจิตสํานกึตอ่สิง่แวดล้อม มีการส่ือสารไปยงัพนกังาน ผู้ รับเหมา ผู้สง่

สนิค้า และสาธารณชน 

  เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจดัการ

สิ่งแวดล้อม และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคณุภาพสําหรับอตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นยานยนต์  

จึงต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากดั อย่างต่อเน่ือง

เป็นประจํา เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบ

สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด  ในปี 2553 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมและระบบ

คณุภาพ 2 ครัง้ในเดือน กมุภาพนัธ์ และสิงหาคม ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีการดําเนินการใดๆท่ีขดัต่อข้อกําหนด

และมีผลกระทบตอ่ระบบสิง่แวดล้อมและมาตรฐานคณุภาพของบริษัทฯในปี 2553 บริษัทฯได้จดักิจกรรมให้

พนกังานเพ่ือเป็นการรณรงค์และสนบัสนนุด้านสิง่แวดล้อม ตามแนวทางการปฏิบติัของ ISO 14001 ดงันี ้

• กิจกรรมจดัสวนหย่อม ปลกูต้นไม้บริเวณโรงงาน โดยผู้บริหารร่วมกับพนกังานปลกูต้นไม้

บริเวณริมรัว้ 

• กิจกรรม “ ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ” โดยปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งนํา้เพ่ืออนุรักษ์

สภาพแวดล้อม ณ ริมแมนํ่า้แคว ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรีุ 

• กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ด้วยการแจกแผ่นพบั เก่ียวกับการคดัแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือ

นําไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ 

• มีการแต่งตัง้คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม มีจุดประสงค์เพ่ือลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าลง โดยเป้าหมายอยู่ท่ี 4.5 k.W.hr/sq.ft โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แต่ต้นปี 2552 

โดยคณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานแบบมีสว่นร่วม จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้
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- ประชุมทีมทุกเดือนเพ่ือวิเคราะห์การใช้พลังงาน กําหนดมาตรการเพ่ือลดการใช้

พลงังาน 

- ตรวจติดตามการใช้พลงังานในโรงงาน ค้นหาปัญหาท่ีเป็นต้นเหตขุองการใช้พลงังาน

เพ่ิมขึน้ ปัญหาการร่ัวไหลของพลงังานเพ่ือกําหนดแนวทางแก้ปัญหาตอ่ไป 

- จดักิจกรรมให้พนกังานทราบถึงนโยบายพลงังานและแนวทางการอนรัุกษ์พลงังาน 

- สรุปผลการดําเนินงานของปี 2553 พบว่าสามารถลดการใช้พลงังานจากเดิมถึง 4.5 % 

หรือลดลงประมาณ 152,000 บาทตอ่เดือน 

• จดัทําโครงการลดการใช้กระดาษและลดจํานวนการใช้กระดาษของเคร่ืองถ่ายเอกสารเพ่ือ

ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เปล่ียนรูปแบบวิธีการทํางานอย่างมีแบบแผน เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร โดยมีระยะเวลาการ

ดําเนินการตัง้แต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจากผลการดําเนินงานสามารถลดการใช้

กระดาษได้ทกุๆเดือนท่ีผา่นมา 

  ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมด้านระบบมาตรฐานคณุภาพ ดงันี ้

• โครงการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเน่ือง (QIP) โดย Cross Functional Team เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือลดปริมาณของเสียและลดค่าใช้จ่าย อีกทัง้ปรับปรุงและพัฒนา

คณุภาพอย่างตอ่เน่ือง 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาร่วมกับลกูค้าเพ่ือผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดมลพิษเพ่ือเป็นการ

รักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Lead-Free และ Hallogen-Free รวมถึงการใช้บรรจุ

ภณัฑ์ท่ีเป็น Bubble ห่อ PCB แทนโฟม 
 

สังคมและชุมชน 
  บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชน สงัคม ศาสนา วฒันธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณะ พร้อมทัง้สง่เสริมและปลกูจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสงัคม

ในหมูพ่นกังานทกุระดบั  
  บริษัทฯได้จดักิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ  เน้นการทํากิจกรรมเพ่ือ

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาด้านสุขภาพกายและใจ 

สง่เสริมพฒันาการด้านศิลปะและการเลน่กีฬา 

  ในปี 2553 ทางบริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัทํากิจกรรมตอ่สงัคม ศาสนา และชมุชน ดงันี ้

• มอบทนุการศกึษาให้กบับณัฑิตมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

• บริจาคเงิน และส่ิงของให้กบัเด็กด้อยโอกาสท่ีมลูนิธิธรรมานรัุกษ์ ตําบลไทรโยค อําเภอไทร

โยค จงัหวดักาญจนบรีุ 
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• บริจาคเงิน สิ่งของ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ยา เพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ ติดเชือ้ HIV ณ วดัพระบาทนํา้พ ุตําบลเขาสามร้อยยอด อําเภอเมือง จงัหวดั

ลพบรีุ 

• บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ร่วมกบัสํานกังานนิคมฯลาดกระบงั เพ่ือถวายเป็นพระราช

กศุล สภากาชาดไทย 

• ร่วมบริจาคเงิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั ร่วมกบัทางการนิคมอตุสาหกรรมไทย 

• บริจาคเงิน สิง่ของ เคร่ืองอปุโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วมในจงัหวดัอยธุยา 

• บริจาคเงิน สิ่งของ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและพายุดีแพรสชั่น

ภาคใต้ จํานวน 250 ครัวเรือน ณ ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

• มอบทนุการศกึษา ณ โรงเรียนวดัชําเตย ตําบลดินทอง อําเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก 

• โครงการมอบทนุการศกึษาบตุรพนกังาน ทนุละ 2,000 บาท จํานวน 20 ทนุ ในวนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2553 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่าง

ครบถ้วน สมบรูณ์ ทนัเวลา และโปร่งใส ในรายงานข้อมลูแบบ 56-1 รายงานประจําปี และเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ี www.kcethai.in.th  โดยได้จดัสง่รายงานประจําปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผล

การดําเนินงานของบริษัทฯให้กับผู้ ถือหุ้นทุกปี เพ่ือเป็นข้อมลูในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยผู้ ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปีได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือในกรณีท่ี

ต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ท่ีหมายเลข 02-3260196-9 ต่อ 114 

หรือ 112 
 คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดให้จดัโครงการผู้บริหารพบปะนกัวิเคราะห์ขึน้เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึง่ใน

การสื่อสารและกระจายข้อมูลต่อนักลงทุนและส่ือมวลชนอย่างสม่ําเสมอ โดยในปี 2553 ประธานกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯได้ให้ข้อมลูกบันกัลงทนุในโอกาสต่างๆได้แก่การประชมุทาง

โทรศพัท์ การเข้าสมัภาษณ์ตวัต่อตวั รวมจํานวน 8 ครัง้และจดัโครงการพบปะกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์จํานวน 5 

ครัง้ในปี 2553 
  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและ

พฒันาองค์กรอย่างตอ่เน่ือง ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัไว้อย่างชดัเจน 

ดงันี ้

• บริษัทฯ พยายามอย่างย่ิงในการปฏิบติัต่อทกุคนอย่างเท่าเทียมกนัและสมํ่าเสมอ ภายใต้กรอบการ

ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้ โดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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• การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และ

สามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียได้อย่างถกูต้อง ชดัเจน เข้าใจง่าย และทนัเวลา 

• การแถลงข่าวสารใดๆของบริษัทฯ ต้องมัน่ใจว่ามิได้สง่ผลเสียหายต่อความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้ากบั

บริษัทฯ หรือลว่งละเมิดข้อมลูท่ีถือว่าเป็นความลบัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ 

• การปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีเก่ียวกับการส่ือสารของข้อมลูท่ีถือเป็นความลบั พนักงานต้องประพฤติปฏิบติั

ภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯว่าด้วยจรรยาบรรณของพนกังาน 

• ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ หรือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูล

สําคญัของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน รับหน้าท่ีในการแถลงข่าวท่ีเป็นประเด็นสําคญัของ

บริษัทแก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือส่ือมวลชน คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงิน

ดงักล่าวจัดขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี

เหมาะสมและถือปฎิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงัและผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

ในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูโดยสรุปของรายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีพร้อมด้วยนโยบาย

และแนวทางการปฏิบติั ผา่นส่ือหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจําปี และเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยข้อมลูดงักลา่ว

จะรวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีจ่ายตาม

ความเหมาะสมในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน รายละเอียดหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าประชมุด้วย  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง

และพัฒนาการปฎิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมลูแบบ 56-1 รายงานประจําปี และ Website ของบริษัท ท่ี 

www.kcethai.in.th  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ มีส่วนได้เสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทําผิดกฎหมาย ระบบ

ควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณ สามารถแจ้งให้บริษัทรับทราบผ่านทางโทรศัพท์ 

จดหมาย หรือผา่นเว็บไซด์ของบริษัทเอง โดยจะมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแสดงักลา่ว  

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีทัง้หมด 8 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการชดุเดิมไมมี่กรรมการใหมเ่ข้ารับ

ตําแหน่งโดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ และทกัษะความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทกุท่านได้อุทิศเวลาและความพยายาม

ให้กบัการเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเข้าใจถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ฐานของจริยธรรมขัน้พืน้ฐาน มีอิสระใน
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การตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยทศันวิสยัและความเป็นผู้ นํา ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสจุริต พากเพียร 

และใสใ่จในทกุๆขัน้ตอนของการดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีได้กําหนดไว้ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุต่อบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทกุท่านบนพืน้ฐานของการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี

(รายละเอียด ขอบเขต อํานาจ และหน้าท่ี ของคณะกรรมการตา่งๆอยู่ในหวัข้อ 8.1- 8.3) 

คณะกรรมการทัง้หมดมี 8 ท่านมีกรรมการอิสระทัง้หมด 3 ท่านซึ่งเป็นจํานวนท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ใน 

3 ของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี มีการกําหนดเกษียณอายุของ

กรรมการเม่ืออายคุรบ 75 ปี นบัแต่วนัถดัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ซึ่งมีขึน้หลงัจากท่ีกรรมการผู้นัน้มี

อายคุรบ 75 ปีบริบูรณ์ซึ่งกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ในแต่ละครัง้บริษัทฯ จะปฏิบติัด้วยความโปร่งใส ไม่มี

การใช้อิทธิพลในการบงัคบัให้ผู้ ถือหุ้นเลือก ทุกคะแนนเสียงท่ีได้รับล้วนแล้วแต่มาจากความเช่ือถือจากผู้ ถือหุ้น 

(รายละเอียดในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27/2553 ใน www.kcethai.in.th) 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี 2553 โดยจัดให้มีการ

ประชุมในทุกๆวันอังคารท่ีสามของเดือน หรืออาจจะมีการเชิญประชุมวิสามญัเป็นบางครัง้ตามความจําเป็น มี

เลขานกุารบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัเตรียมรายงานการประชุม และสํานกับริหารบริษัทฯ ทําหน้าท่ีจดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในกรณีท่ี

คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ท่ีสํานกับริหารของบริษัทฯ 

โดยในการประชุมแต่ละครัง้ กรรมการสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ โดยปกติจะใช้เวลาในการ

ประชมุประมาณ 3 ชัว่โมง  
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บางครัง้อาจจะเชิญผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการ

ประชุมนัน้ๆเข้าร่วมชีแ้จงและให้ข้อมลูแก่กรรมการด้วย โดยจะมีท่ีปรึกษาฝ่ายกฏหมายของบริษัทฯทําหน้าท่ีใน

การจดบนัทกึ จดัทํารายงานการประชมุ รวมทัง้ให้คําแนะนําในด้านกฏเกณฑ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องให้กบัคณะกรรมการ

และผู้บริหารรับทราบด้วย 

 ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุตามวาระปกติจํานวน 12 ครัง้ ดงัรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการแตล่ะท่าน สรุปได้ดงันี ้

  รายช่ือคณะกรรมการ   การเข้าร่วมประชมุ/ การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต   12/12 

2. นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช   11/12 

3. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส   12/12 

4. นายปัญจะ  เสนาดิสยั   11/12 

5. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต   12/12 

6. นางอบุล   จิระมงคล   12/12 

7. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต   12/12 
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8. นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์   11/12 

 

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ 
   บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ความเข้าใจถึงหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯในการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและภายใต้จรรยาบรรณท่ีกําหนด  

   รายละเอียดการฝึกอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต   

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ปี 2547  

2. นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช   

•  หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2546 

3. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

4. นายปัญจะ  เสนาดสิยั 

• หลกัสตูร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสงูของ

รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นท่ี 2 ปี  2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

• หลกัสตูร “ Role of the Compensation Committee”  

 สถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Audit Committee Program  (ACP) ปี 2549 

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2545 

5. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2551 

• หลกัสตูร  Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ปี 2546 

6. นางอบุล จิระมงคล 

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program (DAP)  ปี 2546 

7. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2551 

• หลกัสตูร  Thai Directors Compensation Surveys  ปี 2548 
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• หลกัสตูร  Finance For Non Finance Director  ปี 2547 

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2546 

8. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์   

• หลกัสตูร   Directors Certification Program   (DCP) ปี 2551 

• หลกัสตูร   Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร  Finance For Non Finance Director ปี 2547 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
เน่ืองด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ คือคณุบญัชา องค์โฆษิต ซึ่งนอกจากเป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทฯ ท่ีเป็นผู้ผลิต

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์รายแรกในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยงัเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็น

ผู้ เช่ียวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จดัการ เน่ืองจากทัง้สองตําแหน่งมีการแบ่งแยกอํานาจ บทบาท และหน้าท่ีอย่างชดัเจน และเน่ืองจาก

ประธานกรรมการดํารงตําแหน่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ดงันัน้ ประธาน

กรรมการจึงไม่มีอํานาจเหนือกว่ากรรมการท่านอ่ืนๆ ดังกฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ

เพ่ิมเติมของประธานบริษัทฯไว้ ดงันี ้

- ทําหน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ 

- การลงคะแนนตดัสนิโดยผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการประชมุในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทา่กนั 

- เชิญประชมุคณะกรรมการ 

- ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้

กรรมการหรือผู้ บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ (ดงัระบใุนหลกัเกณฑ์ของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) 
ท่ีกําหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครัง้ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

   

8.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดแูลผู้บริหาร และพนกังานในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในระหว่างท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ดงันี ้

1. บริษัทฯกําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีรู้ข้อมลูห้าม

นําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 
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2. ผู้บริหารของบริษัทฯท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วก่อนท่ี

จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. เม่ือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเข้าจดทะบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตามมาตรา 59 เพ่ือให้

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

รายงานการถือหลกัทรัพย์ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และได้กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินยั สําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายใน

บริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควร

แก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา  การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจน

การเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะ

พิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 
 

8.6    บุคลากร 
 
 ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของบริษัท  

 

บุคลากร จาํนวน (คน) 

ผู้บริหาร (ระดบัผู้ ช่วยผู้จดัการจนถึงกรรมการผู้จดัการ) 34 

พนกังานฝ่ายขายและบริหาร 78 

พนกังานสายการผลิตในโรงงาน 665 

 พนกังานผลิตเหมาช่วง 902 

รวม 1,679 

 
ค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีบุคลากรทัง้หมดจํานวน 1,679 คน บริษัทได้จ่ายค่าค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจํานวนทัง้สิน้ 199,448,386.47 ล้านบาท โดยผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน 

178,695,471.90 บาท เงินช่วยเหลือ 13,869,502.50 บาท และเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 6,883,412.07 บาท 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯจัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ําเสมอเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานและมี

ความสําคญัตอ่การพิจารณาเล่ือนตําแหนง่พนกังานจะเข้ารับการอบรมตามโครงสร้างการอบรม ดงัตอ่ไปนี ้
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1. การอบรมพนกังานใหม ่(New Staff) 

2. การอบรมพนกังานท่ีเก่ียวกบังานท่ีทํา (On The Job Training) 

3. การอบรมเพ่ือเสริมทกัษะและการอบรมพนกังานของสว่นกลาง (Additional Training) 
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9.  การควบคุมภายใน  
 

 บริษัทฯ ได้มี คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน

เร่ืองต่างๆ เช่นระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์ และ

เป้าหมาย การปฏิบตัิ ให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการ

ทดสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี ้

บริษัทฯได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือควบคมุความเส่ียงทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงาน 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบังบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี งบการเงินของบริษัทฯจะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

ว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศไทย  มีการเปิดเผยข้อมูลท่ี

สําคญัและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจําปีของบริษัทฯด้วย 

คณะกรรมการบริษัท ยังมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไว้ซึ่งระบบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจอย่างมีเหตุผลในส่วนท่ีเก่ียวกับงบการเงินว่ามีการบนัทึกข้อมลูอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีการดแูล

การเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพ่ือเป็นการป้องกันการปฏิบติัโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ 

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  

เพ่ือให้ควบคมุดแูลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสทิธิภาพ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้สามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท

ในด้านตา่งๆ 5 ด้านคือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

2. การบริหารความเส่ียง 

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

5. ระบบติดตาม 

คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็ว่า ในสภาพปัจจบุนัมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและสอดคล้อง

กบัแบบประเมินการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสว่นของการควบคมุภายในท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองการทําธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ สําหรับการควบคุมภายในหัวข้ออ่ืนของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจบุนัมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้ว พอใจในระดบัหนึง่  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ในรอบปีธุรกิจ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้

ตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมเข้าประชมุด้วย

เพ่ือรับทราบการตรวจสอบ 2 ครัง้    

 การปรับยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในรอบปีท่ี

ผ่านมาได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี   เป็นผลให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามและตรวจสอบ

ข้อมลูสําคญัของรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือได้ถ่ีถ้วน

และรวดเร็วมากขึน้ 

 ในระหว่างปี 2552-3 มีการออกประกาศมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ ซึ่งกําหนดให้มี

ผลบงัคบัใช้สําหรับรอบบญัชีปี 2554 ทัง้หมด 28 ฉบบั และในปี 2556 อีก 3 ฉบบั  คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้

เพ่ิมความสนใจในการตรวจสอบความพร้อมท่ีจะได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีประกาศใช้ใหม่นี  ้ จากการ

ตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ มีความพร้อมโดยได้เตรียมการล่วงหน้าในการนีไ้ว้เป็นอย่างดี  และแม้ว่าจะมีการ

กําหนดให้มาตรฐานใหม่ 28 ฉบบัมีผลบงัคบัใช้หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 แต่บริษัทได้เร่ิมปฏิบติัตามมาตรฐาน

ใหมม่าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเป็นสว่นใหญ่ โดยท่ีไมมี่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 การสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทในเครือท่ีได้ดําเนินไปตามแผนกําหนด

อย่างต่อเน่ืองพบว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานให้ฝ่ายบริหารได้จัดการแก้ไขปัญหาท่ีพบจากการ

ตรวจสอบภายในด้วยมาตรการท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

  ในการพิจารณาสรรหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตสําหรับปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

เห็นว่าเน่ืองจากขณะนีเ้ป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงกําหนดมาตรฐานการบญัชีใหมห่ลายฉบบั   ดงันัน้เพ่ือให้การ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีประกาศใหม่และการตรวจสอบบญัชีเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงเห็นสมควรท่ีจะให้

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทและบริษัทใน

เครือ โดยมีค่าสอบบญัชีรวม 3.15 ล้านบาท   จึงนําเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ

ความเห็นนีเ้พ่ือขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุใหญ่สามญัประจําปีตอ่ไป. 

ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  

นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

พลโท นายแพทย์ สปุรีชา  โมกขะเวส 

นางอบุล  จิระมงคล 

5 มีนาคม 2554 
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10. รายการระหว่างกัน 

 
 10.1  รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 ในระหว่างปี 2552-2553 บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกัน*  ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกับการซือ้และขายสินค้าและสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทัง้นี ้รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทและบริษัทดงักล่าว และเป็นไปตามปกติ

ทางธุรกิจ โดยรายละเอียด รายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบ

การเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553    

ช่ือย่อ    ช่ือบริษัท 

KCE  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

KCEI  บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

KCET  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

TLM  บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

KCEA  บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

KCES  บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 

ASC  บริษัท อวาตา ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่  
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2553 มีดังนี ้

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

   โดยกลุม่บริษัทฯถือหุ้นใน KCEA เป็นสดัส่วน 50% 
 

ลาํดบั   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

      2552 2553   
1 กลุม่บริษัทฯได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสนิค้า PCB     KCEA ทําหน้าที่ เป็นตวัแทนกลุม่บริษัทฯทําการตลาดเพื่อสร้างความสะดวก 

  ประเภท Double -Sided และ Multilayer ให้แก่ KCEA     และความรวดเร็วในการตดิตอ่กบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

        แก่ KCEA เป็นรายการที่ดําเนินการทางธรุกิจตามปกตแิละราคาสนิค้าเป็น 

  1) ขายสนิค้า     ราคาตลาดสําหรับสนิค้าที่มีคณุภาพใกล้เคียงกนั 

    - โดย KCE 346.7 446.5  

    - โดย KCEI 2.3 162.4  

    - โดย KCET 446.5 472.7  

  2) ลกูหนีก้ารค้า     

    - ของ KCE 147.1 131.6  

    - ของ KCEI -   29.5   

    - ของ KCET 242.30 143.0  

 3) ลกูหนีอ้ื่น      

    - โดย KCE - -   

    - โดย KCEI - -  

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

บริษัทฯถือหุ้นใน KCES เป็นสดัสว่น 49%  
ลาํดบั 

 
ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและเหตุผล 

 2552 2553 

1 กลุม่บริษัทฯได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสนิค้า PCB ประเภท 

Double-Sided และ Multilayer ให้แก่ KCES  

1) ขายสนิค้า 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

2) ขายทรัพย์สนิ 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

3) ลกูหนีก้ารค้า 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

4) คา่นายหน้าจา่ย 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

- โดย TLM 

 

 

 

 

 

 

87.6 

- 

141.8 

 

- 

- 

- 

 

 

46.8 

 - 

8.9 

 

 

28.3 

 0.6 

27.1 

- 

 

 

 

130.4 

    7.4 

  69.7 

 

- 

- 

- 

 

 

28.2 

  2.1 

10.7 

 

 

28.2 

  2.1 

33.5 

 0.6 

KCES ทําหน้าที่เป็นตวัแทนกลุ่มบริษัทฯด้านการตลาด เพื่อ

สร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้าใน

สงิคโปร์และแถบภมูิภาคเอเชีย โดย KCES จะได้รับคา่นายหน้า

เป็นค่าตอบแทน ซึ่งการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นไปตาม

ลกัษณะสินค้าและการตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทฯและ KCES  

การขายแก่ KCES เป็นไปตามการค้าปกติ และราคาสินค้าเป็น

ราคาตลาดสําหรับสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ทัง้นีร้วมถึง

การขายเครื่องจกัรบางรายการผ่าน KCES เพื่อขายต่อผู้ขาย

รายอื่นในประเทศสงิคโปร์ 
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ลาํดบั 
 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและเหตุผล 

 2552 2553 

2 กลุม่บริษัทฯได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ได้สัง่ซือ้วตัถดุบิ อาทิ แผน่ 

Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหลเ่ครื่องจกัร เป็นต้น 

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทฯสัง่ซือ้ชิน้สว่นเครื่องมืออปุกรณ์ในการผลติจาก 

KCES และมีคา่ใช้จา่ยจากการคืนสินค้าและคา่นายหน้า 

1) ซือ้ 

-         โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

2) ซือ้ทรัพย์สนิ 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

3) เจ้าหนีก้ารค้า - วตัถดุบิ 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

- ของ TLM 

4) เจ้าหนีอ้ื่นและเงินทดรอง-ชิน้สว่นเครื่องมือ, อปุกรณ์การผลิต, การขอ

คืนสนิค้า และ คา่นายหน้าค้างจา่ย 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

- โดย KCET 

- โดย TLM 

  

 

 

 

 30.9 

  2.9 

70.1 

 

 

- 

- 

- 

 

18.7 

0.8 

4.3 

- 

 

 

 

0.8 

 - 

7.8 

0.1 

 

 

 

 

 18.9 

 12.6 

40.2 

 

 

 0.3 

-  

- 

 

11.1 

  1.3 

 1.7 

- 

 

 

 

1.5 

 1.2 

9.2 

0.2 

การติดตอ่กบัผู้ขายสินค้ารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศสิงคโปร์

ผ่าน KCES ทําให้กลุ่มบริษัทฯได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่า 

เนื่องจากเป็นการติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศสิงคโปร์ 

บริษัทฯจึงดําเนินการซือ้สินค้า/วตัถดุิบ ผ่าน KCES นโยบายใน

การกําหนดราคาซือ้ คือราคาทุนของสินค้า/วตัถุดิบ บวกด้วย

คา่ใช้จ่ายในการจดัการที่เกียวข้องโดยตรงกบัการซือ้สินค้านัน้ๆ 

เช่นคา่ขนสง่ คา่พธิีการศลุกากร คา่ใช้จา่ยของชิปปิง้  
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ลาํดบั 
 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและเหตุผล 

 2552 2553 

3 กลุม่บริษัทฯจา่ยลว่งหน้าคา่ใช้จา่ยตา่งๆให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ 

KCES เชน่ คา่ตัว๋เครื่องบนิ คา่ที่พกั แล้วเรียกชําระคืนในภายหลงั 

1) ลกูหนีอ้ื่นและเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

  

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

0.1 

กลุม่บริษัทฯจ่ายคา่ดําเนินการลว่งหน้าให้แก่ KCES เพื่อสร้าง

ความสะดวกในการดําเนินการระหวา่งกลุม่บริษัทฯและ KCES 

และได้รับชําระเงินคืนจาก KCES ทกุครัง้  

 

 

 

3) รายการระหว่าง KCE กบับริษัท อวาตา ซสิเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (”ASC”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อวาตา จํากดั (เดิมเป็นบริษัทร่วมและได้ปิดกิจการแล้วเมื่อปี

2541)  
  

ลาํดบั ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและเหตุผล 

 2552 2553 

1 ในปี 2541 KCE ตัง้ ASC เป็นลกูหนีเ้งินกู้ ยืมจํานวน 399.2 ล้านบาท 

โดย คดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5% ตอ่ปี  

1) เงินให้กู้ ยืม 

2) ดอกเบีย้รับ 

3) ดอกเบีย้ค้างรับ 

4) คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู 

  

 

399.2 

22.4 

323.6 

(722.8) 

 

 

399.2 

- 

323.6 

(722.8) 

KCE ไมไ่ด้เรียกเก็บดอกเบีย้เงินกู้ ในปี 2553 หลงัจากที่ศาลฯมี

คําสัง่พิทกัษทรัพย์เดด็ขาดในปลายปี 2552 แตไ่ด้ตัง้คา่เผื่อหนี ้

สงสยัจะสญูไว้เตม็จํานวนแล้ว  
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 10.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

  กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ภายหลงัการ

เกิดรายการในทกุๆไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯจะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ

ระหว่างกันนัน้ก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของ

รายการดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชมุ

คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุติัการทํารายการ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 10.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

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

สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนมุติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้    

 ส่วนรายการระหว่างกันอ่ืนท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วนัน้ 

คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.

2535 และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของ

บริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบญัชี และผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตแห่งประเทศไทย 
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11.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 11.1  งบการเงนิ 

     ปี 2550 

 ในรอบปี  2550 ได้ตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดและ

วางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินแสดงข้อมลู ท่ีเป็นข้อมลูท่ีแท้จริงอนัเป็น

สาระสําคญั การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงิน และการ

เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน และการประเมินตามเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบั

รายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม การ

แสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม  การตรวจสอบดงักลา่วได้ข้อสรุปหลกัเกณฑ์อย่างเหมาะสม  

 ณ. 31 ธนัวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  โดย

ถกูต้องตามในสาระสําคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 ปี 2551 

 ในรอบปี 2551 ได้ตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซึ่งกําหนดและ

วางแผนปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูล ท่ีเป็นข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช้และประมาณการ

เก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญัซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของ

แตล่ะปีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน)โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

 จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการสัง่ซือ้

จากลกูค้าสง่ผลให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งหยดุดําเนินการผลิตสินค้าเป็นการชัว่คราวตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2551 อย่างไร

ก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดําเนินการติดต่อกับลกูค้าหลายรายเพ่ือเพ่ิมปริมาณสัง่ซือ้ในอนาคต

และวางแผนท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโรงงานของบริษัทย่อยท่ีหยุดดําเนินการผลิต เพ่ือให้สามารถรองรับการผลิต

สินค้าท่ีหลากหลายขึน้ในอนาคต ดงันัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ

สามารถกลบัมาดําเนินการเป็นปกติในอนาคตได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงจัดทํางบการเงินท่ีรายงานนีต้าม

หลกัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ โดยถือว่าการขายหรือเรียกคืนสินทรัพย์และการจ่ายชําระหนีส้ินจะเป็นไป

ตามปกติธรุกิจ โดยไม่คาดว่าจะมีการหยดุชะงกัของการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ปี 2552 

    ในรอบปี 2552 ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดและวางแผนปฏิบติังาน

เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การ

ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ี

เป็นสาระสําคญัซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันของ

แตล่ะปีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน)โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

ปี 2553 

    ในรอบปี 2553 ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซึง่กําหนดให้ต้องวางแผน

และปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการ

ทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เคซีอี 

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

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
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สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
บริษัทย่อย 

 
บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

สินทรัพย์รวม 938,722,116 597,211,404 781,764,889 

หนีสิ้นรวม 356,690,318 121,318,348 170,916,516 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 582,031,798 475,893,056 610,848,373 

รายได้จากการขาย 1,071,319,613 148,396,434 1,283,524,590 

รายได้รวม 1,158,495,354 154,750,049 1,316,731,391 

กําไรขัน้ต้น 130,883,701 (19,083,495) 147,355,513 

กําไรสทุธิ 106,138,742 (94,242,226) (32,245,327) 

 

บริษัทย่อย 
 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

 ปี2553 ปี2552 ปี2551 

สินทรัพย์รวม 1,266,126,698 1,320,398,810 1,466,640,395 

หนีสิ้นรวม 756,143,012 571,489,127 763,647,450 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 509,983,686 748,909,683 702,992,945 

รายได้จากการขาย 1,401,010,160 1,051,324,899 1,534,917,228 

รายได้รวม 1,403,519,405 1,054,210,004 1,544,524,817 

กําไรขัน้ต้น 100,263,180 100,711,305 156,560,654 

กําไรสทุธิ 16,074,002 45,916,739 32,376,863 

 
บริษัทย่อย 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

                        ปี2553                        ปี2552                        ปี2551 

สินทรัพย์รวม 4,718,862,054 5,134,826,772 5,458,481,861 

หนีสิ้นรวม 3,679,739,829 4,278,444,906 5,004,039,120 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,039,122,225 856,381,866 454,442,741 

รายได้จากการขาย 3,832,051,348 3,817,290,772 4,410,408,043 

รายได้รวม 4,014,675,712 3,902,698,442 4,553,773,464 

กําไรขัน้ต้น 510,610,037 587,379,743 421,974,875 

กําไรสทุธิ 182,740,359 151,939,125 (231,947,090) 



   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56 – 1 ประจําปี 2553 

4 
 

บริษัทร่วม 
 

บริษัท เคซีอี อเมริกา องิค์ จํากดั 

          ปี2553          ปี2552               ปี2551    

สินทรัพย์รวม 435,377,618 508,682,709      521,061,283 

หนีสิ้นรวม 324,461,538  390,388,626      390,192,554 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 110,916,080 118,294,083      130,868,729 

รายได้จาการขาย        1,107,307,270 876,077,395   1,494,523,294 

รายได้รวม        1,107,307,270 876,077,395   1,494,523,294 

กําไรขัน้ต้น     71,135,246 59,434,930        93,431,104 

กําไรสทุธิ (ขาดทนุสทุธิ)        2,507,357 (4,998,980)          2,315,746 

หมายเหต*ุ อตัราแลกเปลี่ยน สําหรับงบดลุ 30.10225 บาท/Usd และ 29.94230 บาท/ Usd สําหรับงบกําไรขาดทนุ 
 

 

บริษัทร่วม 
 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

         ปี2553           ปี2552                ปี2551    

สินทรัพย์รวม 109,093,742 101,065,709     237,548,232 

หนีสิ้นรวม   61,791,734   63,832,475     185,493,629 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  47,302,007   51,299,010       52,254,275 

รายได้จากการขาย 204,309,793 401,847,560     612,518,211 

รายได้รวม 204,309,793 401,847,560     612,518,211 

กําไรขัน้ต้น (ขาดทนุ)   66,642,554  62,396,873       76,174,870 

กําไรสทุธิ (ขาดทนุสทุธิ)        951,489    1,300,687         1,819,632 

หมายเหต*ุ อตัราแลกเปลี่ยน สําหรับงบดลุ 33.10225 บาท/Usd และ 29.94230 บาท/ Usd สําหรับงบกําไรขาดทนุ 
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    ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
 1. อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่) 0.66 0.60 0.48 

 2. อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเวียนเร็ว (เทา่) 0.38 0.37 0.26 

อัตราส่วนการทาํกาํไร     

 3. อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 19.74% 18.76% 13.89% 

 4. อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.96% 7.37% 2.43% 

 5. อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (%) 7.38% 2.98% -5.21% 

 6. อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.21% 6.92% -17.28% 

อัตราส่วนประสิทธิภาพด้านการเงิน     

 7. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 90 87 87 

 8. ระยะเวลาขายเฉล่ีย (วนั) 87 97 91 

 9. ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 73 69 76 

 10. เงินทนุหมนุเวียน (พนัล้านบาท) 1,865 1,640 1,539 

 11. Cash Cycle (days) 104 114 103 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

 12. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.11% 1.95% -4.25% 

 13. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 10.07% 3.05% -6.45% 

 14. อตัราหมนุของสนิทรัพย์  0.83 0.65 0.82 

อัตราส่วนนโยบายการเงิน     

 15. อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.31 2.55 3.06 

 16. อตัราความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เทา่) 4.09 1.72 0.66 

 17. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  39.47% 12.12% 
          

1อตัราสว่นสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนีส้นิหมนุเวียนรวม   
2อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว = (สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม - สนิค้าคงเหลือ) / หนีส้นิหมนุเวียนรวม  
3อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้จากการขาย    
4อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี / รายได้จากการขาย   
5อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / รายได้จากการขาย   
6อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น   
7ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = ลกูหนีก้ารค้าเฉล่ีย / รายได้จากการขายสทุธิ x 365   
8ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย = สนิค้าคงเหลือเฉล่ีย / ต้นทนุขาย x 365   
9ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย = เจ้าหนีก้ารค้าเฉลี่ย / ต้นทนุขาย x 365   

10เงินทนุหมนุเวียน = ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ + สนิค้าคงเหลือ + สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน - เจ้าหนีก้ารค้า –หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 
11Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย - ระยะเวลาชําระหนี ้   
12อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สนิทรัพย์รวม x 100   
13อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ x 100   
14อตัราการหมนุของสนิทรัพย์รวม = ขายสทุธิ / สนิทรัพย์รวม    
15อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น   
16อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ = กําไรก่อนหกั Hedging, ดอกเบีย้และภาษี / ดอกเบีย้จ่าย  
17อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจา่ย / กําไรสทุธิ       

     



   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56 – 1 ประจําปี 2553 

6 
 

 FINANCIAL HIGHLIGHTS    

 (Based on Consolidated Financial Statement)   หน่วย : ล้านบาท 

    Unit : Million Baht 

    2553/2010 2552/2009 2551/2008 

รวมรายได้ Total revenues 7,505.896 5,938.806 7,896.501 

       

กําไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษี คา่เสื่อมราคา และ EBITDA 1,319.263 1,012.706 437.558 

   คา่ตดัจําหน่าย      

       

 กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ  Net profit (loss)  534.615 171.553 (399.170) 

       

 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน   Net cash from operating activities  876.055 696.158 602.880 

       

 กําไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น  (บาท)   Earnings per share  (Baht)  1.15 0.38 (0.86) 

       

 จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั (พนัหุ้น)  Weighted average number of ordinary shares 463,654 456,049 462,219 

 (Thousand shares)    

     

 จํานวนพนกังาน (คน)   Number of employees (person)  5,013 

 

4,505 4,053 

      

 สินทรัพย์รวม   Total assets  8,752.912 8,807.773 9,384.641 

       

 หนีส้นิรวม   Total liabilities  6,108.130 6,329.209 7,074.400 

       

 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น   Total shareholders' equity  2,644.781 2,478.564 2,310.241 

       

 ทนุออกจําหน่ายและชําระแล้ว (พนัหุ้น)  Issued and paid-up Share capital  471.067 462.497 462.497 

       

 % เงินปันผล / กําไรสทุธิ   % Dividends / Net profit   39.47% 12.12% 

        

 
 
 
 
 
 



   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56 – 1 ประจําปี 2553 

7 
 

 
 SUMMARIZED FINANCIAL DATA    

    หน่วย : ล้านบาท 

    Unit : Million Baht 

แสดงข้อมลูเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2553/2010 2552/2009 2551/2008 

สนิทรัพย์รวม Total  assets 8,752.912 8,807.773 9,384.641 

หนีส้นิรวม Total liabilities 6,108.130 6,329.209 7,074.400 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น Total shareholders' equity 2,644.781 2,478.564 2,310.241 

รายได้จากการขายและบริการ Sales and service income 7,245.174 5,752.443 7,667.337 

รายได้รวม Total Revenues 7,505.896 5,938.806 7,896.501 

กําไรขัน้ต้น Gross margin 1,430.277 1,079.192 1,065.180 

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ Net Profit (Loss) 534.615 171.553 (399.170) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash from operating activities 876.055 696.158 602.880 

     

 

    

 

    

อตัราสว่นทางการเงิน / Financial Ratios   2553/2010 2552/2009 2551/2008 

อตัรากําไรขัน้ต้นตอ่รายได้ขาย Gross  Margin / Total Sales income 19.74% 18.76% 13.89% 

อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้ขาย Net Income / Total Sales income 7.38% 2.98% -5.21% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น Return on Shareholders' Equity 20.21% 6.92% -17.28% 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม Return on Assets 6.11% 1.95% -4.25% 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from operating activities / 12.09% 12.10% 7.86% 

   ตอ่ยอดขาย    Sales    

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash from operating activities / 33.12% 28.09% 26.10% 

   ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น    Shareholders' equity    

กําไรสทุธิตอ่หุ้น   (บาท) Earning Per Share (Baht) 1.15 0.38 (0.86) 

เงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท) Dividend Per Share (Baht)  0.15 0.08 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น   (บาท) Book Value Per Share (Baht) 5.61 5.36 5.00 
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11.2  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ  
ภาพรวมผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 
กลุม่บริษัทมีผลการดําเนินงานดีท่ีสดุเป็นประวติัการณ์ 

ตามงบการเงินรวมปี 2553  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 7,245.2 ล้าน

บาท (เทียบเท่า 229.4 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) ซึง่เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2552 จํานวน 5,752.4  ล้านบาท 

(เทียบเท่า 168.3 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) เท่ากบัเพ่ิมขึน้รัอยละ 26 ของรายได้เงินบาท (หรือรัอยละ 36 ของรายได้ใน

เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ) เน่ืองจากความต้องการในสินค้าปรับตัวเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการฟื้นตัวของ

อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ และยงัมีความต้องการในสินค้าจากกลุม่ลกูค้าใหม่ของบริษัทฯท่ีเพิ่ม

มากขึน้ด้วย ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิจํานวน 534.6 ล้านบาท เทียบกบัผลการดําเนินงานของ

ปีก่อนท่ีมีกําไรสทุธิจํานวน 171.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 212 

ผลการดําเนินงานรวมสําหรับปี 2552 และปี 2553 สรุปได้ดงันี ้

  รายได้รวม     กําไรสทุธิ                 กําไรขัน้ต้น       กําไรสทุธิ            กําไรตอ่หุ้น 

     ปี 2552     5,752.4 ล้านบาท     171.5 ล้านบาท           ร้อยละ 19    ร้อยละ 2.98           0.38 บาท 

     ปี 2553     7,245.2 ล้านบาท     534.6 ล้านบาท           ร้อยละ 20    ร้อยละ 7.38           1.15 บาท 

ผลการดําเนินงานท่ีปรับตวัดีขึน้นัน้โดยหลกัเกิดจากการปรับปรุงระบบปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ 

(Streamlining operations) โดยใช้มาตรการต่างๆ ทัง้ทางด้านการควบคมุต้นทนุ การควบคมุกําลงัพล การลด

อตัราของเสีย และจากการดําเนินการดงักล่าวมาตลอดทัง้ปี บริษัทฯได้ประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ตามเป้าหมาย หากแต่

ในช่วงกลางปีราคาวตัถุดิบได้เร่ิมปรับตวัสงูขึน้ และเงินบาทก็แข็งค่าขึน้ด้วยไป ในภาพรวมกําไรส่วนเพ่ิมท่ีได้มา

จากการปรับประสทิธิภาพจงึถกูหกักลบกบักําไรท่ีลดลงจากการปรับราคาวตัดิุบและคา่เงิน 

 
การวเิคราะห์รายได้ 

 การวเิคราะห์รายได้จากการขาย 
หลงัการฟืน้ตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ความต้องการในสินค้าเติบโตขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองนบัแต่ไตรมาส 3/2552 เป็นต้นมา จนกระทัง่ในไตรมาส 4/2553 คําสัง่ซือ้จากลกูค้ากลบัลดลงไปมาก 

สาเหตหุลกัเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลนวตัถดุิบ ประเภท Semiconductor และ component ใน

ตลาดอีเลค็ทรอนิคส์ ทําให้ลกูค้าชะลอการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม โดยปกติไตรมาส 4 ก็ไม่ได้
เป็นฤดขูายของบริษัทฯ และลกูค้ามกัจะปรับลดสต๊อกในช่วงปลายปี อีกทัง้คําสัง่ซือ้ใน สนิค้าโภคภณัฑ์ในไตรมาส

นีก็้กลบัลดน้อยลงเพราะธรุกิจของลกูค้าเองมีน้อยลง 

 
รายไดจ้ากการขาย รายไตรมาส 
 ไตรมาส 3/52  USD 48.1m (1,627.7 ล้านบาท) 

 ไตรมาส 4/52  USD 52.1m (1,729.8 ล้านบาท)   
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 ไตรมาส 1/53  USD 56.7m (1,857.7 ล้านบาท)  

 ไตรมาส 2/53  USD 58.7m (1,891.4 ล้านบาท)      
 ไตรมาส 3/53  USD 62.6m (1,968.9 ล้านบาท) 

 ไตรมาส 4/53   USD 50.8m (1,515.8 ล้านบาท)  

 

ในปี 2553 Multilayer PCB และกลุ่มสินคา้เทคโนโลยีสูง มีสดัส่วนเพ่ิมมากข้ึน 
(หน่วย: ร้อยละ ของตารางฟตุ)  

     ปี 2553   ปี 2552  ปี 2550  

 แผน่วงจรสองหน้า    20.4%  18.9%  27.9% 

 แผน่วงจร 4 ชัน้    58.7%        63.4%      59.1% 

แผน่วงจร 6+ ชัน้        20.9%  17.7%       13.0% 

 
สดัส่วนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ร้อยละ ของยอดขาย)   ปี 2553  ปี 2552 
  ยโุรป    59.7%  61.2% 

  สหรัฐอเมริกา   17.8%  16.1% 

  เอเซีย    19.5%  19.1% 

  ภายในประเทศ      3.0%    3.6% 

 รายได้ค่าบริการ 
มีรายได้ค่าบริการ 8.75 ล้านบาท เป็นค่าบริการในการให้คําปรึกษาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์กบัลกูค้า

นอกกลุม่ โดยบริษัทย่อยแหง่หนึง่ของบริษัทฯ (บจ.ไทยบิสซิเนส โซลชูัน่)  

 การวเิคราะห์รายได้อ่ืน    
รายได้อ่ืนประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท)     ปี 2553  ปี 2552  ปี 2551 

 กําไรจากการขายท่ีดิน        -    41.29       - 

รายได้จากการขายเศษวสัด ุ   136.26    30.58  72.38 

 กําไรจากสญัญาป้องกนัความเส่ียง      14.91       -   49.27 

ดอกเบีย้รับ           -    22.68   30.72 

เงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยั     49.15         -   28.62 

เงินเพ่ิมสําหรับงานพิเศษ          -    10.00   16.69 

กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน      33.08    53.38       - 

รายได้เบด็เตลด็       27.32    28.43    31.48 

 รวม              260.72  186.36  229.16              
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การวเิคราะห์ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

 ในปี 2553 ต้นทนุขายมีสดัสว่นโดยเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 80 ต่อยอดขาย ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 81 

ในปี 2552 ทัง้นี ้มาจากสาเหตหุลายประการดงันี ้

(1) ประสทิธิภาพ (efficiency) ของระบบปฏิบติัการสงูขึน้ซึง่สง่ผลให้ต้นทนุผลิตลดลง 

(2) อตัราสญูเสียลดลง และต่ําสดุในรอบ 3 ปี 

(3) ราคาขายตอ่หน่วยโดยเฉล่ียสงูขึน้ สดัสว่นการขายสนิค้ากลุม่เทคโนโลยีสงูเพ่ิมขึน้ทําให้มีกําไรมาก

ขึน้ 

(4) ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ เร่ิมใช้ระบบตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานหลกั (KPIs) และการ
ควบคมุกําลงัพลอย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม กําไรส่วนเพ่ิมท่ีได้จากปรับประสิทธิภาพเกือบทัง้หมดนัน้ได้ถูกหักล้างไปเพ่ือชดเชยผล

ขาดทนุจากราคาวตัถดิุบท่ีปรับตวัสงูขึน้และคา่เงินบาทท่ีแขง็ค่าขึน้อย่างตอ่เน่ืองไป 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 7 ต่อยอดขาย เป็นจํานวนทัง้สิน้ 500 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ท่ีมีจํานวน 407 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ร้อยละ 80 เป็นคา่ใช้จ่ายผนัแปรและเพ่ิมขึน้ตาม
สดัสว่นของยอดขาย ประกอบด้วยค่าระวางขนสง่ ค่าประกนัภยัทางทะเล ค่านายหน้าสําหรับตวัแทนขาย ค่าวสัดุ

หีบห่อ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีผนัแปรตามปริมาณขาย สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี ได้แก่ เงินเดือน

พนักงานฝ่ายขาย ค่าเบีย้ประกันภัยสําหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ค่าสินค้าตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายสินค้าคืน ค่า

คดัเลือกสนิค้า และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ในแผนกขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสํานกังานและ  สวสัดิการ

ต่างๆ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ค่าไฟของส่วน

สํานกังาน คา่บริการรักษาความปลอดภยั คา่ใช้จ่ายเดินทาง คา่ใช้จ่ายการส่ือสาร คา่รถรับ-สง่พนกังาน ค่าบริการ

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ค่าสอบบญัชี ค่าเบีย้ประกันภยัทรัพย์สิน ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ รวมถึงค่าเส่ือม

ราคาของทรัพย์สนิฝ่ายบริหาร คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้า คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการจําหน่าย

ทรัพย์สิน และคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ตา่งๆ 

ค่าใช้จ่ายบริหารในปี 2553 มีจํานวน 388 ล้านบาท เทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปีก่อนจํานวน 351 
ล้านบาท คา่ใช้จ่ายท่ีสงูขึน้มีสาเหตมุาจากดงันี ้

 บจ.เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล ได้กลบัมาเปิดโรงงานและทําการผลิตอีกครัง้ตัง้แต่ต้นปี 2553 โดย
ใช้กําลงัการผลิตประมาณร้อยละ 80 และมีค่าใช้จ่ายบริหารจํานวน 59 ล้านบาทสําหรับปี 

ขณะท่ีในปี 2552 ได้ปิดโรงงานแต่มีการบนัทึกค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรระหว่างหยุดการผลิต

เป็นคา่ใช้จ่ายบริหารจํานวน 51 ล้านบาท 



   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56 – 1 ประจําปี 2553 

13 
 

 ไมมี่การบนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับ บริษัท อวาตา ซิสเต็ม คอร์ป ในปี 2553 เน่ืองจาก

ศาลได้มีคําสัง่ให้บริษัทดงักลา่วล้มละลายแล้ว (ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีบนัทกึบญัชีในปี 2552 

มีจํานวน 22 ล้านบาท) 
 ตัง้สํารองคา่โบนสัในอตัราท่ีสงูขึน้เน่ืองจากในปี 2553 บริษัทฯมีผลการดําเนินงานท่ีดี 
 ตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 20 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

และบริษัทย่อย 

 
การวเิคราะห์ผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้จํานวน 7,505.9 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 

6,764.0 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 534.6 ล้านบาท (ร้อยละ 7 ต่อ

ยอดขาย) เทียบกบัปีก่อนท่ีมีผลกําไร 171.5 ล้านบาท (ร้อยละ 3 ตอ่ยอดขาย)  

 ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดไว้เน่ืองจากความต้องการในสินค้าปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตาม

การฟื้นตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และยังมีความต้องการในสินค้าจากกลุ่มลกูค้าใหม่

ของบริษัทฯท่ีเพ่ิมมากขึน้ด้วย 
 ตลอดปี  2553 บริษัทฯมุง่เน้นในเร่ืองการปรับปรุงระบบปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ (Streamlining 

operations) ทัง้ทางด้านการวางแผนการผลิต การควบคมุต้นทนุ การควบคมุกําลงัพล การลดอตัราของเสีย และ

นําตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานหลกั (KPIs) มาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยมีระบบ SAP เป็น

เคร่ืองมือในการติดตามตัวชีว้ัดท่ีสําคัญเพ่ือเปรียบเทียบผลสําเร็จ โดยในภาพรวม การท่ีระบบปฏิบัติการมี

ประสทิธิภาพท่ีดีนัน้เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุท่ีผลกัดนัให้บริษัทฯมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ได้ 
ทางด้านการเงินได้มีการปรับโครงสร้างหนีทํ้าให้สดัส่วนหนีส้ินต่อทนุลดลง และมีการบริหารความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น Swap และ Options ตามความเหมาะสม เป็นผลให้

คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง อีกทัง้ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในงบกําไรขาดทนุก็มีน้อยมาก  

 
ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 8,753 ล้าน

บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 3,189 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 5,308 ล้ามบาท เงินลงทนุ

ในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนๆจํานวน 255 ล้านบาท สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปล่ียนแปลงลดลงจาก 

8,807 ล้านบาทในปี 2552  โดยหลกัมาจากรายการ ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์–สทุธิ มีมลูค่าลดลงจากการตดัค่า

เส่ือมราคาสําหรับปี 2553 จํานวน 589 ล้านบาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในบริษัทย่อย-สทุธิ มีการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึน้ 765 ล้านบาท เน่ืองจากในระหว่างปี บริษัทฯได้ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมเติม (บจ.ไทยลามิเนต แมนู

แฟคเจอเรอร์ และ บจ.เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล) จํานวน 224 ล้านบาท และได้โอนกลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยค่า

ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย (บจ.เคซีอี เทคโนโลยี) จํานวน 541 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทย่อยดงักล่าวมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้และเช่ือว่าจะมีผลกําไรจากการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ืองในอนาคต 

ลูกหน้ีการค้าและ ลูกหน้ีการค้า–กจิการที่เก่ียวข้องกัน  
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทชัน้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นลูกหนีท่ี้มี

คณุภาพ ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ เปล่ียนแปลงลดลงจาก 1,560 ล้าบาท ในปี 2552 เป็น 1,530 ล้านบาทในปี 2553 ซึง่
เพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของยอดขาย ในปี 2552 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 90 วนั อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบาย

ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับหนี ้ท่ีมีอายเุกินกําหนดชําระมากกว่า 90 และ 180 วนั ในอตัราร้อยละ 25 และ 50 

ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ จํานวน 0.16 ล้านบาท 

สนิค้าคงเหลือ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จํานวน 1,332 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี

ก่อนท่ี 1,160 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสต๊อกสินค้าสําเร็จรูปท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเป็นช่วงปลายปีลกูค้ามกัจะลด

ระดบัสต๊อกลง นอกจากนัน้บริษัทย่อยได้สต๊อก fiberglass ไว้จํานวนหน่ึงในช่วงท่ีวตัถดิุบขาดแคลน 

 บริษัทฯมีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคณุภาพตามอายุของวตัถดิุบแต่ละประเภทตามความเหมาะสม 

และตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือให้เท่ากบัมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (Net Realizable Value) ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัง้คา่เผ่ือสินค้าเส่ือมคณุภาพเป็นจํานวน 29 ล้านบาท และได้ตัง้

คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือเป็นจํานวน 15 ล้านบาท  

ระยะเวลาหมนุเวียนสินค้าคงเหลือเฉล่ียในปี 2553 เท่ากบั 35 วนั เม่ือเทียบกบัปี2552 ท่ี 29 วนั 

หน้ีสนิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 
     ปี 2553   ปี 2552    ปี 2551 

 หนีส้นิรวม   6,108    6,329     7,074 

 
เงินกู้ ยืม :       

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้  3,169 (64%) 3,265   4,461 (78%) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว  1,487  1,568          954 

สญัญาเช่าการเงิน     261      344       264 
       รวมเงินกู้ ยืม   4,917  5,177     5,679 

 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ    2.31   2.55       3.06   เท่า 
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เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลงซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างหนีก้ับสถาบันการเงินใน

ระหว่างปี อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเป็น 2.31 เท่าในปี 2553 ลดลงจากปีก่อนเพราะหนีส้ินรวมลดลงและสว่นของผู้

ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ด้วยกําไรจากการดําเนินงานของปี 2553นี ้

อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมเน่ืองจากในระหว่างปี 

บริษัทฯ ได้ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมเติมทําให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อยลดลงเป็นจํานวน 225 ล้านบาท 

หากไมร่วมรายการนี ้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุจะเทา่กบั 2.12 เท่า 

สภาพคล่อง 
 จากการท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2553 ทําให้มีกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้มา

จากกิจกรรมดําเนินงานเป็นบวกจํานวน 876 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26 จากปีก่อนท่ี 696 ล้านบาท 

นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ปรับโครงสร้างหนีก้บัสถาบนัการเงินโดยแปลงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวนหนึ่งไปเป็นเงินกู้ ยืม

ระยะยาว รวมทัง้มีการมีเงินสดเข้ามาจากการขายหุ้นซือ้คืน และจากการใช้สิทธิซิอ้หุ้นของพนกังาน (ESOP)  ซึ่ง

ช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่กิจการ 

 จากงบกระแสเงินสด มีเงินสดท่ีใช้ไปในการลงทนุเพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ในปี 2553 จํานวน 167 ล้าน

บาท และมีการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมเติมจํานวน 284 ล้านบาท เงินสดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2553 มีจํานวน 

143 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากปี 2552 ท่ี 157 ล้านบาท 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เท่ากบั 0.65 เท่า สงูขึน้เลก็น้อยจาก 0.60 เท่าในปีก่อน 

เป็นผลจากการท่ีมีทรัพย์สนิหมนุเวียนเพ่ิมมากขึน้  

โครงสร้างเงนิทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินสดจากการดําเนินงานเป็นบวกและเพียงพอท่ีจะรองรับความต้องการสําหรับ
เงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการดําเนินงานตามปกติและการจ่ายดอกเบีย้เงินกู้  นอกจากนัน้ ยงัมีวงเงินสินเช่ือระยะสัน้

จากสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ีใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ รวมทัง้ยงัได้รับการสนนัสนนุเพิ่มเติมในวงเงินกู้

ระยะยาวสําหรับโครงการลงทนุอย่างตอ่เน่ือง 
 โครงสร้างเงินทนุ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

      ปี 2553  ปี 2552   ปี 2551 

  เงินกู้ ยืม    4,917  5,177  5,679 

  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,653  2,245  2,076 

  สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย           (8)      233     234 

   เงินทนุรวม      7,562  7,655  7,989 

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Net D/E)   1.85   2.08   2.45     เท่า 
 (เฉพาะหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้) 
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รายจ่ายลงทุน 
 ตลอดปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทนุจํานวน 167 ล้านบาท (ร้อยละ 2.6 ต่อยอดขาย) 

โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายลงทนุเพ่ือเปล่ียนแทนหรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตและเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน

ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร รวมทัง้การซือ้เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ต่างๆและการปรับปรุงระบบสนบัสนุน

การผลติ (facilities) อ่ืนๆ ใน ปี2553 ไมมี่การลงทนุเพ่ือขยายกําลงัการผลติแต่อย่างใด 

 
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตสินค้า PCB ซึง่เป็นวตัถดิุบพืน้ฐานในอปุกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์ทกุประเภท 

แตเ่น่ืองจากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯสว่นใหญ่จะถกูนําไปประกอบเป็นชิน้สว่นอีเลก็ทรอนิกส์ในรถยนต์ ซึง่ในปลายปี

2552 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรฐกิจโลกท่ีถดถอยและมีผลต่อสภาวะตลาดและ

ยอดขายของลูกค้าของบริษัทฯ ดังนัน้จึงมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่าง

หลีกเล่ียงไมได้ 
 เน่ืองด้วยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 70-75 แต่มีต้นทุน

วตัถดิุบและคา่ใช้จ่ายในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกนัประมาณร้อยละ 60 ของยอดขาย ดงันัน้การเปล่ียนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จึงมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามสดัส่วน

ดงักลา่ว 
 ราคาทองแดง ทองและนํา้มัน (Commodity price) ในตลาดโลก มีผลโดยตรงกับราคาซือ้วัตถุดิบ 

ทองแดง และแผน่ลามิเนตท่ีใช้ในการผลติ PCB ต้นทนุทองแดงมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 10-13 ตอ่ราคาขายผลิตภณัฑ์ 

แตเ่น่ืองจากมีการตกลงราคาขายสนิค้าไว้ลว่งหน้าเป็นรายปี ดงันัน้การเปล่ียนแปลงราคาตลาดของวตัถดิุบจึงมีผล

ตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯด้วย 

 
รายการยกเว้น 
 ไม่มี  

 
แผนการดาํเนินงานในอนาคต 
 บริษัทฯจะยงัคงให้ความสําคญัตอ่การพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหมค่วบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์เพ่ือให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าในการพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีมีการทํางานท่ีซบัซ้อนมากขึน้ และก้าว

ไปพร้อมกบัการเติบโตของอตุสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต์  
บริษัทฯจะยงัคงเดินหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึน้เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตของกําไรอย่าง

ยัง่ยืน และสร้างพืน้ฐานท่ีแข็งแรงสําหรับอนาคตด้วยประสพการณ์และความชํานาญท่ีมีทางด้านอิเล็คทรอนิคส์

ยานยนต์ เพ่ิมการวิจยัพฒันาใน PCB เทคโนโลยีสงู พร้อมๆกบัการขยายฐานลกูค้าในตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ

ในญ่ีปุ่ นเพ่ือเร่งการเติบโตของธรุกิจในอนาคต 
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   แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย ช่ือผู้สอบบญัชี 

คา่สอบบญัชี 

(บาท) 

1 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ) 

1,050,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ) 

470,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ) 

880,000 

4 บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ 

จํากดั 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ) 

540,000 

5 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ) 

340,000 

6 บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดั บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

(โดยนางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ) 

240,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,520,000 
 

คา่บริการอ่ืน (non-audit fee) 
 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย 

ประเภทของงาน

บริการอ่ืน            

(non-audit service) ช่ือผู้สอบบญัชี 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

สว่นท่ีจ่ายไปใน

ระหว่างปีบญัชี 

สว่นท่ีจะต้อง

จ่ายในอนาคต 

1 บริษัท เค ซี อี อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสินค้าและ

สนิทรัพย์ 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท 

แอนด์ ยงั จํากดั (โดย

นางสาวกมลทิพย์ เลศิ

วิทย์วรเทพ) 

15,000 - 
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รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย 

ประเภทของงาน

บริการอ่ืน            

(non-audit service) ช่ือผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 

จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสินค้าและ

สนิทรัพย์ 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท 

แอนด์ ยงั จํากดั  

(โดยนางสาวกมลทิพย์ 

เลศิวิทย์วรเทพ) 

15,000 - 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของบตัร
สง่เสริมท่ีกําหนดโดย
สํานกังาน
คณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากดั  
(โดยนางสาวกมลทิพย์ 
เลศิวิทย์วรเทพ) 

- 100,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร์ จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของบตัร
สง่เสริมท่ีกําหนดโดย
สํานกังาน
คณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากดั  
(โดยนางสาวกมลทิพย์ 
เลศิวิทย์วรเทพ) 

- 200,000 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 30,000 300,000 
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ข้อมลูข้างต้น 

 
  ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าไม่มีข้อมลูการให้บริการอ่ืนท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายให้

ข้าพเจ้า สํานกังานสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบ

บญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักดัท่ีข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 

 
 ไม่ถกูต้อง ไมค่รบถ้วน กลา่วคือ ...............................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................  
 เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทัง้หมดในแบบฟอร์มนีแ้สดง

ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ข้าพเจ้าสงักัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าวท่ีถูกต้อง

ครบถ้วน  
 
 
 
 

                                                                                          ลงช่ือ    

                                                                                           (นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ) 
                                                                             สงักดั  บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

                                                                     ผู้สอบบญัชีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
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12.  ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

12.1 การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯให้แก่พนกังานของบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อย ซึง่เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้เว้นแต่โอนตามท่ีกําหนด

ในหนงัสือชีช้วน  และไม่มีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 หน่วย  ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 5 ปี

นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 

1 หุ้น  ในราคาใช้สทิธิ  3.93 บาทต่อ  1 หุ้นสามญั  อย่างไรก็ตาม  ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิข้างต้น
อาจถกูปรับเม่ือมีเหตกุารณ์ตามท่ีได้กําหนดในหนงัสือชีช้วน  และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก  ๆ  ไตรมาส ในวนัท่ี 

15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถนุายน  กนัยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี  15 ถึง 18 

กนัยายน 2551 และกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2555  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯออกและ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯและ/หรือบริษัท

ย่อยจํานวน  10,000,000 หน่วย และได้อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักลา่ว ใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

โครงการ ESOP-W3   และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วันท่ีออก

ใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้  1 หุ้น  ในราคาใช้

สิทธิ 6.86 บาทต่อ  1 หุ้นสามญั  และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกไตรมาส ในวนัท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม 

มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และ

กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2556 

การเปล่ียนแปลงระหว่างปีของใบสําคญัแสดงสทิธิมีรายละเอียดดงันี ้ 

 จํานวน (หนว่ย) 

 2553 2552 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ ณ วนัต้นปี 2,435,500 3,000,000 

บวก: ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกระหวา่งปี 10,000,000 - 

หกั: ใช้สทิธิระหวา่งปี (8,005,500) (564,500) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ ณ วนัสิน้ปี 4,430,000 2,435,500 
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12.2 หุ้นสามัญซือ้คืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 หุ้นสามญัซือ้คืนประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

 

งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

มลูคา่หุ้นสามญัซือ้คืน (พนับาท) 39,836.69 7,508.22 

จํานวนหุ้นสามญัซือ้คืน (พนัหุ้น) 4,149.80 6,779.70 

ราคาเฉล่ียหุ้นละ (บาท) 9.60 1.10 

อตัราร้อยละของจํานวนหุ้นสามญัซือ้คืน                                            

ต่อจํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯออก 0.88 1.46 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2553 ของบริษัทฯได้มีมติอนมุติัโครงการซือ้หุ้น

คืนของบริษัทฯ เพ่ือการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 90 ล้านบาท และไม่เกินกําไรสะสมของบริษัทฯ โดย

กําหนดจํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนจํานวน 10 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซือ้หุ้นคืน ตัง้แตว่นัท่ี 9 สงิหาคม 2553 ถึงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2554 

ระยะเวลาจําหน่ายหุ้ นท่ีซือ้คืนมีกําหนดตัง้แต่วันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 โดยให้

จําหน่ายหุ้นสามญัท่ีซือ้คืนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน การตดั

หุ้นท่ีซือ้คืนและการลดทุน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซือ้หุ้นคืน 

การจําหน่ายหุ้นคืนและการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกําหนดราคาจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนโดยพิจารณาจาก

ราคาตลาดของหุ้น 
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ส่วนที่ 2 

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทฯได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ

ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้ง ใน

สาระสําคญั  นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู

อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ี

เป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักล่าว และบริษัทฯได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผู้สอบบญัชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย 
ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัท่ีบริษัทฯได้รับรองความถกูต้อง

แล้ว  บริษัทฯได้มอบหมายให้ นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต และนางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบั

เอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต และนาง ศิริพรรณ สนัธนะ

พนัธ์ กํากบัไว้ บริษัทฯจะถือว่าไมใ่ช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

ช่ือ         ตําแหนง่             ลายมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ     1. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต            กรรมการบริหาร ..............................................  

 
                            2. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์          กรรมการ      
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 ทัง้นี ้มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง

ร่วมมือกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้เน่ืองจาก การเปิดเผย

ข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรให้

แจ้งในสาระสําคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินแลผลการดําเนินงานของบริษัทหรือ

รายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและ

ผู้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารดงักลา่วเท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหาร

ซึ่งสามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้อง

แจ้งนัน้ ย่อมไมมี่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20 

 
 
หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

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

เท่านัน้ 
 



อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายบัญชา  องค์โฆษิต 60 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 10.62 สามีของ 2550-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (Second Class Honours) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 2543-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

เลขทีบตัรประชาชน Reigate College of Arts, England กรรมการและกรรมการ 2553-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั

3100100301626 บริหาร 2534-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั

ผ่านการอบรม 2533-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั

2547- Directors Accreditation Program (DAP) 2531-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2526-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ และ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

(IOD)    กรรมการบริหาร

นายปัญจะ  เสนาดิสัย 63 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 4.23 - 2549-2552  - กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารออมสนิ

กรรมการ มหาวิทยาลยัซฟัฟอล์ก กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

เลขทีบตัรประชาชน มลรัฐแมสซาชเูสทซ์ สหรัฐอเมริกา 2548-ปัจจบุนั  - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน)

3101700054159 2547-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)

ผ่านการอบรม 2546-ปัจจบุนั  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

2545-Director Certification Program(DCP) 2545-ปัจจบุนั  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน)

2547-Audit Committee Program(ACP) ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2550 -Role of the Compensation Committee 2543-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2549-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบ

(IOD) และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ- 2542-2549  - กรรมการ/ที่ปรึกษา/กรรมการพิจารณาผล บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)

ตลาดทนุ รุ่นที่ 8 ตอบแทน

หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการ- 2536 - 2550  - กรรมการ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอรส์ จํากดั (มหาชน)

และผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กร- 2526-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท 

คุณวุฒทิางการศึกษา
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท* (%)

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง

1



อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มหาชน รุ่นที่ 2 สถาบนัพฒันากรรมการ และผู้- 2526-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

บริหารระดบัสงูภาครัฐ

นางวรลักษณ์  องค์โฆษิต 60 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 2.06 ภรรยาของ 2550-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั

ชื่อเดิม : - ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND นายบญัชา องค์โฆษิต 2540-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั

สกลุเดิม    ทองประดิษฐ์ ประธานกรรมการและกรรม 2543-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ ผ่านการอบรม การผู้จดัการ 2534-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั

อํานวยการฝ่ายสาํนกับริหาร 2546-Directors Accreditation Program(DAP) 2533-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั

เลขทีบตัรประชาชน 2547-Finance For Non-Finance Director 2531-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

3100100301561 2548-Thai Directors Compensation Survey 2526-ปัจจบุนั  - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

2551-Directors Certification Program(DCP)

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)

แพทย์หญิงจันทิมา  องค์โฆษิต 65  - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต 0.96 พี่สาวของ 2546-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั

กรรมการ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นายบญัชา องค์โฆษิต  - ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางสขุภาพจิต

เลขทีบตัรประชาชน  -Diplomate America Board of Phychiatry & ประธานกรรมการและกรรม 2543-2550  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

3100902008815 Neurology การผู้จดัการ 2540-2547  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั

 - Residency training in Psychiatry and 2531-2550  - กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

Neurology, Department of Psychiatry, 2528-ปัจจบุนั  - จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท และคลนิิกแพทย์สขุมุวิท

University of Illinois, Chicago,Illinois,U.S.A สขุมุวิท 31

 - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลยัมหิดล

ผ่านการอบรม

คุณวุฒทิางการศึกษา
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท* (%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

2



อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2546  -  Director AccreditationProgram (DAP)  - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

2547 - Finance for Non-Finance Director มหาวิทยาลยัมหิดล

2551 - Directors Certification Program (DCP) 2526-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 (IOD)

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ์ 56 ปริญญาตรีอกัษรศาสตร์บณัฑิต 1.18 น้องสาวของ 2547-ปัจจบุนั  - กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั

ชื่อเดิม : - จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นายบญัชา  องค์โฆษิต 2543-2549  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

สกลุเดิม    องค์โฆษิต ผ่านการอบรม ประธานกรรมการและกรรม 2540-2546  - กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จดัการ 2547 -  Director AccreditationProgram (DAP) การผู้จดัการ 2536-2549  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

ทัว่ไป 2547 - Finance for Non-Finance Director 2535-ปัจจบุนั  - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

เลขที่บตัรประชาชน 2551 - Directors Certification Program (DCP) 2534-2550  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั

3100903817580 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

 (IOD)

นายแพทย์ทองดี  ชัยพานิช 76 ปริญญาแพทย์ศาสตร์บณัฑิต 0.10 - 2542 - ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และ มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ 2530- ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

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

Surgery

เลขทีบตัรประชาชน

3100901452134 ผ่านการอบรม

2546-Director Accreditation Program(DAP)

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท* (%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

3



อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พลโท นายแพทย์สุปรีชา  โมกขะเวส 74 AB มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 0.40 - 2542-ปัจจบุนั  - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

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

กรรมการอิสระ F.R.C.S © ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แห่งประ 2530 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

เลขทีบตัรประชาชน เทศแคนาดา 2545-ปัจจบุนั  - กรรมการ มลูนิธิออร์โธดิคส์แห่งประเทศไทย

3100902154293 2545-2547  - ประธาน มลูนิธิโรคกระดกูพรุนแห่งประเทศไทย

ผ่านการอบรม 2544-2546  - ตวัแทนของประเทศไทย S.I.C.O.T

2547-Directors Accreditation Program(DAP) 2543-2546  - ประธานอนกุรรมการประเมิน สถาบนัฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิชาออร์โธดิคส์

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ออร์โธดิคส์แห่งประเทศไทย

(IOD) 2543-2545  - ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

เครื่องราชอิสรภรณ์ 2533-ปัจจบุนั  - กรรมการ มลูนิธิเพื่อการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์

2536 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก 2530- ปัจจบุนั  - ที่ปรึกษา มลูนิธิมหาวชิราลงกรณ์

2539 - มหาวชิรมงกฎุ

นางอุบล  จิระมงคล 60 MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 0.78 - 2542-ปัจจบุนั  - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

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

สกลุเดิม  สากลเสถียร ผ่านการอบรม

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

กรรมการอิสระ จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

เลขทีบตัรประชาชน (IOD)

5101700055933

นายพิธาน องค์โฆษิต 30 Cornell University,Johnson Graduate School 0.56 บตุรชายของ 2553-ปัจจบุนั  - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ชื่อเดิม : - Management นายบญัชา องค์โฆษิต 2553-ปัจจบุนั  -กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

รองกรรมการผู้จดัการ ประธานกรรมการและกรรม 2553-ปัจจบุนั  -กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท* (%)

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
คุณวุฒทิางการศึกษาชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เลขทีบตัรประชาชน ผู้จดัการ และนางวรลกัษณ์ 2553- ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั

3100100301634 องค์โฆษิต กรรมการและ 2552  - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

กรรมการบริหาร 2552  - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

2552  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

2550-2551  - ผู้จดัการฝ่ายผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

นางธัญรัตน์  เทศน์สาลี 55 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - - 2551-ปัจจบุนั  - เลขานกุารบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ชือเดิม : - Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา 2551-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท ไทย บซิิเนส โซลชูัน่ จํากดั

สกลุเดิม  ศีลาเจริญ 2550-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั

ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี และรักษาการ 2550-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

แทนผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 2550-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

เลขทีบตัรประชาชน 2549- ปัจจบุนั  - รักษาการผู้อํานวนการฝ่ายการเงิน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

3101400565727 2547-ปัจจบุนั  - ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

2544-2546  - ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท มาลสีามพราน จํากดั (มหาชน)

นางเสาวลักษณ์  วรามิตรสกุล 52 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี 0.25 - 2543-ปัจจบุนั  - ผู้อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุการผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ชื่อเดิม  :- จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538-2542  - ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมการผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

สกลุเดิม  สพุทุธิธาดา 2532-2537  - หวัหน้าฝ่ายวิศวกรรมการผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ผู้อํานวยการฝ่ายสนบัสนนุการผลติ

เลขทีบตัรประชาชน

3100905054443

นายวิทกร  เลิศไพศาล 58 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (สาขา 0.11 - 2540-ปัจจบุนั  - ผู้อํานวยการฝ่ายการผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการผลติ เครื่องกล) 2527-2539  - ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

เลขทีบตัรประชาชน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท* (%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง
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อายุ

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

3101701556336

นายนพดล  ทับเที่ยง 47 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 0.05 - 2540-ปัจจบุนั  - ผู้อํานวยการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ผู้อํานวยการฝ่ายคณุภาพ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 2537-2539  - ผู้จดัการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

เลขทีบตัรประชาชน 2535-2537  - ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

3909900617921 2531-2535  - หวัหน้าฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

นายตันติกร ชังฆนาก 45 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - - 2552-ปัจจบุนั  - ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)

ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และบริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2550-2551  - ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บริษัท ซมัมิท ออโต้ จาํกดั

เลขทีบตัรประชาชน 2548-2550  - ผู้จดัการสว่นบคุคลโรงงาน บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)

3669700014354

*  สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2553

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง คุณวุฒทิางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท* (%)

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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KCEI TLM KCET KCETH KCEA KCES TBS
นายบญัชา  องค์โฆษิต X, /, //, /// X, //, /// X, // X, //, /// X, // // //

นายปัญจะ  เสนาดสิยั // //

แพทย์หญิงจนัทมิา  องค์โฆษิต //

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

นางศริิพรรณ  สนัธนะพนัธ์ /, //, /// //, ///

พลโท นายแพทย์สปุรีชา  โมกขะเวส XX, //

นายแพทย์ทองดี  ชยัพานิช XX, //

นางอบุล  จิระมงคล XX, //

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

นางพิชญา องค์โฆษิต โอซากิ ///

นางธญัรัตน์  เทศน์สาลี //// //, //// //, //// //, //// X, //

นายนพดล  ทบัเท่ียง //// //// ////

นายตนัตกิร ชงัฆนาก //// //// ////

นายวิทกร  เลศิไพศาล ////

นางเสาวลกัษณ์  วรามิตรสกลุ ////

นายพล  ดริุยะบรรเลง //, ////

นางวรรณวดี  พฒันศาสตร์ //, ////

นางสาวนิตยา  โรจนกําพล //, ////  

นายประเสริฐศกัดิ ์ทมึหลวง //

นายทําน ุตู้จินดา //

นางสณีุ เอกธีรจิตต์ ///

นายวินยั กมลพนัธ์ ////

นายอรรถสทิธ์ องค์โฆษิต //// /, //

มล.ปิลมั รัชตะนาวิน //, ///

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ                  XX = กรรมการตรวจสอบ                     

 / = กรรมการบริหาร                     //  = กรรมการ

/// = ผู้บริหาร                              //// = ผู้ อํานวยการ     

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) KCET บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั

KCEI บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั TBS บริษัท ไทย บิสซนิิส โซลชูัน่ จํากดั

TLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนเูฟคเจอเรอร์ จํากดั KCEA บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั

KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั KCES บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั

เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร KCE
บริษัทย่อย บริษัทร่วม



( ไม่มี )

เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ
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