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สวนที่ 1 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
 

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

KCE” ) 
ประเภทธุรกิจ   :  ผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส (PRINTED 
       CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 
ประเภทของหุน  :  เปนหุนสามัญ 
ทุนจดทะเบียน                     :  491,829,500 บาท ไดออกหุนสามัญจํานวน 464,053,769 หุน ( ณ 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555) มลูคาหุนละ 1.00 บาท  
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  :  เลขท่ี 125-125/1,1 หมูท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวง     
                                                         ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
เลขทะเบียนบริษัท      :  0107535000354  (เดิม เลขท่ีบมจ.68) 
Website    :   http://www.kcethai.in.th     
โทรศัพท :      (662)326-0199 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย 
โทรสาร :      (662)326-0300 
 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตแผน PCB ประเภท MULTILAYER บริษัทฯเขาถือ
หุนในบริษัทตางๆ ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป มีดังน้ี 
  1. บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100 ลานบาท 
ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE – SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ  มีโรงงานต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
  2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,400 ลานบาท ดําเนิน
ธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเปนหลัก บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนเรียกชําระแลว  ซึ่งเปนหุนสามัญ มีโรงงานต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250 ลาน
บาท ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED 
FIBERGLASS (PREPREG)  ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทฯและ
บริษัทยอยท้ัง 2 บริษัท บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมเปน รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ซึ่ง
เปนหุนสามัญ มีโรงงานต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

1. ขอมูลทั่วไป 
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4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ในประเทศไทย 
โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 
  5. บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด :  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 50 

 6. บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 ดอลลาร
สิงคโปร ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ในภูมิภาคเอเซีย บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 49 
ของทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 

   7. บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี  26 พฤษภาคม 2551 
ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและใหบริการใน
โครงการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระ
แลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 

 
บุคคลอางอิง 
นายทะเบียน 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : 02-229-2800,02-564-5599 
โทรสาร: 02-654-5427 
 
ผูสอบบัญช ี
นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 และ/หรือ 
นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ 
นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451  
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : 02-264-0777, 02-661-9190 
โทรสาร : 02-264-0789-90 
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษัท  สํานักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย  จาํกัด 
99/22 ชั้น 10  อาคารสาธรธานี 2  
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม 
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 02-238-3689-92, 02-233-5399, 02-233-6869 
โทรสาร : 02-236-4980 
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ในการประเมินความเสี่ยงของบริษัท มีปจจัยเส่ียงหลายประการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท หรืออาจเปนความเส่ียงเท่ีมีในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส เศรษฐกิจโลก หรือสภาวะตลาดและ
การแขงขัน รวมถึงความเส่ียงจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี และความเส่ียงทางดานการเงิน ในการจัดการกับ
ความเสี่ยงดังกลาว บริษัทมีนโยบายเพื่อบริหารความเสี่ยงในแตละปจจัยดังตอไปน้ี 
 

2.1 ปจจัยความเสีย่งภายนอกบริษัท 

 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
 การเติบโตของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอุตสาหกรรมอื่น
ท่ีมีชิ้นสวนอีเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ เชนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑทีใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีระดับสูง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามวัฎจักรของอุตสาหกรรมอาจนําไปสูความเส่ียงดานอื่นๆ และอาจ
สงผลกระทบในเชิงลบตอยอดขายหรือราคาสินคาของของกลุมบริษัทฯได 

กลุมบริษัทฯไดมีนโยบายมุงเนนการผลิตสินคาอีเล็กทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอและเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย ผูซื้อมักจะใหความสําคัญดาน
คุณภาพของสินคาเปนอันดับแรก ทําใหผูผลิตสินคาราคาถูกไมสามารถจะเขามาแขงขันในตลาดน้ีได  อยางไรก็
ตาม เพื่อกระจายความเสี่ยงกลุมบริษัทฯไดกระจายการผลิตไปยังกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆดวย เชน ในกลุม
อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม กลุมเคร่ืองมือทางการแพทย กลุมอุปกรณโทรคมนาคม หรือกลุม
ชิ้นสวนคอมพิวเตอร กลุมสินคาอุปโภค  เปนตน    

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
เน่ืองจาก PCB เปนสวนประกอบพ้ืนฐานของผลิตภัณฑอีเล็กทรอนิกสทุกประเภท ซึ่งในปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยีหรือสินคาชนิดใดมาแทนท่ีการใช PCB ได อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเปนความ
เส่ียงของอุตสาหกรรม PCB อาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ การเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต และการเปล่ียนแปลงในคุณสมบัติหรือประเภทของวัตถุดิบท่ีชในการผลิต PCB 
ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

แนวโนมของอุปกรณอีเล็กทรอนิกส ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงและมี
ความละเอียดซับซอนมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการ PCB ท่ีมีขนาดเล็กลง มีลายวงจรท่ีละเอียดซับซอน และมี
จํานวนชั้น (Layer) ของแผนวงจรมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคนิคการผลิตท่ีตองการทักษะในการ
ผลิตสูงมาก เพื่อใหได PCB คุณสมบัติพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามตองการ นอกจากน้ันยังอาจมี
การเปล่ียนแปลงประเภทของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต เชนการใชLaminate ท่ีเปน Halogen-Free หรือ ใช Lead-
Free ซึ่งเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากกวา 

2.ปจจัยความเสี่ยง 
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การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวในเบื้องตนอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการผลิต รายได
และผลกําไรจากการดําเนินงานอยูบาง แตกลุมบริษัทฯก็ไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีดังกลาวอยูตลอดเวลา ดวยการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมท้ังขยายกําลัง
การผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามาโดยตลอด ในขณะเดียวกันกลุมบริษัทฯก็มุงเนนการผลิตสินคา
คุณภาพในระดับปานกลางถึงคุณภาพสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตระดับน้ีไมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมาก
นัก รวมถึงการใหความสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา การสงสินคาตรงตามความตองการของ
ลูกคา การใหความชวยเหลือแกลูกคาในการผลิตภัณฑใหม เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาท่ีเปนผูผลิต
อุปกรณอีเล็กทรอนิกส ทําใหกลุมบริษัทฯสามารถรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไวไดและมีการปรับตัวตามเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ 

 ความเส่ียงทางดานการตลาด และการแขงขันทางธุรกิจ 
ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดไดจากปจจัยภายในประเทศของตลาดผูซื้อเอง 

เชน จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง นโยบายการคาระหวางประเทศ สงคราม การกอการราย เปน
ตน  และรวมถึงปจจัยในระดับองคกรของลูกคา เชน มีการควบรวมกิจการ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดซื้อ 
เปนตน กลุมบริษัทฯจึงมีนโยบายกระจายสัดสวนการตลาดในกลุมอุตสาหกรรมหลายประเภท แมวาจะคงสัดสวน
การตลาดสวนใหญไวในอุตสาหกรรมยานยนต อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดกระจายการขายสินคาไปท่ัวทุกภูมิภาค
ของโลก เชน ในยุโรป อเมริกา และเอเซีย  

สวนความเส่ียงทางดานการแขงขันทางธุรกิจน้ัน ในดานหนึ่งจะเปนการแขงขันดานราคา ซึ่งคูแขงของ
กลุมบริษัทฯจะเปนผูผลิตในประเทศจีนและไตหวัน ซึ่งเปนปญหาของผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสท่ัวโลก 
รวมถึงกลุมบริษัทฯดวยแมวากลุมบริษัทฯจะไมไดเปนคูแขงโดยตรงกับผูผลิตในประเทศจีนเพราะมีตลาด
เปาหมายคนละกลุม สวนอีกดานหน่ึงเปนการแขงขันกับผูผลิตPCB ในยุโรปท่ีถูกมองวามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวา
และมีคุณภาพสูงกวาPCB ท่ีผลิตในประเทศไทย อีกท้ังยังมีแหลงผลิตในยุโรปเองซึ่งการขนสงทําไดสะดวกกวา 
อยางไรก็ดี จากการท่ีผูผลิตสินคาอีเล็กทรอนิกสถูกกดดันเร่ืองตนทุนทําใหตองหันมาหาซื้อของถูกในตลาดเอเซีย
มากข้ึน สงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตPCB จากยุโรปและอเมริกามาทางเอเซียในหลายปท่ีผานมาอยาง
ตอเน่ือง และผูผลิตท่ีเปนคูแขงของกลุมบริษัทฯในยุโรปก็คอยๆลดขนาดของธุรกิจลงหรืออาจตองปดกิจการไปใน
ท่ีสุด 
 
 

2.2 ปจจัยความเสีย่งภายในบรษัิท 
 

 ความเส่ียงทางดานการผลิต 

เน่ืองจากสินคาอีเล็กทรอนิกสเปนสินคาท่ีมีขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซับซอน ประกอบกับ
เทคโนโลยีดานการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การที่กลุมบริษัทฯมีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง
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เพื่อรองรับปริมาณการส่ังซื้อสินคาท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ัน อาจเปนความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯอยางหน่ึง 

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีความเส่ียงดานการจัดหาแรงงานที่มีทักษะ บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บุคลากรเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรหรือปญหาอื่นดานแรงงานอาจสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพใน
การผลิตและคุณภาพสินคาได ดังน้ันกลุมฯบริษัทจึงสงเสริมการฝกอบรมทางเทคนิคและใหความรูอยางตอเน่ือง
เพื่อเสริมสรางทักษะและความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแกบุคลากร รวมถึงการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมแก
บุคลากรเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรใหทํางานกับกลุมบริษัทฯใหยาวนาน 

ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอาจสงผลเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทฯไดเปนอยางมาก 
อาจทําใหบริษัทฯตองเสียลูกคาไปใหกับคูแขงอื่น และบริษัทฯอาจตองหยุดการผลิตซึ่งจะทําใหสูญเสียรายได อีก
ท้ังตองเสียเวลาและคาใชจายในการกลับมาเปดสายการผลิตอีกคร้ัง ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอยทุกแหง จึงทํา
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดและประกันธุรกิจหยุกชะงักไวกับบริษัทประกันภัยท่ีมีฐานะทางการเงินแข็งแรง และให
มีการทบทวนกรมธรรมประกันภัยทุกปเพื่อใหมั่นใจวามีการคุมครองความเสียหายอยางเพียงพอในทุกกรณี 

 

 ความเส่ียงจากวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต 

ความเส่ียงทางดานวัตถุดิบเกิดขึ้นไดจากการขาดวัตถุดิบท่ีตองใชในการผลิตซึ่งอาจจะนําไปสูการหยุด
การผลิต หรือการใชวัตถุดิบท่ีดอยคุณภาพ หรือการปรับราคาของวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกลาว จึงไดสรางโรงงานเพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับการใชในกลุมบริษัทฯเอง (แผนลามิเนตและพรีเพก) โดยจัดต้ัง
บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จก. (TLM) ขึ้นเพื่อดําเนินการผลิต ท้ังน้ี การซื้อลามิเนตจาก TLM ชวยให
กลุมบริษัทฯ มีความมั่นใจวาวัตถุดิบหลักจะมีอยางเพียงพอ และมีคุณภาพและคุณสมบัติตามท่ีตองการเสมอ  

สําหรับวัตถุดิบท่ีมีทองแดงหรือทองเปนสวนประกอบหลัก เชน แผนลามิเนต(Laminate) แผนทองแดง 
(Copper Foil) กอนทองแดง (Copper anode) และ Gold Salt น้ันยังมีความเสี่ยงทางดานราคาหากราคาตลาด
ของทองแดงหรือทองเกิดความผันผวน ดังน้ันบริษัทจึงมีนโยบายใชเคร่ืองมือทางการเงินในการทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงราคาทองแดงและทองไวในปริมาณท่ีเหมาะสมและตามสถานการณ 

สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนในการผลิตอื่นๆกลุมบริษัทไดทําการคัดเลือกผูผลิตหรือผูจัด
จําหนายไว 2-3 รายตอรายการ อีกท้ังไดมีการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายมาเปน
ระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังไดมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตลาดอยางใกลชิดและมี
การสํารองวัตถุดิบหลักไวอยางเพียงพอท่ีจะทําใหการผลิตสามารถดําเนินไปไดอยางเรียบรอยตามแผนการผลิตท่ี
วางไว 

 

 ความเส่ียงทางดานการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 
“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ รายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหน้ีการคา เงินลงทุน เจาหน้ีการคา เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว นอกจากน้ีบริษัทฯและ
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บริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอยจึง
มีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินและตราสารอนุพันธดังกลาว ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงดังน้ี 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา ฝายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอย
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว นอกจากน้ี  การใหสินเชื่อของ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีการกระจายตัวตามฐานของลูกคาซึ่งมีจํานวนมากราย และลูกหน้ีสวนใหญลวนมี
ความสามารถในการชําระหน้ีท่ีดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ
มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู ในงบดุล 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเก่ียวกับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวน
ใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า 

ท่ีผานมายังมิไดมีการใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ในอนาคตกลุมบริษัทฯอาจใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงินในการบริหารจัดการความ
เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของหนี้สินระยะยาว หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีความผันผวนและมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน
อยางตอเน่ือง 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเก่ียวเน่ืองกับการขาย

สินคา การซื้อวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหารสินทรัพยและ
หน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศโดยจะจัดใหสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวมีสัดสวนและเง่ือนไขท่ีสมดุลกัน (Natural 
Hedging) และเนนการสรางกระแสเงินสดรับและจายใหสอดคลองกัน นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยเนนการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรมการคา 
(Transaction risk) ตามสถานการณและคาดการณอัตราแลกเปล่ียน เปนผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยไวจํานวนหน่ึง ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึง
ป เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

 ความเส่ียงจากการไมไดรับชําระคาสินคาจากตัวแทนจําหนาย 
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 บริษัทฯขายสินคาผานตัวแทนขายของบริษัทฯในสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของรายไดจากการขาย
ท้ังหมด สวนท่ีเหลือเปนการขายไปยังลูกคาโดยตรง โดยใหบริษัทตัวแทนเปนผูติดตามการชําระเงินคาสินคาจาก
ลูกคาแลวนําสงใหแกบริษัทตามตารางเวลาท่ีไดตกลงกัน ทําใหบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไมไดรับชําระเงินท้ังจาก
บริษัทตัวแทนและจากลูกคา ซึ่งจะกระทบกับสภาพคลองและการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมากลุมบริษัทฯไมเคยประสบปญหาในการติดตามการชําระหน้ีจาก
บริษัทตัวแทน ไมวาจะเปนการติดตามการชําระหน้ีคาสินคาท่ีบริษัทจัดสงใหบริษัทตัวแทน หรือการรับเงินโอนคา
สินคาท่ีบริษัทตัวแทนติดตามการชําระเงินจากลูกคาใหแทนบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทตัวแทนหลายแหงมีฐานะเปน
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมของกลุมบริษัทฯ สวนบริษัทตัวแทนรายอื่นท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับกลุมบริษัทฯน้ันก็มี
ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีดีมาเปนระยะเวลานานกวา 20 ป นอกจากน้ีลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัทฯเปนบริษัท
ชั้นนําของโลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงแข็งแรง ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับชําระหน้ีคอนขางตํ่า กรณี
ท่ีเกิดการจายเงินลาชาเกินกวากําหนดชําระน้ัน โดยมากจะเกิดจากปญหาอื่นๆ ซึ่งไมเก่ียวกับหน้ีเสียหรือมีการผิด
เง่ือนไขในการชําระเงินแตอยางใด  
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2525 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ่งเปนแผน  Epoxy Glass ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะก่ัว ทองแดง 
เคลือบอยู ภายใตเคร่ืองหมายการคา “KCE” โดยชวงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯสามารถผลิตไดเฉพาะ PCB 
ชนิด 2 หนา (Double-sided PCB) ตอมาบริษัทฯไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองจนสามารถผลิตแผน PCB 
ชนิดหลายชั้น (Multilayer PCB) ท่ีมีความซับซอนมากข้ึนได ผลิตภัณฑ PCB เปนชิ้นสวนพื้นฐานท่ีสําคัญในการ
ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกือบทุกประเภท 

บริษัทฯไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2531 และไดแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 500 ลานบาท 
และมีทุนชําระแลว 472.2 ลานบาท  

            บริษัทฯผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส หรือ PCB ชนิดสองหนาเคลือบรู (Double-sided 
PTH) และชนิดหลายชั้น (Multilayer PCB) ต้ังแต 4 - 20 ชั้น โดยเกือบท้ังหมดเปนการผลิตเพื่อการสงออก เน่ืองจาก
ในการผลิต PCB ตองใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และตองไดมาตรฐานคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับของ
อุตสาหกรรม บริษัทฯจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทักษะของพนักงานผลิตอยูตลอดเวลา 
บริษัทฯไดขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง และไดแตงต้ังตัวแทนจําหนายในตางประเทศหลายแหง 
เพื่อตอบสนองความตองการ (Demand) ในผลิตภัณฑ PCB ท่ีเติบโตชึ้นอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ของโลก 

ในป  2551 มีการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมคือ บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ประกอบกิจการใหบริการ
เปนท่ีปรึกษาและบริหารโครงการตางๆ ดานระบบขอมูลคอมพิวเตอร รวมท้ังการดูแลระบบหลังการติดต้ังโปรแกรม 
และเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ สวนประกอบคอมพิวเตอรอีกดวย  

 

 
 

3. ลักษณะการประกอบธรุกิจ
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทเคซีอีฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
 
 
 
 
 

  
  

 

25%  

99.99%  

. 

.เคซีอี สิงคโปร พีทีอี .   

25 %    .   

 

 

100%

 
    

 

  

24.50 % 25.20 % 74.80 %

24.50% 

60 % 49% 

 บจ. เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล 

เคซีอี อเมริกา อิงค บจ. ไทยลามิเนตแมนู
แฟคเจอเรอร 

บจ. เคซีอี เทคโนโลย ี บจ. ไทยบิสซิเนส โซลูชั่น บจ. เคซีอี (ประเทศไทย) 

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

เคซีอี สิงคโปร พีทีอี 
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บริษัทยอย 
1. บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปน
ผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เรียกชําระแลว  
2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,600 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต
และจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเปนหลัก บริษัทฯถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียก
ชําระแลว 
3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250 ลานบาท ดําเนิน
ธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 
(PREPREG)  ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยท้ัง 2 แหง 
บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมกันเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 
4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแลว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ในประเทศไทย บริษัทฯถือหุนรอย
ละ 60 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  
5.  บริษัท ไทยบิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี  26 พฤษภาคม 2551 ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการในการวางระบบ ERP และใหการสนับสนุน
ดานคอมพิวเตอรและเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเก่ียวเน่ือง โดยบริษัทฯถือหุนรอยละ 49 
ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  
 

บริษัทรวม 
1. เคซีอี อเมริกา อิงค  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000 ดอลลารสหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทน
จําหนาย PCB บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมกันเปนรอยละ 50 โดยมี Mr. Frederick Rhodes ซึ่งเปนชาว
อเมริกัน ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท
ถือหุนรอยละ 45 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุนรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ท้ังน้ี กรรมการของ
บริษัทฯ คือนายบัญชา องคโฆษิต และนางวรลักษณ องคโฆษิต เปนกรรมการ เคซีอี อเมริกา อิงค ซึ่งคิดเปนสัดสวน 
2 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 4 ทาน  
2. เคซีอี สิงคโปร พีทีอี ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 ดอลลารสิงคโปร ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทน
จําหนาย PCB บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนรวมกันเปนรอยละ 49 โดยมี Mr. Elgie Goh ซึ่งเปนชาวสิงคโปร ดํารง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการ ถือหุนรอยละ 40 และนายรพีพัฒน ธรรมพานิช ถือหุนรอยละ 11 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลว บุคคลท้ังสองไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ท้ังน้ี กรรมการบริษัทฯคือ 
นายบัญชา องคโฆษิต และนางวรลักษณ องคโฆษิต  เปนกรรมการในเคซีอี สิงคโปร พีทีอี  คิดเปนสัดสวน 2 ทาน
จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 4 ทาน 
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3.3   โครงสรางรายได 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนธรุกิจหลักคือการผลิตสินคาแผนพิมพวงจรไฟฟา  
 

 รายได ป 2554 ป 2553 ป 2552 

   ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

 
รายไดจากการขาย (1)               
 - ธุรกิจแผนพิมพวงจร 

          

     - อเมริกา 1,115.59 15.09 1,252.51 16.72    875.60 14.74 

 - ยุโรป 4,274.78 57.81 4,213.48 56.25 3,444.68 58.00 

 - เอเชีย 1,668.07 22.56 1,686.90 22.52 1,328.45 22.37 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2)    108.27  1.46      99.54  1.33    101.81 1.72 

-ธุรกิจบริการ      34.36  0.47       8.75  0.11      1.90 0.03 

 รวมรายไดจากการขาย 7,201.07 97.39 7,261.18 96.93 5,752.44 96.86 

 รายไดอื่น    106.10   1.43    144.11   1.92    131.26 2.21 

 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน      -   -     11.54   0.15      53.38 0.90 

 กําไรจากการปองกันความเส่ียง     -   -     25.14   0.34       1.72 0.03 

 เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย      87.00   1.18     49.15   0.66 - - 

 
 
รวมรายได 

 
7,394.17 

 
100.00 

 
7,491.12 

 
100.00 

 
5,938.80 

 
100.00 

        

 
 

หมายเหตุ – 1. เปนรายไดที่ขายใหกับบุคคลภายนอกเทานั้น ไมรวมสวนที่ขายใหกับกลุมบริษัท 
                   2. เปนรายไดจากการขายใหกับบุคคลภายนอกเทานั้น การจําหนายใหกับกลุมบริษัทในป 2552-54 คิดเปน รอยละ 90  รอยละ 93 

และรอยละ 94 ของรายไดจากธุรกิจพรีเพก  และลามิเนต ตามลําดับ  
      3. รายไดอื่นประกอบดวยคาขายเศษวัสดุ รายไดจากงานรับจางผลิต เงินคาชดเชยจากท่ีวัตถุดิบไมมีคุณภาพ  
      เงินชดเชยจากประกันภัย คาปรับจากการยกเลิกคําส่ังซ้ือ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียรับ และอื่นๆ 
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ท้ังน้ีหากพิจารณาโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในป 2552-2554  ตามลักษณะผลิตภัณฑจะสามารถจําแนกได
ดังน้ี 
 

 รายได ป 2554 ป 2553 ป 2552 

   ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

 
รายไดจากการขาย               
 - แผนพิมพวงจรไฟฟา 

          

 DOUBLE SIDED 1,076.23 14.25 952.16 12.71 817.15 13.76 

 
?

MULTI-LAYER 5,982.21 79.22 6,200.73 82.78 4,831.58 81.35 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต    108.27  1.43      99.54  1.33    101.81 1.72 

 -ธุรกิจบริการ      34.36  0.46       8.75  0.11      1.90 0.03 

 รวมรายไดจากการขาย 7,201.07 95.36 7,261.18 96.93 5,752.44 96.86 
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โครงสรางรายไดของบรษิทัฯ และบริษทัยอยสายการผลิตเดียวกนั 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการ
ผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้         (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
   ธุรกิจแผนพิมพวงจร                           รายการตัดบัญช ี  
 ธุรกิจ พรีเพกและ ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชยี รวม ธุรกิจบริการ  ระหวางกนั รวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก 108,271 99,541 1,115,587 1,252,506 4,274,778 4,213,481 1,668,070 1,686,896 7,058,435 7,152,883 34,359 8,752 - - 7,201,065 7,261,176 
รายไดระหวางสวนงาน 1,600,535 1,301,469 - - - - 1,162,442 1,172,756 1,162,442 1,172,756 7,860 60,723 (2,770,837) (2,534,948) - - 
รายไดทั้งสิน้ 1,708,806 1,401,010 1,115,587 1,252,506 4,274,778 4,213,481 2,830,512 2,859,652 8,220,877 8,325,639 42,219 69,475 (2,770,837) (2,534,948) 7,201,065 7,261,176 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 158,380 100,398       1,073,329 1,323,621 10,166 39,056 2,188 (26,924) 1,244,063 1,436,151 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน                 
เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย               87,003 49,149 
รายไดอื่น               106,103 180,791 
คาใชจายในการขาย               (466,937) (492,411) 
คาใชจายในการบริหาร               (685,126) (446,643) 
คาใชจายทางการเงิน               (153,493) (184,749) 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน
ในบริษัทรวม               (359) 2,758 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (2,303) (1,609) 
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุมของบริษทัยอย               3,070 (8,822) 

กําไรสําหรับป               132,021 534,615 

 
 



    

7 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร ธุรกิจบริการ 
การตัดรายการบัญชี        

ระหวางกัน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 405,024 466,408 3,829,399 4,840,797 1,578 1,831 (866) (866) 4,235,135 5,308,170 

สินทรัพยอื่น 911,834 798,237 7,542,139 5,629,936 29,956 43,264 (3,360,852) (3,026,695) 5,123,077 3,444,742 

สินทรัพยรวม 1,316,858 1,264,645 11,371,538 10,470,733 31,534 45,095 (3,361,718) (3,027,561) 9,358,212 8,752,912 
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4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 

 ผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯเปนผูผลิตและจําหนาย คือ แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT 
BOARD หรือ PCB ) เปนแผน EPOXY FIBER GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะก่ัว ทองแดงเคลือบอยู เพื่อให
กระแสไฟฟา ผานไปยัง  INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพื่อใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตางๆ ทํางานได 
 ท้ังน้ี PCB ท่ีบริษัทฯเปนผูผลิตมี 2 แบบ คือ 

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

วงจรชนิด 2 หนาเคลือบรู ซึ่งสามารถผลิตไดต้ังแต 4 ชั้น ถึง 21 ชั้น 
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ท้ังสองแบบน้ีถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ เชน อุตสาหกรรมยาน

ยนต อุตสาหกรรมผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม อุปกรณโทรคมนาคมตางๆ รวมถึงโทรศัพทมือถือและเคร่ือง
คอมพิวเตอร เปนตน 
 

ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผูผลิตนอยราย บริษัทฯจําเปนตองพึ่งพาผูอื่นใน

การรับจางผลิตเหมาชวง (Subcontract) ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่ีกลุมบริษัทมีกําลังการ
ผลิตของเคร่ืองจักรใหมไมเพียงพอท่ีจะผลิตใหทันและตอเน่ืองกับขั้นตอนการผลิตอื่นท่ีตอเน่ืองกัน จึง
สงผลใหบริษัทฯมีขอจํากัดในแงของกําลังการผลิต 

2. การผลิต PCB ตองใชเทคโนโลยีสูง บริษัทฯจึงจําเปนตองทําการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลาซึ่งตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 

3. ความกดดันทางดานราคาซึ่งเกิดจากผูผลิต PCB ในจีน ทําใหมีการผลิตสินคาราคาถูกเขาสูตลาดเพิ่ม
มากข้ึน แมวาผลิตภัณฑแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ท่ีผลิตในประเทศจีนจะไมไดแขงขันโดยตรงกับ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เน่ืองจากผูผลิตในประเทศจีนจะเนนกลุมตลาดสินคาระดับลางเพราะมีคุณภาพ
และเทคโนโลยีในการผลิตท่ีตํ่ากวา แตก็ยังสงผลใหเกิดการเปรียบเทียบทางดานราคาในทางออม 

4. เน่ืองจากลูกคามีความตองการผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น ทําใหบริษัทฯตองพัฒนา
เทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสอดคลองตามมาตรฐานท่ีลูกคาตองการ 

 

 

 

 

4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลติภัณฑ 
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สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี ้

 
รายละเอียด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) บริษัท เค ซี อี  

อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

1. บัตรสงเสริมเลขที่ 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. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน 

พิมพวงจร 
ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพก 

ผลิตผลิตภัณฑ 
ลามิเนต 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพก 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพกและ     
ลามิเนต 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพกและ      
ลามิเนต 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ            
3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก

การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมและไดรับยกเวนไม

ตองนาํเงนิปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษ ี

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

5 ป 5 ป 7 ป           
(สิ้นสุดแลว)  

7 ป  

3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงนิไดพงึประเมินเปนจํานวนเทากับ

รอยละหาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออกเปน

ระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการสงออกของปนัน้ ๆ 
จะตองไมต่าํกวารายไดจากการสงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง 
ยกเวนสองปแรก 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

 

ไดรับ

(สิ้นสุดแลว) 
ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 
ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ  ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ  ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 
ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 
ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 
ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถดุิบและวัสดุจําเปนที่

ตองนาํเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลติเพื่อการสงออก

เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันนําเขาวันแรก 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 6 มกราคม 
2539 

8 สิงหาคม 
2541 

4 มิถุนายน 
2543 

1 กันยายน 
2549 

3 พฤศจิกายน 
2543 

1 กันยายน 
2546 

7 กรกฎาคม 
2547 

2 พฤษภาคม 
2550 

22 ธันวาคม 
2552 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน 
2547 
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 4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

 4.2.1 กลยุทธการแขงขันของกลุมบริษัท 
 

 เพื่อใหกลุมบริษัทคงศักยภาพในการแขงขันกับผูผลิตรายอื่นในตลาดไดตอไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ
รักษาคุณภาพสินคา  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาผานการตลาดของกลุมบริษัท และตัวแทนจําหนาย และ
คงสัดสวนการตลาดสวนใหญไวในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสยานยนต มี
แนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง และเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย เพราะมีความยากลําบากในการเขามาของผูผลิต
รายใหมๆ นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังไดมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา จึงทําใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากข้ึน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังน้ี บริษัทมีกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี 

1. ดานราคาขายผลิตภัณฑ บริษัทจะพิจารณาจากปจจัยหลายดาน เชนดานตนทุนการผลิตซึ่งคํานวณ
ไดจากราคาวัตถุดิบ ระดับเทคโนโลยีและความซับซอนของการผลิต ปริมาณสินคาท่ีส่ังผลิต ท้ังน้ี 
ราคาท่ีเสนอขายจะตองสอดคลองกับราคาตลาดและสามารถแขงขันกับราคาของคูแขงในตลาดโลก
ไดดวย สําหรับกลุมผลิตภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีในระดับสูงเชนเดียวกัน 

2. ดานผลิตภัณฑ บริษัทฯไดติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีในตัวสินคาของลูกคา รวมถึง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีใหมๆในการผลิต PCB อยูเสมอ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมี
แนวโนมเพิ่มความซับซอนมากขึ้นในอนาคต 

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

4. ดานการบริการ บริษัทฯใหความสําคัญตอการบริการและการสงมอบสินคาใหตรงกําหนดของลูกคา
และสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา รวมถึงการดูแลและใหบริการดานการขายท้ังกอนและหลังการ
ขายอยางใกลชิด 

 

4.2.2 กลยุทธทางการตลาด 
 จุดเดนและจุดดอยทางการตลาดสามารถสรุปไดดังน้ี 
             จุดเดน 

1. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตในประเทศยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับคาแรงในประเทศอื่นๆ 
ในภาคพื้นยุโรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยูในเขตสงออกและไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก  (BOI)  ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในการ
ยกเวนภาษีขาเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบในการผลิต อีกท้ังไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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จุดดอย 
1. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

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

2. กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยังไมไดรับการสงเสริม
ใหทันสมัยเทาเทียมกับในตางประเทศและยังตองอาศัยเทคโนโลยีบางอยางจากตางประเทศเขามา
ใชในการผลิต 

 

4.2.3 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับราคาตลาดและอยูในระดับราคาท่ี

สามารถแขงขันได โดยคํานึงถึงคุณภาพสินคา ตนทุนการผลิต ท้ังน้ี บริษัทฯมีการทํา Benchmark เพื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆ ทุก 6 เดือน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคา  

 

4.2.4 ลูกคากลุมเปาหมายและชองทางการจําหนาย    
บริษัทฯมีนโยบายในดานการขายโดยมีกลุมลูกคาเปาหมายในทุกๆกลุมอุตสาหกรรมตางกันไป ท้ังน้ี เพื่อ

ลดความเสี่ยงในกรณีท่ีกลุมอุตสาหกรรมกลุมใดกลุมหน่ึงประสบภาวะถดถอย 
 
กลุมลูกคาในปจจุบัน บริษทัฯมีลูกคาซึ่งเปนผูผลิตในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ดังน้ี 
1. กลุมผลิตภัณฑอุปกรณเครือขายโทรคมนาคม (Telecommunication) 
2. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต (Automotive Electronics) 
3. กลุมผลิตภัณฑท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Electronics) 
4. กลุมเคร่ืองมือทางการแพทย 
5. กลุมอุปกรณประกอบคอมพิวเตอร (Computer & Network) 
6. กลุมสินคาอุปโภค (Consumer Products) 
 

ปจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกคาท้ังหมดกวา 291 ราย ท้ังน้ี บริษัทฯมีนโยบายจํากัดยอดขายใหแกลูกคาราย
ใดรายหน่ึงไมเกินรอยละ 30 ของยอดขายรวม เพื่อลดความเสี่ยงในลูกคาแตละราย โดยในป 2554 ลูกคาราย
ใหญ 10 รายแรกไดส่ังซื้อสินคารวมกันคิดเปนรอยละ 70.6 ของยอดขายรวม 

 

กลุมลูกคาเปาหมายในอนาคต 
สําหรับลูกคากลุมเปาหมายในอนาคต บริษัทฯจะยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก

เพราะบริษัทฯมีความสามารถในการแขงขันดีกวาผูขายรายอื่น ท้ังน้ีอาจมีการเพิ่มสัดสวนของลูกคาใน กลุม 
Industrial Electronics และกลุม Consumer Product ท่ีเปน High-end มากขึ้น  
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ชองทางการจดัจําหนาย 
 

การผลิตตามปกติของบริษัทฯเปนการผลิตสินคาตามคําส่ังของลูกคา โดยคําส่ังซื้อท้ังหมดจะผานมาจาก
บริษัทตัวแทน แลวรวบรวมสงมายังบริษัทฯเพื่อทําการผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อของลูกคาตอไป เมื่อสินคาผลิต
เรียบรอยแลวบริษัทฯอาจจัดสงสินคาใหแกลูกคาใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 

1.1 จัดสงสินคาไปยังบริษัทตัวแทน แลวบริษัทตัวแทนจําหนายจัดสงใหแกลูกคาตออีกทอดหน่ึง สําหรับ
วิธีการชําระเงินน้ัน บริษัทตัวแทนจะเปนผูชําระเงินมายังบริษัทตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนด 
ท้ังน้ีรายไดประมาณรอยละ 60 ของบริษัทฯมาจากการจัดสงสินคาตามวิธีดังกลาว 

1.2 จัดสงสินคาใหแกลูกคาโดยตรง โดยไมผานบริษัทตัวแทน สําหรับวิธีการชําระเงินน้ันบริษัทตัวแทน
จะเปนผูรับชําระเงินจากลูกคาแตละรายแทนบริษัทฯ แลวรวบรวมเงินเพื่อนําสงมายังบริษัทฯตอไป 
เมื่อบริษัทฯไดรับชําระเงินจากบริษัทตัวแทนแลว บริษัทฯจะจายคานายหนาเปนการตอบแทนใหแก
บริษัทตัวแทน ท้ังน้ี รายไดประมาณรอยละ 40 ของบริษัทฯมาจากการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
โดยตรง 

 

ท้ังน้ีในป 2552-2554 ท่ีผานมา กลุมบริษัทมรีายไดจากการขาย แยกตามวธิีการจัดสง ดังน้ี 
 

 วิธีการจัดสงสินคา ป 2554 ป 2553 ป2552 

   ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

 1.จัดสงสินคาใหแกบริษัทตัวแทน 4,387.10 60.92 4,040.82 55.65 3,200.05 55.63 

 2.จัดสงสินคาใหลูกคาโดยตรง    2,813.97 39.08    3,220.36 44.35   2,552.39 44.37 

 รวมรายไดจากการขาย 7,201.07 100.00 7,261.18 100.00 5,752.44 100.00 

 

กลุมบริษัทมีตัวแทนจําหนายท้ังในและตางประเทศ จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
 

1. ตัวแทนจําหนายทีมีฐานะเปนบริษัทยอย 
 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ซึ่ง
รับผิดชอบลูกคาในประเทศไทยโดยไดเร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อเปนตัวแทน
ในการรับคําส่ังซื้อจากลูกคาในประเทศไทยในลักษณะเดียวกับตัวแทนในตางประเทศ ซึ่งกอนหนา
น้ีการจําหนายใหแกลูกคาในประเทศไทยบริษัทฯจะเปนผูทําการติดตอเอง ลูกคาสวนใหญจะ RE-
EXPORT สินคาท่ีผลิตออกไปตางประเทศ โดยในป 2554 บริษัทฯไดจําหนายสินคาผานตัวแทนใน
ประเทศ คิดเปนรอยละ 3.9 ของยอดขายรวม  
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2. ตัวแทนจําหนายที่มีฐานะเปนบริษัทรวม 
 

1)  KCE AMERICA INC. ต้ังอยูท่ีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แมกซิโก บราซิล  และแคนาดา โดยในป 2554  บริษัทฯไดสงสินคาออกไปขายใน
พื้นท่ีดังกลาวคิดเปนรอยละ 14.3 ของยอดขายรวม  

2)  KCE SINGAPORE PTE LTD. ต้ังอยูท่ีประเทศสิงคโปร ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในทวีปเอเชียและ
ออสเตรเลียท้ังหมด ยกเวนประเทศไทยโดยในป 2554 บริษัทฯไดสงสินคาออกไปขายในพื้นท่ี
ดังกลาวคิดเปนรอยละ 28.3 ของยอดขายรวม  

 

3. ตัวแทนจําหนายบุคคลทีไ่มเก่ียวของกัน 
 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใชชื่อทางธุรกิจวา KCE EUROPE) ต้ังอยูในประเทศ
อังกฤษ ประกอบกิจการจัดจําหนาย PCB บริษัทเปนผูรับผิดชอบลูกคาในทวีปยุโรปท้ังหมด 
ยกเวนเยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2554 บริษัทฯจัดสงสินคาออกไปขายคิดเปนรอยละ 22.5 
ของยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ต้ังอยูในประเทศเยอรมัน ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ
เยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2554 บริษัทจัดสงสินคาออกไปขายคิดเปนรอยละ 30.8 ของ
ยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไม
มีสวนไดเสียกับบริษัท  

 
  4.2.5 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขงขัน 
 

4.2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
 

o อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
การเติบโตของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมตางๆ ท่ีใชสวนประกอบอุปกรณอีเล็กทรอนิกสทุกประเภท เชน อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เ ก่ียวเน่ือง  อุตสาหกรรมโทรคมนาคม  อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑ ท่ีใชใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูง ในหลายปท่ีผานมาอุตสาหกรรม
อีเล็กทรอนิกสมีการเติบโตอยางตอเน่ือง จนกระทั่ง ป 2551 ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งสงผลตอการเติบโตของ
อุตสาหกรรมทุกประเภทและเกิดภาวะตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม
ยานยนต จนทําใหเกิดผลกระทบตอเน่ืองไปถึงอุตสาหกรรมการผลิต PCB ท่ัวโลก 
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นับจากกลางป 2552 เศรษฐกิจโลกไดเร่ิมฟนตัวข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตท่ี
สามารถฟนตัวข้ึนไดอยางชัดเจนในป 2553 รวมทั้งความตองการในสินคาอุปโภคก็กลับมาเติบโตข้ึนดวย ในป 
2554 สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปยังคงมีแนวโนมดีตอเน่ืองและคาดวาผลผลิตของยานยนตท่ัวโลก รวมท้ังการผลิต
อุปกรณอีเล็กทรอนิคสสําหรับยานยนต จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นกวาปกอน 

นักวิเคราะหคาดการณวา ในป 2554 ตลาดของอุปกรณอีเล็กทรอนิกสและตลาดโลกของ PCB จะมีอัตรา
การเติบโตท่ี รอยละ 8.8 และ รอยละ 6.0 ตามลําดับ (ขอมูลจาก Electronic Outlook Corporation และ NTI) 
โดยเฉพาะตลาด PCB สําหรับยานยนต ท่ีจะมีโอกาสเติบโตสูงมากถึงรอยละ 8.7 ท้ังน้ี เน่ืองจากคาดวาปริมาณ
การผลิตยานยนตจะเพิ่มมากขึ้นท่ัวโลก และประกอบกับจํานวนอุปกรณอีเล็กทรอนิคสในยานยนตแตละคันก็จะ
เพิ่มมากขึ้นดวย 

o อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจร (Printed circuit board) 
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส หรือ PCB เปนสวนประกอบสําคัญท่ีใชในเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

โดยอาจแบงเปน 2 ประเภทใหญๆตามคุณสมบัติของแผน PCB คือ Flexible PCB ซึ่งเปนแผน PCB ชนิดออน และ 
Rigid PCB ซึ่งเปนแผน PCB ชนิดแข็ง และอาจแบง PCB ออกตามระดับ technology ไดอีกดังน้ี 

 Single-Sided PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาเพียงดานเดียว มีขั้นตอนการผลิตท่ีไมซับซอน
และเนนการใชแรงงานคนมากกวาเคร่ืองจักร PCB เหลาน้ีจะใชเปนสวนประกอบของเคร่ืองใชไฟฟา 
และเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสท่ัวๆไป 

 Double-sided PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาสองดาน ซึ่งมีการนํามาใชกับเคร่ืองใชไฟฟา 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบางประเภท เชน อุปกรณคอมพิวเตอร โทรทัศน เปนตน 

 Multi-Layer PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาซอนกันหลายชั้น มีขั้นตอนการผลิตท่ีซับซอน 
ตองใชเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต PCB ประเภทน้ีถูกนําไปใชในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีความละเอียดซับซอนและตองการความเที่ยงตรงสูง เชนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ในอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

 
ผูผลิต PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 
 อุตสาหกรรมการผลิต PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกามีแนวโนมหดตัวลง เน่ืองจากตนทุนท่ีสูงกวา การ
ผลิตจึงจํากัดอยูในผลิตภัณฑท่ีตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงพิเศษและเปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว มากกวาการผลิต
สินคาในเชิงปริมาณ (Mass production) โดยมีลูกคากลุมเปาหมายในตลาดท่ีมีผูผลิตนอยราย (Defensive และ 
Protected market) เชน PCB สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต การยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีตนทุนท่ีตํ่ากวา
เชนในประเทศทางเอเชียไดเปนไปอยางตอเน่ือง ดังน้ันอุตสาหกรรม PCB ในยุโรปและอเมริกาจึงเปนตลาดของ
ผูผลิตรายใหญเพียงไมกี่ราย  
ผูผลิต PCB ในประเทศจีน 
 ต้ังแตป 2547-2551 อุตสาหกรรมการผลิต PCB ในจีน มีการเติบโตและมีสวนแบงทางการตลาดมากข้ึน
อยางตอเน่ือง เพราะการสงเสริมจากรัฐบาล และตนทุนในการผลิตท่ีตํ่า ทําใหผูประกอบการจากตางประเทศยาย
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ฐานการผลิตมายังประเทศจีนมากข้ึน ท้ังน้ีผูผลิต PCB ในจีนจํานวนมากเปนบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนในจีน 
เชน อเมริกา ไตหวัน ญี่ปุน การผลิต PCB ในประเทศจีนเปนการผลิตแบบ Mass Production ซึ่งเนนการผลิตใน
ปริมาณมากและมีตนทุนตํ่า ทําให PCB มีราคาลดลงและเกิดการแขงขันทางราคาท่ีรุนแรงมากขึ้น 
ผูผลิต PCB ในประเทศไทย 
 ผูผลิต PCB ในประเทศไทยโดยมากเนนการผลิต PCB สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม ชิ้นสวน
คอมพิวเตอร และเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งมีการแขงขันทางดานราคาสูง ผูผลิต PCB หลายรายอาจไดรับผลกระทบจาก
การผลิต PCB ของจีน หากเปนกลุมผูผลิต PCB ท่ียังใชเทคโนโลยีการผลิตไมสูงมากนักและตองนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศเพราะจะถูกกดดันดานราคาขาย ขณะท่ีผูผลิต PCB ท่ีใชเทคโนโลยีสูงและสามารถควบคุมตนทุนการ
ผลิตไดดีกวาจะไมไดรับผลกระทบดังกลาวเน่ืองจากเปนการแขงขันท่ีเนนดานคุณภาพและความนาเชื่อถือมากกวา
การแขงขันทางดานราคา 

o อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมยานยนตโลกเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนกวา 2 ลานลานเหรียญสหรัฐ
และสรางรายไดกวา 5 แสนลานเหรียญสหรัฐแกผูผลิตใน 26 ประเทศท่ัวโลก จากการท่ีอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
รถยนตซึ่งนับวันจะมีแตความซับซอนมากขึ้นทําใหมีความจําเปนท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตองสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆและเทคโลโยลีในระดับสูงขึ้นไปอีกใหทันกัน  
 
ปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส  
ความผันผวนของราคาทองคําและทองแดง 
 ในหลายปท่ีผานมา ราคาทองและทองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต PCB มีความผันผวนเปน
อยางมากโดยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด อันเปนผลมาจากภาวะอุปสงคอุปทานของตลาดโลก โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีเพิ่มการสํารองวัตถุดิบดังกลาวเพื่อใหเพียงพอตอความตองการท่ีเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดการเก็งกําไรในสินคา และจากภาวะราคานํ้ามันดิบท่ีสูงข้ึนสงผลใหผลิตภัณฑท่ีมี
ความสัมพันธกับราคานํ้ามันดิบมีระดับสูงขึ้นตามไปดวย การปรับราคาข้ึนอยางมากของทองแดง ทอง และนํ้ามัน
สงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาแผนลามิเนต ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต PCB ก็มีราคาสูงขึ้น
ดวยเชนกัน    
การเปล่ียนแปลงของคาเงินบาท 
 คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐและการเปล่ียนแปลงของคาเงินบาท มีผลกระทบอยางมากตอรายไดและ
ตนทุนการผลิต นอกจากน้ันราคาสินคาท่ีขายในรูปเงินดอลลารสหรัฐยังสงผลตอความสามารถในการแขงขันกับ
ผูผลิตรายอื่นในตางประเทศ 
 

 4.2.5.2 ภาวะการแขงขัน 
 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม PCB จะมีความแตกตางกันไปในแตละกลุมการตลาด 
(Market Sector) 



                                                                                                                                    แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 
 

9 
 

1. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีการผลิตในปริมาณสูง (Mass production) ไดแก PCB ท่ีใชในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา ตลาดดังกลาวมี
การแขงขันสูงเพราะมีผูขายหลายรายและมีการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง ผูผลิตจึงตองยายฐาน
การผลิตไปยังภูมิภาคท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา เชน ประเทศจีน เปนตน 

2. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีผูผลิตนอยราย (Defensive) ไดแก PCB ท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนต 
ตลาดในสวนน้ีมีไมมีการแขงขันดานราคามากนัก แตจะเนนการแขงขันในเร่ืองของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ โดยมีแหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในภูมิภาคเอเซีย 

3. กลุมการตลาด PCB ท่ีไดรับความคุมครองทางเทคโนโลยี (Protected) ไดแก PCB ท่ีใชใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เคร่ืองมือทางการแพทย หรืออุตสาหกรรมอื่นๆท่ี
เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 
เน่ืองจากเปนกลุมการตลาดท่ีถูกควบคุมจึงไมมีการแขงขันกับตลาดอื่น 

4. กลุมการตลาดผูผลิต PCB ตนแบบ (Prototype) เปนกลุมผูผลิตท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษใน
ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีวงจรอายุผลิตภัณฑส้ัน ผูผลิต PCB ในตลาดน้ีจึงเปนผูผลิต
ภายในประเทศเทาน้ัน ซึ่งสวนใหญอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

 
กลุมบริษัทอยูในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนตลาด Defensive มีจํานวนผูผลิตในตลาดนี้นอยราย มี

การแขงขันนอยในดานราคา แตเนนคุณภาพและความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ โดยคูแขงสําคัญของบริษัทในตลาด
ดังกลาว ไดแก กลุมผูผลิต PCB ในประเทศไตหวัน และผูผลิตในประเทศของผูซื้อเอง เชนในประเทศเยอรมัน ใน
ยุโรป หรือในสหรัฐอเมริกา 

 
โอกาสและอปุสรรค 
 ศักยภาพในการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศยังมีคอนขางสูงเพราะตนทุนแรงงาน
ตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทางยุโรปและอเมริกา แตเน่ืองจากการสนับสนุนทางภาครัฐยังไมเพียงพอจึงทําให
ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย จึงตองมี
การจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาทํางานให 
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ  

บริษัทฯและบริษัทยอย ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ ดานตนทุนการผลิต ดานราคาขายของผลิตภัณฑ 
และรวมถึงการบริการหลังการขาย 

1. เนนคุณภาพผลิตภัณฑ ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ (High reliability) ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ 
ISO/TS16949 ต้ังแตป 2546 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนระบบบริหารคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับใน
อุตสาหกรรมยานยนตท่ัวโลก ท้ังทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย และผานการตรวจสอบคุณภาพโดย
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มาตรฐานโลก อีกท้ังยังไดรับการรับรองคุณภาพและรางวัลตางๆอีกมากมายทําใหลูกคาเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ 

2. เนนการผลิตตนทุนตํ่า  ไดเปรียบจากการที่มีโรงงานผลิตแผนลามิเนตเปนของบริษัทฯเอง 
3. เนนการจัดการท่ีดี เพื่อการจัดสงสินคาท่ีตรงตามกําหนดเวลาใหกับลูกคา 
4. เนนการบริการดานการขาย โดยกลุมบริษัทมีบริษัทตัวแทนฯซึ่งต้ังอยูในพื้นท่ีเพื่อใหบริการแกลูกคา

ไดทันที เชน ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร เยอรมัน เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เปนผู
ใหบริการดานการขายและบริการหลังการขายแกลูกคา รวมถึงการประสานงานกับลูกคาในการ
รับคําส่ังซื้อรายเดือน การติดตามดูแลเร่ืองการจัดสงสินคาใหไดตามกําหนด การรับแจงปญหาจาก
ลูกคา การวิเคราะหปญหาคุณภาพในเบื้องตนกอนประสานงานกับฝายตรวจสอบคุณภาพของ
บริษัทฯเพื่อแกไข และการใหความชวยเหลือทางเทคนิคอื่นๆ 

 
ปจจัยภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 
 
 วิกฤติการณเศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดข้ึนในป 2551/2 เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอทุกอุตสาหกรรม 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสโลกดวย อยางไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสและ
อุตสาหกรรมยานยนต เร่ิมฟนตัวและมี demand เพิ่มมากขึ้นในชวงคร่ึงปหลังของป 2552 กระน้ัน ในระหวาง
วิกฤติการณ นอกจากบริษัทฯจะสามารถรักษาสวนแบงตลาดเดิมไวไดแลว บริษัทฯยังมีโอกาสขยายฐานลูกคา
ใหมเพิ่มขึ้นไดดวย ในขณะท่ีผูผลิต PCB หลายรายท้ังในยุโรปและเอเซียตองปดกิจการลงในปกอน ซึ่งรวมถึง
คูแขงบางรายของบริษัทดวย 
 แนวโนมของเทคโนโลยีของยานยนตแหงอนาคต กําลังเขามามีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตของ PCB ในเวลาอันใกลน้ี เชน ความตองการท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับอุปกรณเพื่อความปลอดภัย 
อุปกรณเพื่อความบันเทิง  และความตองการท่ีเพิ่มขึ้นในเ ร่ืองคุณภาพและความเท่ียงตรง  (reliability 
requirement) ในการทํางานของระบบตางๆ รวมท้ังแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นของการผลิตยานยนตระบบผสม-นํ้ามัน/
ไฟฟา (Hybrid vehicle) ปจจัยเหลาน้ีจะทําใหอุปกรณอีเล็กทรอนิกสในยานยนตมีเพิ่มมากขึ้นกวา 2 เทาตัว   

ความตองการสินคา PCB ในอุตสาหกรรมยานยนตโลก ไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วตามกระแสความ
ตองการที่จะใหอุปกรณอีเล็กทรอนิกสทําหนาท่ีซับซอนมากย่ิงขึ้น และเคซีอีก็มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมน้ีได 

 
4.3  การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 

 
โรงงานและสํานักงานท่ีใชในการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯและบริษัทยอย มีดังน้ี 
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง
ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 
โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 115/2 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลา
ทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 
โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 677 หมู 4 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู แขวงแพรกษา จังหวัด
สมุทรปราการ 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 
โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขที่ 117,118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) ถนนสาย เอเชีย-
นครสวรรค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) 
สํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ชั้น 21 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

กําลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทและบริษัทยอย 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

                                (ตารางฟุต/ป)  
 ป 2554 ป 2553 ป 2552   
กําลังการผลิต 6,600,000 6,600,000 6,600,000  
การผลิตจริง* 6,514,790 6,261,611 5,689,000  
อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 98.7 94.9 86.2  
อัตราของเสียจากการผลิต (%) 4.86 4.85 4.28  
จํานวนกะ **              3 

 
             3 
 

                           3  

บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอย) 
                               (ตารางฟุต/ป)  

    ป 2554 ป 2553    ป 2552  
กําลังการผลิต 5,400,000 5,400,000 -  
การผลิตจริง* 4,633,145 3,896,175 -  
อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 85.80 72.15 -  
อัตราของเสียจากการผลิต(%) 2.61 2.97 -  
จํานวนกะ** 3 3 3  

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 
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                 (ตารางฟุต/ป)  
 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
กําลังการผลิต 10,800,000 10,800,000 10,800,000 
การผลิตจริง* 6,988,235 8,254,390 7,987,694 
อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 64.70 76.43 73.96 
อัตราของเสียจากการผลิต(%) 8.34 7.49 7.26 
จํานวนกะ** 2 2 2 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต/ป) 
 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
กําลังการผลิตติดต้ัง 
พรีเพก(PP) 

 
277,200,000 

 
277,200,000 

 
263,558,380 

ลามิเนต (LM) 33,702,000 33,702,000 33,702,000 
กําลังการผลิตจริง 
พรีเพก(PP) 

 
161,477,061 

 
148,528,233 

 
114,777,994 

ลามิเนต (LM) 22,729,776 21,305,620 15,825,463 
อัตรากําลังการผลิตจริง(%)**** 
พรีเพก(PP) 

 
58.25 

 
53.58 

 
43.55 

ลามิเนต (LM) 67.44 63.22 46.70 
อัตราของเสียจากการผลิต(%)*** N/A N/A N/A 

หมายเหตุ  * การผลิตจริงสุทธิจากอัตราการสูญเสียจากการผลิต (Defection rate) 
    ** บริษัททํางาน 24 ชั่วโมง โดยแบงชั่วโมงการทํางานออกเปนดังน้ี 

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  
แบงพนักงานออกเปน 3 กลุม ทํางานใน 3 กะ การผลิต ดังน้ี 

- กะท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเวลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 
- กะท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเวลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 
- กะท่ี 3 เร่ิมต้ังแตเวลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
แบงพนักงานออกเปน 3 กลุม ทํางานใน 2 กะ การผลิต ดังน้ี  

- กะท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 
- กะท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนักงานท้ัง 3 กลุม จะสลบักันทํางาน 
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ลําดับข้ันตอนการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน), 
 บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีทําการผลิตมี 2 ประเภท ดังน้ี 
 - แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบสองหนา (DOUBLE SIDED PCB) 
 - แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบวงจรหลายชั้น (MULTILAYER PCB) 
วัตถุดิบหลักคือ LAMINATE  PREPREG และ COPPER FOIL ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 23 รอยละ 9 และ

รอยละ 5 ของตนทุนท้ังหมดในป 2554 ตามลําดับ โดยนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศรอยละ 30 และส่ังซื้อ
ภายในประเทศจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด รอยละ 70 ในป 2554 

 

ขั้นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภัณฑเดียวกัน   
1. นําแผน LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หนา มากัดเปนลายวงจร 
2. แผนลายวงจรในขอ 1 นํามาซอนกันหลายชั้น และแทรกระหวางชั้นดวย แผน PREPREG  

เพื่อกั้นเปนฉนวน แลวนํามาอดัรวมกันดวยเคร่ืองอัดแรงดันและความรอน 
3. แผนชิ้นงานท่ีไดเรียกวา MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรดานนอก 
4. เจาะรูท่ีแผน PCB และชุบทองแดง สรางลายวงจรดวยฟลม 
5. ชุบทองแดงและดีบุกดวยกระแสไฟฟา ลางฟลมและกัดทองแดง เพื่อใหเกิดลายวงจรดวยนํ้ายาเคมี 
6. พิมพหมึกฉนวนเพื่อคลุมเสนลายวงจร   
7. ชุบดีบุก/ตะก่ัว โดยการเปาความรอน หรือ ถาลูกคาตองการชุบทองก็เขาข้ันตอนชุบทอง 
8. พิมพดวยอักษร หรือสัญลักษณตางๆ โดยใชหมึกซึ่งแหงดวยแสงอุลตาไวโอเลต 
9. ตัดแตงงานใหไดขนาดตามความตองการ ควบคุมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
10. ตรวจสอบเสนลายวงจร ดวยกระแสไฟฟา 
11. ตรวจสอบชิ้นงานท้ังหมดใหไดตรงความตองการของลูกคา ท้ังขนาด ความถูกตอง ความสมบูรณ 

ของชิ้นงานโดยการตรวจ 100% 
12. บรรจุหีบหอ   
13. จัดสง 

 
ลําดับข้ันตอนการผลิตแผน PREPREG และแผน LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอร จํากัด 
 
 วัตถุดิบหลัก 

1. แผนใยแกว (FIBERGLASS) นําเขาจากประเทศตางประเทศ อาทิ ไตหวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
94.65 ของปริมาณส่ังซื้อ 

2.  EPOXY RESIN นําเขามาจากฮองกง,ไตหวนั ส่ังซื้อในประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของ
ปริมาณส่ังซือ้ 
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3. แผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเขามาจากประเทศมาเลเซีย, ฮองกงและประเทศไตหวัน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 100 ของปริมาณส่ังซือ้ 
 ท้ังน้ี  วัตถุดิบหลักท้ังสามประเภทสามารถจดัหาไดท่ัวไป และไมมีแหลงใดท่ีบริษัทส่ังซื้อในอัตราท่ี
สูงเกินรอยละ 50 ของตนทุนการผลิตท้ังหมด 
 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 
1. วัตถุดิบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถูกนํามาผสมกันกับตัว

ละลาย และสารเคมีตามสัดสวนใน RESIN MIXER แลวผานเขา TREATER 
2. วัตถุดิบ FIBER GLASS ซึ่งเปนมวนจะผานเขาเคร่ือง TREATER 
3. ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม วัตถุดิบจะจับตัวกันตามความยาวของมวนและคอยๆ ลดอุณหภูมิลง เมื่อ

ออกจาก TREATER 
4. นํามวน PREPREG  ดังกลาวเก็บเขาหองเย็นท่ีควบคุมความชื้นและอุณหภูมิจะถูกตัดออกเปนแผน

ตามขนาดท่ีตองการ PREPREG ท่ีไดประมาณรอยละ 65 จะนําไปใชเปนวัตถุดิบ ในการผลิต 
LAMINATE และ PREPREG ประมาณรอยละ 35 จะจําหนายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตแผน LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 
1. วัตถุดิบ COPPER FOIL ซึ่งเปนมวนจะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 
2. นําแผน PREPREG ท่ีตัดตามขนาดเทา COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลับกันเปน

ชั้น ค่ันดวยแผนเหล็กไรสนิมในเคร่ือง PRESS อัดดวยแรงดันประมาณ 350-420 PSI และอบดวย
ความรอน 200-210 องศาเซลเซียส ใชเวลารประมาณ 160 นาที 

3. จะไดแผนลามิเนตพรอมนํามาตัดเปนขนาดท่ีจะใชงาน 
4. หลังจากตัดแลวจะสงนํามาตรวจสอบคุณภาพ 
5. สงเก็บในคลังสินคา 

 
คุณสมบัติของลามิเนตที่ผลิตไดจะข้ึนกับ EPOXY RESIN ท่ีใช โดยปจจบุันลูกคาสวนใหญจะใหความสําคัญ
กับสารเคมีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

ความเพียงพอของเครื่องจกัรและบุคลากร 
บริษัทฯมีความพรอมในเรื่องของบุคลากรเพราะมีความรูความสามารถ อีกท้ังยังสงเสริมใหมีการพัฒนา

ฝกอบรมและสงเสริมใหไปดูงานยังตางประเทศเพื่อใหมีความรูความชํานาญเพิ่มขึ้น   สวนในดานเคร่ืองจักรบริษัท
ฯไดมีการนําเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเขามาใชในการผลิต โดยมีชางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
มาใหคําแนะนําอยูเสมอ เชน ประเทศอิตาลี เยอรมัน และ สหรัฐอเมริกา เปนตน 
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ความเปนไปไดที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม  
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยีใดๆท่ีสามารถผลิตภัณฑเพื่อทดแทนแผนพิมพวงจรดังกลาวได และถึงแมวาเทคโนโลยีการผลิตจะมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แตดวยความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการผลิต รวมท้ัง
ทักษะของบุคลากร ทําใหบริษัทฯสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรบัปรุงเครื่องจักรใหแขงขันได 
บริษัทฯมีวิศวกรผูชํานาญการทางดานเคร่ืองจักรและมีคูสัญญาในการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา พรอมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกับบริษัทผูขาย ใหมีการบริการในดานการซอมบํารุง และการ
ดูแลเคร่ืองจักร เมื่อเคร่ืองจักรเกิดปญหาข้ึน  
 
การชวยเหลือทางดานเทคนิค 

บริษัทฯและบริษัทยอยท้ังสามแหงไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากผูผลิตเคร่ืองจักรและวัตถุดิบใน
ตางประเทศ  นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมในตางประเทศ โดยไดรับความ
รวมมือและการสนับสนุนจากลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบดวยดี โดยไมมขีอผูกพันระหวางกัน 
 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

บริษัท ฯ ใหความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอมไวอยางเครงครัด ภายใตขอกําหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ มีนโยบายการผลิตท่ีใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยได
ลงทุนเปนจํานวนมากในระบบการบําบัดมลพิษทางนํ้าและทางอากาศ อีกท้ังโรงงานทุกแหงของบริษัทฯในกลุม 
ต้ังอยูในเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการปองกันมลพิษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยาง
เขมงวด 

 เน่ืองดวยบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  จึงตองไดรับการ
ตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากัด อยางตอเน่ืองเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจ
วาบริษัทฯไดดําเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด  ในป 2553 
บริษัทฯไดรับการตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและระบบคุณภาพ 3 คร้ัง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม  
กันยายน ซึ่งไมปรากฎวามีการดําเนินการใดๆท่ีขัดตอขอกําหนดและมีผลกระทบตอระบบส่ิงแวดลอมและ
มาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ 
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5.1  ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพยสินถาวรท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายละเอยีดตามมูลคาทางบัญช ีณ วันท่ี  31 
ธันวาคม 2554 ดังน้ี 

 
 1) ที่ดินและอาคาร 

 
                

รายละเอียด ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี  วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) ค้ําประกัน  

    ตรว.)         เงินกู      

               (ลานบาท) 

ที่ดินพรอม เลขที่ 101  1-3-18 
อาคารที่ไมไดใช
งาน(พื้นที่บางสวน 

บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน          1.62   -  

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   ใหเชาและเก็บ โทรนิคส อาคาร            -   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   เอกสารทางบัญชี)         

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

สิ่งปลูกสราง  หมูที่ 4   โรงงาน โทรนิคส อาคาร         39.08   

  นิคมอุตสาหกรรม             

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

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

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม    โรงงานและคลัง โทรนิคส อาคาร         16.95   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ    สินคา         

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

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   อนาคต โทรนิคส       

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

สิ่งปลูกสราง 
นิคมอุตสาหกรรม 
บางปู จ.สมุทรปราการ 

 โรงงาน เนช่ันแนล อาคาร           2.45  

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

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   โรงงาน แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร         76.51   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

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

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   อนาคต แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร     

 
 
 
 
 

       

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 



                                                                                                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 
 
 

2 

 

รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) คํ้าประกัน  

    ตรว.)         เงินกู      

               (ลานบาท) 

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

สิ่งปลูกสราง หมูที่ 1    โรงงาน เทคโนโลยี อาคาร       236.92  357 

  บานหวา จ.อยุธยา             

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

 นิคมอุตสาหกรรม   อนาคต โลยี              

  บานหวา จ.อยุธยา            

 
ทรัพยสินที่เชา 

รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์   

ทรัพยสิน   ตารางเมตร ใชงาน     

             

ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม 3,204  อาคารโรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ          

        

 
2) มูลคาตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และ เครื่องจักร อุปกรณ ของบริษัทและบรษัิทยอย  
    ณ 31ธันวาคม 2554 

รายการ มูลคาสุทธิตามบัญชี (ลานบาท) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 2,917.45 

สวนปรับปรุงโรงงาน     61.22 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน      12.85 

สวนปรับปรุงสํานักงาน                          7.97 

ยานพาหนะ     44.91 

โรงงานและสวนปรับปรุงโรงงานระหวางกอสราง   - 

และเครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง    480.39 

รวม 3,524.79 

 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคา
เผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 
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 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปน้ี  

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

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรและอุปกรณระหวางทางและ
ระหวางติดต้ัง คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 
 สินทรัพยไมมตีัวตน 

ณ วันท่ีไดมา ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมานอกเหนือจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยราคาทุน และ
ภายหลังการรับรูรายการคร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
คาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอด
อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี
ขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ
วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีอายุการใหประโยชน 5 
และ 15  ป 

 

 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือ
สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ
และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช
สินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจาก
สินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความ
เส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี
กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลอง
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การประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจาก
การจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและ
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความ
เก่ียวของกัน บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

 
5.2  รายละเอียดของสัญญาเชา 
 
สัญญา คูสัญญา ระยะเวลา อัตราคาเชา(บาท/เดือน) 

1).เชาท่ีดิน ระหวาง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 3 ป 
1) ระหวางวันท่ี  1 พฤษภาคม 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2553 เปนจํานวน 71,625.94 บาท 

  
จํากัด (มหาชน) กับ การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(วันท่ี 1 พฤษภาคม 2553  
ถึง 

 2)ระหวางวันท่ี  1 มิถุนายน 2553 ถึง 30 
เมษายน 2556  เดือนละ 77,537.77 บาท 

   

วันท่ี 30 เมษายน 2556) 
 
  

      

 

 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ ไดโอนไปใหกับ
ผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ี
เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยท่ีเชา  

 
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวของและเก้ือหนุนกับธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะสงตัวแทนของบริษัทฯไปเปนกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของกลุม 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจา
พนักงานกรมสรรพากรจํานวน 4 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯใหการค้ําประกันแกบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงโดย
ไมคิดคาธรรมเนียม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและเพิกถอนการ
ประเมินของเจาพนักงานฯและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกรมสรรพากร ตอมาเมื่อวันท่ี 7 
กันยายน 2552 กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง และศาลไดมีคําส่ังรับ
อุทธรณ ปจจุบันคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา และฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯจะชนะคดี
ดังกลาว ดังน้ัน บริษัทฯจึงมิไดบันทึกหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นไวในบัญชี 
 

6. ขอพิพาททางกฏหมาย 
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7.1   หลักทรพัยของบริษัท 
บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 491,829,500 บาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 

464,053,769 บาท (ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 ) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 464,053,769 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1.0 บาท   

 
 7.2  ผูถือหุน   

 
 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2554  ผูถือหุนสูงสุด 10 รายการ มีดังน้ี 

รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุน  รอยละของทุนจด 

    ทะเบียนชําระแลว 

1.บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 326,037,234 69.04 

2. กลุมองคโฆษิต* 66,865,880 14.17 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย 19,919,400 4.22 

4. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED  
FOR  DEPOSITORS 17,383,435  3.68 

5. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 5,554,900 1.18 

6. นางอุบล จิระมงคล 3,690,100  0.78 

7. นางสาวจวบจันทร ภิรมยภักดี 2,862,500 0.61 

8. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส 1,886,400 0.40 

9. นางสาวณิชา จิระมงคล 1,845,300 0.39 

10. นายมาศธร ชัยพานิช 1,795,320 0.38 

รวม 447,840,469 94.85 

 
หมายเหตุ : 

* กลุมองคโฆษิต ประกอบดวย 

 1. นายบัญชา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน   50,005,180  หุน   คิดเปนรอยละ  10.59 

 2. นางวรลักษณ  องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     9,705,000  หุน   คิดเปนรอยละ    2.06 

3. นางจันทิมา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     4,525,700  หุน   คิดเปนรอยละ    0.96 

4. นายพิธาน องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน      2,630,000  หุน   คิดเปนรอยละ   0.56 

 

7. โครงสรางเงินลงทุน 
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7.3   นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรร
เงินทุนสํารองอื่นตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯดวยก็ได เมื่อบริษัทฯไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมผูถือหุนแลว บริษัทฯอาจโอนหุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนลํ้ามูลคาหุน 
ตามลําดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯได อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาจายเงินปนผลเมื่อบริษัทฯ
มีผลประกอบการเปนกําไรเทาน้ัน ประกอบกับตองพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นๆ ดวย มติคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลน้ัน ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุม
ผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลได แลวใหรายงานตอท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทราบ  

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณา
การจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดเทียบกับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทยอยน้ันๆ หากกระแสเงินสดของ
บริษัทยอยมีเพียงพอและไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอยน้ันๆ จะพิจารณาจายเงิน
ปนผลเปนกรณีไป 

 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 คร้ังท่ี 25/2551 ของบริษัทฯ  ไดมีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท จากกําไรของป 2550 ใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู
ถือหุนในวันท่ี 9 เมษายน 2551 และไดจายเงินปนผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551  

 เมื่อวันท่ี  29 เมษายน  2552  ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการจายเงินปน
ผลประจําป 2551  

 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2553  ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
จากกําไรของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 68.56 ลานบาท ท้ังน้ี กําหนดรายช่ือ
ผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปนวันท่ี 31 มีนาคม 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถอืหุนโดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 1 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2553  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล 
สําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิด
เปนเงินปนผลจายจํานวน 69.73 ลานบาท ท้ังน้ี กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record date) 
เปนวันท่ี 1 กันยายน 2553  และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 2 กันยายน 
2553 โดยกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันท่ี 16 กันยายน 2553 

 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2554  ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553ในอัตราหุนละ  
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0.30 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 139.08 ลานบาท ท้ังน้ี กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลเปน
วันท่ี 5 เมษายน 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชือ่ผูถือหุนโดยวธิีปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุนในวันท่ี 
7 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 

เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2554  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล 
สําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิด
เปนเงินปนผลจายจํานวน 46.40 ลานบาท ท้ังน้ี กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record date) 
เปนวันท่ี 1 กันยายน 2554  และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 2 กันยายน 
2554 โดยกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันท่ี 16 กันยายน 2554 
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นโยบายเงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษัทรวม 

ธุรกิจที่ลงทุนเปนสายการผลิตเดียวกันและมีสัดสวนการลงทุนดังตอไปนี้ : 
           (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ 
คาเผื่อการดอยคาของ           

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม            
วิธีราคาทุน-สุทธ ิ เงินปนผลรับ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ         

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 1,600,000,000  1,400,000,000  100.00 100.00 1,600,000,000 1,400,000,000 - - 1,600,000,000 1,400,000,000 - - 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 100,000,000  100,000,000  99.99 99.99   185,395,270 185,395,270 - - 185,395,270 185,395,270 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 250,000,000  250,000,000  74.80 74.80 368,460,310 368,460,310 - - 368,460,310 368,460,310 - 187,319,898 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 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 โซลูชัน่ จํากดั 3,000,000 3,000,000 49.00 49.00 1,470,000 1,470,000 - - 1,470,000 1,470,000 - - 

รวม     2,157,485,580 1,957,485,580 - - 2,157,485,580 1,957,485,580 - 187,319,898 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
    สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
  ทุนชําระแลว   วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553  
    (รอยละ) (รอยละ) บาท บาท บาท บาท  

บริษัทรวม         
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ตัวแทนขายใน               

ตางประเทศให 
กับบริษัทฯ และ 
บริษัทในเครือ 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50.00 
 

50.00 
 

55,421,365 
 
 

50,660,337 643,633 
 

643,633 
 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ตัวแทนขายใน 
ตางประเทศให 
กับบริษัท และ 
บริษัทในเครือ 

500,000   เหรียญ
สิงคโปร 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

49.00 
 

49.00 
 

26,711,512 
 

26,155,369 4,201,138 
 

4,201,138 
 

 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      82,132,877 76,815,706       4,844,771       4,844,771  
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คณะกรรมการบริษัท 
      คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 8.1  โครงสรางการจัดการ 

1) บริษัทและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต
   

  ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต
   

 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร (Group) 
  

  ผูอํานวยการฝายบัญชี/การเงิน (Group) 
   

    กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจดัการ

      ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

บจ.เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล

ผูอํานวยการสํานกับริหาร (Group) 
  

 
 

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการผลิต 
 

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีการเงิน
 

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ (Group)
 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีการเงิน
 

       ผูอํานวยการฝายขาย 
 

กรรมการผูจัดการ 
 

บจ.เคซีอี (ประเทศไทย) 

บจ.ไทย บิสซินิส  โซลูช่ัน 

บจ.เคซีอี เทคโนโลยีบมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส

       ผูจัดการทั่วไป 
       

กรรมการ 

ผูจัดการอาวุโสฝายการจัดซ้ือ (Group)
 

 ผูอํานวยการฝายสารสนเทศ  (IT Group) 
  

8. การจัดการ 
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THAI LAMINATE MANUFACTURE COMPANY, LIMITED 
 

ORGANIZATION CHART 

คณะกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการทั่วไป 

     ท่ีปรึกษา ผูแทนฝายจัดการสิ่งแวดลอม และ
ความปลอดภัยในการทํางาน

แผนก  
ซอมบํารุง 

แผนกการ

จัดการวัสดุ 
แผนก

จัดซื้อ 
แผนกประกัน

คุณภาพ 
แผนกระบบการ

จัดการสารสนเทศ 

แผนกการเงิน

และบัญชี 
แผนกทรัพยากร

มนุษยและบริหาร 
แผนกปฏิบัติการ

เปนเลิศ 
แผนกขายและการตลาด      

ผูแทนฝายจัดการดานคุณภาพ 

     ผูอํานวยการฝายปฏิบัติ 
               การผลิต 

แผนก   
ผลิต 
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โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชดุ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director) 
- คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
- คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Remuneration Committee) 

 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director)    

  คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
1. นายบัญชา  องคโฆษิต  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  กรรมการและกรรมการอิสระ 

3. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการและกรรมการอิสระ 

4. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการ 

5. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต  กรรมการ 

6. นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการและกรรมการอิสระ 

7. นางวรลักษณ  องคโฆษิต  กรรมการและกรรมการบริหาร 

8. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  กรรมการ 
 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ มีดังน้ี 
 นายบัญชา องคโฆษิต นางวรลักษณ องคโฆษิต นายปญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องคโฆษิต และ นาง
ศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ท้ังน้ี ไมมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับอํานาจของกรรมการ 

การแตงต้ังและการพนตําแหนงของกรรมการบริษัท ฯ 
1. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียง

เทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียงและสามารถเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ท้ังน้ี กรรมการผูท่ีมี
กําหนดครบวาระในปน้ันๆ จะงดใชสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน 

2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  

3. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก (มีผลบังคับนับต้ังแตวันท่ีบริษัทฯไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) 

 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
พ.ศ 2535 
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 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 
พ.ศ 2535 

 ศาลมีคําส่ังใหออก 
4. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากคราวถึงออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง
เดือนกอนการประชุมสามัญผูถือหุน มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูกอนการประชุมสามัญผูถือหุนเทาน้ัน 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   
 ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและกอประสิทธิผล เพื่อ

ความมั่นคงและผลประโยชนท่ีสมดุล และย่ังยืนของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน

ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
 พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยุทธการบริหารงาน 
 พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององคกรใหแขงขันไดในระดับ สากล 
 ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 กํากับดูแลและสอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปรงใส ถูกตองและเพียงพอ 
 ปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางเครงครัด 
 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ใหเกิดประโยชนสูงสุดและย่ังยืนตอบริษัทและผูถือหุน 
 กํากับดูแลกระบวนการแตงต้ังและเลือกต้ังกรรมการบริษัทใหมีความโปรงใสและ ชัดเจน 
 ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ในบริษทั 
 ควบคุมดูแลการเปดเผยขอมูลและการส่ือสารใดๆ ในองคกร 
 พิจารณาแตงต้ัง สรรหา ผูบริหารมาทดแทนตําแหนงใดๆ ในกรณีท่ีจําเปน  
 วางแผนนโยบาย และการบริหารงานของบริษทั ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดจัดต้ังคณะกรรมการชุด
ยอยข้ึนมา ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยกล่ันกรองงานท่ีมี
ความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือ
หุน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
คณะกรรมการชุดยอยทุกทานประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติ หนาท่ีความ
รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังมีการกําหนดบทบาท ภาระหนาท่ี 
ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน  
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 2.  คณะกรรมการบริหาร (Executive Director) 
  

 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯใหเปนไปตามทิศทาง นโยบาย และ
เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดและมอบหมาย รวมทั้งสรางความมั่นคงและย่ังยืนในการดําเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโดยมีความรับผิดชอบตามขอบเขตท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารปจจุบันประกอบดวยกรรมการจํานวน 2 ทาน 
โดยทุกทานเปนผูมีความรู ความสามารถในดานการบริหารจัดการ ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

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

  ขอบเขต อาํนาจ หนาท่ี ของคณะกรรมการบริหาร 
 กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ใหดํานินงานภายใตนโยบายตางๆท่ีกําหนดไว 

รับผิดชอบโดยรวม และควบคุมคาใชจายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมัติใน
แผนงานประจําป 

 ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกําหนดทิศทาง กลยุทธ และแผนงานใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 

 รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และใหคําปรึกษาในการแกไขปญหา เพื่อท่ีจะ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 ควบคุมงบประมาณคาใชจายของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีระบุใน
แผนงานประจําป 

 รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาวงเงินกูระยะส้ันและระยะยาว และการเปด-ปดบัญชีของบริษัท 
 ใหขอมูลและคําแนะนําแกคณะกรรมการเพื่อชวยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 
 แกไขปญหาหรือความขัดแยงใดๆท่ีมีผลกระทบกับองคกร 
 ดํารงไวซึ่งการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
 พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทฯเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน หรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการดังกลาว โดยคณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป 
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3.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

   บริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของในหลักเกณฑการแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีระบุใหประกอบดวยกรรมการอิสระและใหผูตรวจสอบบัญชีภายในของบริษัทฯ
รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปน้ี 
1. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 
3. นางอุบล   จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ  

ในป 2554 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 4 คร้ัง และไดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วันมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมการประชุม
โดยพรอมเพรียงกัน ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไดจากรายงานประจําป 

    รายชื่อ   การเขารวมประชุม/ การประชมุท้ังหมด (คร้ัง) 
1. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   4/4 
2. พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส   4/4 
3. นางอุบล   จิระมงคล   4/4 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
o เปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนหลักในการควบคุมท้ังในการตรวจสอบหรือซักถาม 
o มีความรู ความสามารถดานธุรกิจ บัญชี และการเงินเพียงพอท่ีจะเขาใจ แกปญหา และให

คําแนะนําได 
o สามารถท่ีจะหาขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังจากฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ

ติดตอ สอบถามกับผูตรวจสอบภายนอกโดยตรงได 
o  สรางเครือขายอิสระในงานดานการตรวจสอบภายใน และติดตามงานเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
o  ใหการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารอยางเต็มท่ี แบงเบา

ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
บริษัทฯ สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน และสรางประโยชนสูงสุดใหกับบริษัทฯ 
 

ขอบเขต อาํนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเพียงพอ โดยจัดใหมีผูสอบบัญชีเขารวม

ประชุมดวยทุกไตรมาส 
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 สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมท้ังมีหนาท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับ
โดยท่ัวไปและประสานงานกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังการพิจารณาเสนอคาตอบแทน
การสอบบัญชี 

 ประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทและใหคําแนะนําในการลดความเส่ียง 
 ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหัวหนา

หนวยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 
 ใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 
 พิจารณางบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 
    พิจารณาประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเปนรายงาน

เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
 ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อ

ชี้แจงใน เร่ืองท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
 พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป(หากมีความ

จําเปน) 
 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมท้ังการแตงต้ังหัวหนาหนวยงานการ

ตรวจสอบภายในหรือการแตงต้ังผูจัดการอาวุโสจากสํานักงานเลขานุการมาเปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  คณะกรรมการอิสระ (Independent Directors) 
  คณะกรรมการอิสระ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 

  1. พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส กรรมการอิสระ 
  2. นายแพทยทองดี   ชัยพานิช กรรมการอิสระ 
  3. นางอบุล    จิระมงคล กรรมการอิสระ 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ต.ล.ท.) ดังน้ี 

 ตองถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลท่ีเก่ียวของตามมาตรา 
258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

 ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในดานตางๆ ดังน้ี 
o การบริหารงาน  
o พนักงาน  
o ลูกจาง  
o ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  
o ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ

เดียวกัน  
o นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) 

 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชนเปนลูกคา คูคา เจาหน้ี/ ลูกหน้ีการคา เจาหน้ี/ลูกหน้ีเงินกู 
เปนตนรวมท้ังไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดาน
การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงในลักษณะท่ีจะทําใหขาดความเปนอิสระ 

 ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธท่ีอาจทําใหขาดความเปนอิสระกับผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 ไมไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือหุนรายใหญ 
  

ดวยคณะกรรมการทุกทานเปนผูท่ีมีคุณสมบัติของความเปนกรรมการอิสระดังกลาวขางตน จึงไมปรากฎ
พบวามีการปฎิบัติใดๆท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันเกิดขึ้นในป 2554 

 
4.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (Remuneration Committee) 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อใหเปนไปตามหลักการการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในการทําหนาท่ีสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และทําหนาท่ีกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร  

 รายชื่อคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
1. พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
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2. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
3. นางอุบล จิระมงคล  กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 
 

 ขอบเขต อาํนาจ หนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ/

ผูจัดการท่ัวไป 
 พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อเห็นชอบและนําเสนอตอท่ี

ประชุมผูถอืหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการท่ัวไปตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ฯ เพื่อพจิารณาอนุมัติ 
 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 นโยบายการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการน้ัน ทางบริษัทฯจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวน้ัน เพียง
พอท่ีจะจูงใจใหคณะกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปรงใส และสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุน 

 ในป 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีประชมุสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28/2554 ไดอนุมัติคาตอบแทนและ
คาเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบประจาํป 2554 ดังน้ี 

 คาตอบแทนประธานกรรมการ 1,250,000 บาทตอป และกรรมการทานละ 600,000 บาท
ตอป 

 คาเบี้ยประชมุประธานกรรมการ 30,000 บาทและกรรมการทานละ 25,000 บาทตอคร้ัง 

 คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท กรรมการตรวจสอบทานละ  
300,000 บาทตอป 
 

  คณะผูบริหาร 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผูบริหารของบริษัทท่ีจํานวน 8 ทาน ดังน้ี 
  1. นายบัญชา  องคโฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ 
  2. นายพิธาน  องคโฆษิต รองกรรมการผูจัดการ 
  3. นางวรลักษณ   องคโฆษิต กรรมการ/ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
  4. นางธัญรัตน  เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญช ี 
  5. นางเสาวลักษณ วรามิตรสกุล ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 



                                                                                                                                    แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 

 

10 

 

  6. นายนพดล  ทับเท่ียง  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 
  7. Mr.Fredrick Gharapet Ohanian ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 
  8. นายตันติกร  ชังฆนาก  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร  
                     

ขอบเขต อาํนาจ และหนาท่ีของกรรมการผูจดัการ 
 ตามขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทฯ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนอยาง
ดีท่ีสุด รวมไปถึงอํานาจหนาท่ีในเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปน้ี 

 ควบคุม ดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 
 บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ

ลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบยีบท่ีคณะกรรมการกําหนด แต
ถาเปนพนักงานระดับฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

 เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการ ดําเนินการ ตลอดจนเขามาลงนามในนิติกรรม
สัญญา เอกสารคําส่ัง หนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติดตอกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และบุคคลอื่น ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเปนและสมควร เพื่อใหการดําเนินการ
ขางตนสําเร็จลุลวงไป 

 มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซื่งทรัพยสินและบริการเพื่อ
ประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติท่ัวไปทางการคาท่ี
มีวงเงินไมเกิน 800 ลานบาทตอรายการ และอนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินอื่นในวงเงินไมเกิน 
400 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนุมัติใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติคณะ
กรรมการบริหาร 

 ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

 ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีไดอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

 ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได
โดยการมอบชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทกําหนดไว 

 อนุมัติการแตงต้ังผูมีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารส่ังจายเงินของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาตางๆ 
เอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารท่ัวไป 
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 เปนท่ีปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล 
และดานการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติท่ีประชุมผูถือหุน และ/หรือ มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นท่ีกรรมการผูจัดการ
เห็นควร จะไมรวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปน
ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทฯ ท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ
คําส่ัง และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เลขานุการบรษัิทฯ (COMPANY SECRETARY ) 
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2551 ในวันอังคาร ท่ี 22 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติเห็นชอบ 

แตงต้ังใหนางธัญรัตน  เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญชี ทําหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ 2551 ท่ีกําหนดไววา
คณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท (COMPANY SECRETARY) 
  ทางบริษัทฯ ไดกําหนดความรับผิดชอบหลักๆของเลขานุการบริษัทฯ ดังน้ี 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปน้ี 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัทฯ 
- หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 
4. จัดการประชมุผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และ           

ขอพึงปฏบิัติตางๆ 
5. รางนโยบายดานการบริหารตางๆ 
6. บันทึกรายงานการประชมุผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังติดตามใหมีการ  

ปฏิบัติ ตามมติท่ีประชุมผูถอืหุนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 



                                                                                                                                    แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 

 

12 

 

7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานท่ีกํากับบริษัทฯ 
ตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ 

8. ดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑของสํานักคณะกรรมการกํากับ 
 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. สงเสริมใหบริษัทมีมาตรฐานดานบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสม 
10. ติดตอส่ือสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับสิทธิตางๆของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ 
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ฯ 
1. มีความซื่อสัตย / ตรงไปตรงมา 
2. มีความรู ความเขาใจในธุรกจิ กฎหมาย กฎระบียบตางๆท่ีเก่ียวของ 
3. มีทักษะการประสานงานท่ีดี สามารถควบคุมอารมณไดดี 
4. มีระดับอาวุโสเพียงพอในการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติผูถือหุนจาก                  

ผูบริหารระดับสูงได 
5. มีมนุษยสัมพันธและทักษะการส่ือสารท่ีดี 
6. กลาแสดงความคิดเห็นและใหขอแนะนําตางๆ 
7. ละเอียด รอบคอบ วางตนเปนท่ีนาเชื่อถือ 
8. ใฝรู ชางคิด ชางสังเกต     

  
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม ขอบเขตอํานาจและการควบคุม 

กรรมการฝายบริหารจะเปนผูวางนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยระดับผูบริหาร
แตละฝายจะนําไปปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อติดตามและพิจารณาผลการดําเนินงานของ
บริษัทรวมท้ังบริษัทยอย และบริษัทรวม พรอมท้ังใหขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาในประเด็นสําคัญ ๆ นอกจากน้ีการ
ทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคัญ ๆ ของบริษัทยอยและบริษัทรวม อันไดแก แผนการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนหลักท่ี
สําคัญๆ จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแตละบริษัทกอนจะท่ีสงผานไปยังคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งมีอํานาจควบคุมเหนือบริษัทรวมท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทําใหมั่นใจวากลุม
บริษัท มีการบริหารธุรกิจท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม 
 นอกจากน้ี บริษัทยังคงใหมีหนวยงานสวนกลาง เชน ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายบริหารการเงิน และ
ฝายจัดซื้อ เปนตน เปนศูนยกลางการควบคุมบริษัทยอย และจะชวยประสานงานระหวางบริษัทตาง ๆ ภายในกลุม
ในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงชวยจัดการและอํานวยความสะดวก ในเรื่องการโอนยาย
บุคลากรภายในกลุมบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรบุคคล ฝายการเงินจะชวยประสานงาน
จัดการ ในเรื่องการบริหารเงินสด การปองกันความเสี่ยงทางการเงิน และการจัดหาแหลงเงินกูใหแกบริษัทตาง ๆ โดย
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อาศัยความสัมพันธ และอํานาจการตอรองของกลุมบริษัท เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและบริษัทยอย ภายใน
กลุม ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนฝายจัดซื้อ
ท้ังในประเทศ และตางประเทศ  ทําการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหลงเดียวกัน เพื่อเจรจาตอรองราคา โดยใช
หลักเกณฑของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย  เปนเง่ือนไขท่ีเอื้ออํานวยใหบริษัทไดประโยชนมากท่ีสุด รวมท้ังการลดอัตรา
เส่ียงในการส่ังซื้อจากผูขายรายเดียว  โดยการสรรหาแหลงวัตถุดิบใหมจากผูขายรายใหม  เพื่อปองกันการผูกขาด
สินคา และลดอัตราเส่ียงท่ีบริษัทอาจตองซื้อวัตถุดิบ จากแหลงขายแหลงเดียว  นอกจากน้ียังมีการปองกันความ
เส่ียง โดยการทํา CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT สําหรับวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ เพื่อใหความมั่นใจวา
ขบวนการผลิตของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย จะทําใหการสงมอบงานแกลูกคาตรงตอเวลา ตามนโยบายของบริษัท 
 

8.2 การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทไดรับการแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุนเมื่อคร้ังมีการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด โดยอาศัยมติเสียงขางมาก ดวยวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีธรรมดา มิใชการลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม ท้ังน้ีจํานวนคณะกรรมการท่ีทางบริษัทไดกําหนดไว มาจากการลงมติพิจารณาจากการประชุมผูถือหุน 
นอกจากน้ีคณะกรรมการอาจถอดถอนได ในกรณีท่ีมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยคะแนนเสียง 3  ใน 4 ของจํานวนผูถือ
หุน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือท้ังหมด โดยผูถือหุนท่ีมาจากการประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากคราวถึงออกตามวาระ ใหคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือนกอนการประชุมสามัญผูถือหุน มติของ
คณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู บุคคลซึ่งเขามา
เปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงไดเพียง เทาวาระท่ียังเหลืออยูกอนการประชุมสามัญผูถือหุนเทาน้ัน 

นอกจากน้ีการแตงต้ังคณะกรรมการในกรณีขางตนดังกลาวแลว ท่ีประชุมผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อ
กรรมการบุคคลเขาเปนกรรมการ ไมวาจะเปนกรณีท่ีกรรมการพนตําแหนงตามวาระหรือยังไมครบวาระ หรือการ
แตงต้ังกรรมการขึ้นใหม โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการทุกคร้ัง ใหนับผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุน
ตอ 1 เสียง โดยใหผูถือหุนแตละคน ใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดดังกลาว เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ ตองใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ เปน
ผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ ใหเลือกใชวิธีจับสลากเพื่อใหไดกรรมการตามจํานวนน้ันๆ 
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8.3     คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 

 คาตอบแทนกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส อยูในระดับท่ีใกลเคียง

กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปจจุบันไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 2 สวน คือเบี้ยประชุม และคาตอบแทน
กรรมการประจําป ท้ังน้ี คาตอบแทนดังกลาวในป 2553 และ ป 2554 ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน คร้ังท่ี 
27/2553 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2553 และคร้ังท่ี 28/2554 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2554 แลว ตามลําดับ 
คณะกรรมการบริษัท 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

คาตอบแทนกรรมการ คาเบ้ียประชุม 
จํานวนครั้งเขา

ประชุม/ 
(บาท) (บาท) จํานวนประชุมทั้งหมด 

ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 

1  นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ 1,250,000 1,000,000 340,000 300,000 12/12 12/12 

    และกรรมการผูจัดการ         

2  นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 600,000 500,000 280,000 240,000 12/12 11/12 

3  แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 600,000 500,000 280,000 240,000 12/12 12/12 

4  นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ 600,000 500,000 280,000 240,000 11/12 12/12 

5  พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ 600,000 500,000 280,000 240,000 11/12 12/12 

6  นายแพทยทองดี ชัยพานิช กรรมการอิสระ 600,000 500,000 280,000 240,000 12/12 11/12 

7  นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ 600,000 500,000 280,000 240,000 12/12 12/12 

8  นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ 600,000 500,000 280,000 240,000 12/12 11/12 

  รวมทั้งส้ิน   5,450,000 4,500,000 2,300,000 1,980,000     
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ป 2554 ป 2553 

1  นายแพทยทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 350,000 

2  พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 300,000 250,000 

3  นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 300,000 250,000 

รวมทั้งส้ิน 1,000,000 850,000 
 

 คาตอบแทนผูบริหาร    
 การกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักําหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกบัผลการดําเนินการของบริษัทและการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
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ประเภทคาตอบแทน 
ป 2554 ป 2553 

จํานวน 
ราย 

จํานวนเงิน  
(บาท 

จํานวน 
ราย 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

 เงินเดือน 9 23,161,860 8 22,787,040 

 โบนัส/เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 9 3,721,493 8 3,765,243 
 
8.4   รายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี   

 
 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและมุงมั่นท่ีจะกํากับดูแลใหองคกรมีการดําเนินงานและปฎิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตามหลักเกณฑและแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท) เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงผูถือหุน ลูกคา 
พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะชวยเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักเกณฑการประเมินของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในระดับ “ ดีมาก” ในป 2553  
ระดับ “ดีมาก” ในป 2552   และระดับ “ ดีมาก ” ในป 2551 ติดตอกันเปนปท่ีสาม และไดรับการประเมินในระดับ  “ 
ดี ”  ในป 2550 และระดับ “ ดีมาก ”  ในป 2549 โดยมีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association : IOD) เปนผูประเมิน ซึ่งจากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯท้ัง 5 ปท่ีผาน
มา สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นทุมเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหารและพนักงานทุกคน ท่ีใหความสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัทฯ ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท
มีการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน จึงไดจัดทําคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในป 2551 และดําเนินการปรับปรุง
คร้ังท่ี 2 ในป 2553 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนใหมีความทันสมัยเปนไปตามหลักการของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลของ Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
เพื่อปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญของขอ
พึงปฏิบัติท่ีดี โครงสราง บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสีย 
การเปดเผยขอมูล ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เก่ียวของกับการดํารงตําแหนง และการปฏิบัติหนาท่ี 
พรอมท้ังมีการส่ือสารนโยบายดังกลาวผานผูบริหารและพนักงาน  ทําใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจไดอยางโปรงใส เปน
ธรรม สงเสริมผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนและใชเปนเคร่ืองมือในการบรรลุเปาหมายสําคัญของบริษัทฯ ในการท่ีจะเพิ่ม
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มูลคาใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กํากับดูแลกิจการบนพ้ืนฐานลัก 6 
ประการ ไดแก 
 

1. รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทํา  ( Accountability) 
2. สํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ   (Responsibility) 
3. โปรงใส เปดเผยขอมูล และตรวจสอบได  (Transparency) 
4. ปฏิบัติตอผูเก่ียวของทุกฝายอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) 
5. มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว  (Vision to create Long Term Value) 
6. มีคุณธรรมและจริยธรรม    (Ethics) 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 

1.1  นโยบายในการรักษาสิทธิของผูถือหุน 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหผูถือหุนไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน รักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุม

ท้ังผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือผูถือหุนสถาบัน โดยทุกฝายจะไดรับการปฏิบัติดวยความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันตามขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของตามแนวทางการปกปองและรักษาสิทธิขั้น
พื้นฐาน โดยไดกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไวในคูมือนโยบายการกํากับกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อันไดแก 

- สิทธิในการจดทะเบียนเปนเจาของ 
- สิทธิในการเปล่ียนมือหรือการโอนสิทธิในหุนของตน 
- สิทธิในการรับสวนแบงกําไรของบริษัท 
- สิทธิในการไดรับแจงขอมูลและขาวสารท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทอยางสม่ําเสมอและตรงตามเวลา 

ท่ีควรจะเปน 
- สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อเขารวมกระบวนการในการตัดสินใจและลงคะแนนเสียงในเร่ืองสําคัญ

ใดๆในที่ประชมุสามัญผูถือหุน 
- สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
- สิทธิในการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ 
- สิทธิในการออกคะแนนเสียงแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนบัญช ี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชมุสามัญผูถือหุนเพื่อรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 

เชน 

 เงินปนผลของบริษัท 

 การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 

 รายการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถือหุน 
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 การมีสวนรวมและรับทราบการตัดสินใจในเรื่องสําคัญใดๆท่ีเก่ียวของกับการ 
เปล่ียนแปลงการดําเนินกิจการขั้นพื้นฐาน 
 

 1.2  การประชุมสามัญผูถือหุน 
  บริษัทฯ ไดดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี
เก่ียวของ รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทและสํานักคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยไดกําหนดใหมีการจัดการประชุมปละ 1 คร้ังภายในเวลาไมเกิน 
4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน ตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปน
เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเก่ียวของกับเง่ือนไข กฎเกณฑ กฎหมายท่ีใชบังคับท่ี
ตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป โดยในป 2554 บริษัทฯ ไดจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28/2554 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2554  ณ หองกฤษณา ราชาวดี โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ 
คองคอรต ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ และไมมีการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนใดๆในป 2554 

1.2.1 กอนการประชมุสามัญผูถือหุน 
  เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28/2554 กําหนดระเบียบ
วาระการประชุม และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิเขาประชุมผูถือหุนและจายเงินปนผล 
บริษัทฯไดนํารายละเอียดดังกลาวแจงใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาผานชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมกับเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนา 24 วันกอนวันประชุมใน
การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28/2554 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุนเปนการ
ลวงหนา 21 วันกอนวันประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณาลงมติใน
แตละวาระการประชุมและเอื้ออํานวยใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิไดอยางเต็มท่ี โดยรายละเอียดเอกสารท่ีได
จัดสงใหผูถือหุนในป 2554 มีดังน้ี : 

o หนังสือนัดประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2554 คร้ังท่ี 28/2554 ท่ีระบุวัน เวลา และสถานที่ในการ
จัดประชมุสามญัผูถือหุน พรอมท้ังรายละเอียดขอมูลประกอบการตัดสินใจในแตละวาระ โดยแต
ละวาระระบชุัดเจนวาเปนวาระเพื่อพิจารณารับทราบหรือพจิารณาอนุมัติ พรอมท้ังความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในเตละวาระอยางละเอียด 

o รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 27/2553 
o รายงานประจําป 2553 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเลม) 
o ขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก

จากตําแหนงตามวาระ พรอมประวัติโดยละเอียด 
o ขอมูลรายละเอยีดของผูสอบบญัช ี
o รายละเอียดโครงการ ESOP-W4 
o ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถอืหุน 



                                                                                                                                    แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 

 

18 

 

o แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
กําหนด 

o เอกสารหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม ขั้นตอนในการลงทะเบียน 
ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนับคะแนนเสียง 

o แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน  

  นอกจากน้ิ บริษัทฯ ไดประกาศเชิญประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวันท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษติดตอกันตอเน่ือง 3 วันในวันท่ี 10-12 เมษายน 2554 กอนวันประชุม 10-17 วัน เพื่อใหผูถือ
หุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุม 

1.2.2 วันประชมุสามญัผูถือหุน 
   ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม
ประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง และไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนกอนการ
ประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานท่ีและเจาหนาท่ีตอนรับในจํานวนท่ีเหมาะสม ใชระบบบารโคดในการ
ลงทะเบียนเพื่อใหการลงทะเบียนของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะแตละรายท่ีเขารวมประชุมปนไปอยาง
รวดเร็ว  พรอมท้ังจัดพิมพบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุมใหแกผูถือหุน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม
กระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน  ผูถือหุนยังสามารถลงทะเบียน
เขารวมประชุมไดตลอดเวลาการประชุมภายหลังเปดประชุมไปแลว เพื่อใชสิทธิออกเสียงในวาระท่ียังไมลง
มติไดดวย 
  ประธานกรรมการคือ นายบัญชา  องคโฆษิต ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม โดยมีคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษา
กฎหมายเขารวมประชุมครบทุกคน มีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังหมด 270 คน นับจํานวนหุนไดท้ังหมด  
257,493,781 หุนเทากับรอยละ 55.54  และมากกวาสัดสวน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  
463,608,769 หุน โดยแบงเปนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง 123 รายจํานวนหุน 153,727,045 หุน ผู
ถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและผูแทนจํานวน 147 ราย จํานวน 103,766,736 หุน  
  กอนเริ่มเขาสูการประชุมตามวาระ นางธัญรัตน เทศนสาลี เลขานุการบริษัทและผูอํานวยการฝาย
บัญชีไดกลาวตอนรับผูเขารวมการประชุมและกลาวถึงนโยบายของบริษัทฯ ท่ีใหความสําคัญกับผูถือหุน
เพื่อใหมีการดําเนินการประชุมท่ีถูกตองตามหลักเกณฑและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และไดชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนท่ีตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯดวยระบบบารโคด รวมถึงการใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระใหผูถือหุนรับทราบอยางชัดเจน ดังน้ี 

 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
- หลังจากการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกทานจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

ท่ีระบุชื่อผูถือหุนและ ผูรับมอบฉันทะ จํานวนหุนและวาระท่ีตองออกเสียงลงคะแนน 
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- ผูถือหุนท่ีประสงคจะออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย ใหทําเคร่ืองหมายลงในชอง “ เห็นดวย” ,“ไมเห็น
ดวย ”  หรือ “ งดออกเสียง”  ในบัตรลงคะแนนเสียง   กรณีผูถือหุนท่ีไมออกเสียงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน (ไมทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน) หรือไมสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาท่ีจะถือวามีมติ
เห็นดวยในวาระน้ันๆ ตามท่ีประธานเสนอตอท่ีประชุม 

- ประธานฯ ในท่ีประชุมจะใหเจาหนาท่ีนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนไปตรวจนับคะแนนเสียง และ
ประกาศผลคะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระและมีการแสดงผลบนจอดานหนาของหองประชุม  

- ประธานในท่ีประชุมอาจจะดําเนินการประชุมวาระอื่นตอไปในชวงท่ีมีการนับคะแนนเสียง หรืออาจจะ
รอผลการนับคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ ตามแตเวลาท่ีเหมาะสม และประธานจะสรุปผลคะแนนเสียงใน
ทุกๆวาระใหท่ีประชุมทราบในตอนทายของการประชุม 

หลังจากน้ัน นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการไดกลาวเปดการประชุม โดยกลาวตอนรับผูถือ
หุนและผูเขารวมประชุมเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28 ประจําป 2554 และไดแนะนํา
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน ผูสอบบัญชี 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และผูแทนคนกลางท่ีทําหนาท่ีเปนผูสังเกตการณในการนับคะแนนท่ีเขารวม
การประชุม ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 
1. นายบัญชา   องคโฆษิต  ประธานกรรมการ 
2. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
4. นายปญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการ 
5. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต  กรรมการ 
6. นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการ/กรรมการอิสระ 
7. นางวรลักษณ  องคโฆษิต  กรรมการบริหาร 
8. นางศิริพรรณ  องคโฆษิต  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
1. พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  ประธานกรรมการ 
2. นายปญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
3. นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 ผูบริหารของบริษัท 
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1. นายพิธาน  องคโฆษิต  รองกรรมการผูจัดการ 
2. นางธัญรัตน  เทศนสาลี  ผูอํานวยการฝายบัญช/ีเลขานุการบริษัท 
3. นางณิราพัชร  ติรนาควิทย  ผูจัดการฝายการเงิน 

ผูสอบบัญช ี
1. นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2. นางสาวณัฐธีรา  พงษพินิจภิญโญ  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
1. นายเดชา  มะระพฤกษวรรณ  บริษัท  สํานักงานทนายความ ชัยวัธ- 

บัณฑูรย จาํกัด 
2. นางสิรีธร  คะนึงสุขเกษม  บริษัท สํานักงานทนายความ ชัยวัธ- 

บัณฑูรย จาํกัด 

ผูสังเกตการณในการนับคะแนน 
1. ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ อาจารยประจาํคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ในป 2554 ประธานฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยท่ี
ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  และหลังจากท่ีประธานไดใหขอมูลตามระเบียบวาระแลว ประธานฯจะเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ถามคําถามในแตละวาระ และใหเวลาอภิปราย
อยางเหมาะสมและเพียงพอ จากน้ัน ประธานฯ และผูบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น และให
ความสําคัญกับทุกคําถาม หลังจากน้ัน จึงใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนและมติในแตละวาระ โดยการลงคะแนน
และนับคะแนนเสียง จะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯท่ีกําหนดให 1 หุน เปน 1 เสียง และนับเสียงขางมากเปนมติ 
โดยใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูตัดสินอีก 1 
เสียงในฐานะเปนผูถือหุน 

สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคล และถือเปนแนวปฏิบัติของ
กรรมการท่ีจะงดออกเสียง ในกรณีท่ีตองออกจากตําแหนงในปน้ันๆ  โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกคร้ังจะมี
การบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน ประกอบดวยขอมูลสาระสําคัญ ไดแก มติท่ีประชุมและผลการ
ลงคะแนนเสียงโดยแบงเปนจํานวนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง คําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของท่ี
ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผูถือหุนสามารถอานไดจากเอกสารสรุปประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุม
สามัญผูถือหุน ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 คร้ังท่ี 28/2554 
โดยในการประชุมปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดใชเวลาในการประชุมท้ังหมดโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยเร่ิมเปดใหผูถือ
หุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา12.30 น. เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.30 น 
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1.2.3 ภายหลังการประชมุสามัญผูถือหุน 
 หลังจากการประชุม บริษัทฯ ไดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28/2554  พรอมกับ
สรุปประเด็นคําถามและคําตอบท่ีผูถือหุนไดซักถามในท่ีประชุมโดยละเอียดใหกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุมและไดเผยแพรในเว็ปไซตของบริษัทฯท่ี www.kcethai.in.th  
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบอยางรวดเร็ว 

ในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนป 2554 ท่ีผานมาทางบริษัทฯไดรับผลการประเมินการจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนอยูในเกณฑ “ ดีมาก ” หรือในระดับคะแนน 80-89 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯจะนําขอคิดเห็นและคําแนะนําจากผลการประเมินดังกลาว
ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมในปตอๆไป 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึง
เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ไมวาจะเปนผูถือหุนราย
ใหญหรือรายยอย โดยผูถือหุนทุกรายจะมีสิทธิในการไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยก และไดรับ
การปกปองจากการกระทําท่ีไมถูกตอง หรือเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจในการควบคุมการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการกระทําทางตรงหรือทางออม และไดดําเนินการตางๆดังตอไปน้ี 

 2.1  การมอบฉันทะในการเขารวมการประชมุสามัญผูถือหุน 

ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ รักษาสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกัน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทไดใหขอมูลของกรรมการอิสระอยางครบถวน อาทิ 
ประวัติ ท่ีอยู การศึกษา การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของธนาคาร ลักษณะ
ความสัมพันธของกรรมการอิสระ และการมีสวนไดเสียในวาระท่ีพิจารณา โดยหนังสือมอบฉันทะท่ีทาง
บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุนเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆท่ีจะมอบฉันทะอยางละเอียดชัดเจนตามท่ีกําหนด
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  ท้ังน้ี  ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนอยาง
เฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได โดยในป 2554 ทางบริษัทฯไดสงหนังสือมอบฉันทะใหกับผูถือหุน
พรอมกับรายงานประจําปใหกับผูถือหุนลวงหนา 18 วันกอนวันประชุม พรอมกับระบุเอกสารหลักฐานท่ี
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขาประชุม ดังน้ี 

1. กรณีผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชมุดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึง่ปรากฎรูป
ถายของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชมุแทน 
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 หนังสือมอบอาํนาจตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอก
ขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชือ่ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด
ตามขอ 1.1 ขางตนและผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดขอ 1.1 
ขางตน 

2. กรณีผูถือหุนที่เปนนติิบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ตองแสดงหลักฐานตอไปน้ี 

 เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 
ขางตน 

 สําเนาภาพถายหนังสืvอรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวา
ผูแทนเขารวมประชุม มีอาํนาจกระทําการแทน 

2.2  กรณีผูมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 หนังสือมอบอาํนาจตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอก
ขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชือ่ผูมอบอํานาจและรับมอบ
อํานาจ 

 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวา
ผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทําการเชนน้ัน 

 เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 
1.1 ขางตน 

3. กรณีผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรอืซ่ึงเปนนติิบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ตางประเทศ 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทย หรือซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ท้ังน้ี
ภายใตขอบังคับตอไปน้ี 

    หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ันอาจจะเปนเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการ
ของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู หรือโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ท้ังน้ี 
จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคลและเง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ และสถานท่ีต้ัง
สํานักงานใหญ 
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 เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพรอม และใหผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

2.2  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน 

 บริษัทฯ ปฎิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันท้ังผูถือหุนรายใหญ รายยอย และผูถือหุน
ตางชาติไมมีการปฎิบัติใดๆท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน
ยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ไดเปดบริการใหผูถือหุนลงทะเบียน
กอนเวลาประชุม 3 ชั่วโมงและรับลงทะเบียนไปจนกวาการประชุมจะเสร็จส้ิน  
  ในป 2554 บริษัทฯ จัดการประชุม ณ หองกฤษณาราชาวดี โรงแรมสวิซโซเต็ล เลอคองคอรด ถนน
รัชดา กรุงเทพ ซึ่งเปนโรงแรมท่ีต้ังอยูในทําเลท่ีผูถือหุนสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก และมีขนาดเพียง
พอท่ีจะรองรับจํานวนผูถือหุน และจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแล ตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับผูถือ
หุน อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง การสงคําถาม และอื่นๆ  

- บริษัทฯ ใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในแตละวาระ รวมถึงไดจดั
พนักงานไวคอยตอนรับและอาํนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  

- ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุนทุกคนจะไดรับบัตรลงคะแนน
เสียงในแตละวาระ  

- บริษัทฯไดจัดใหมีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแกผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวย 

การใชบัตรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผูถือหุน 
 บริษัทฯ ไดใชบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกระเบียบวาระเพื่อใหกระบวนการ
นับคะแนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียง และไดจัดใหมีเจาหนาท่ีจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
และไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคนกลางท่ีเปนบุคคลภายนอกเปนสักขีพยานในการนับคะแนน และสําหรับวาระ
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ ทางบริษัทฯจะพิจารณาเลือกต้ังเปน
รายบุคคล 

 2.3 การควบคุมภายในเพ่ือปองกันการใชขอมูลภายในของกรรมการและพนักงาน 
   บริษัทฯกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (INSIDE TRADING) เพื่อหาผลประโยชน

ใหกับตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะ โดยไดออกประกาศหามกรรมการรวมถึงผูบริหารท่ีพนตําแหนงในชวงเวลา 6 เดือน ซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯกอนประกาศงบการเงินเปนเวลา 1 เดือนและหลังประกาศเปนเวลา 3 วัน และกําหนดให
กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการถือครองหุนของบริษัทฯ และจัดสงรายงานดังกลาวใหแก
คณะกรรมการเปนประจํา ท้ังน้ี เพื่อมิใหกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในไปใชประโยชนซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม ท้ังน้ีกรรมการ หรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียในรายการน้ันจะตองไมมีสวน
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รวมในการพิจารณาอนุมัติในวาระน้ันๆ ท้ังน้ี ไมปรากฎพบวามีรายการใดๆท่ีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
มีสวนไดเสียในป 2554   

  บทลงโทษการใชขอมูลภายในของผูบรหิารและพนักงาน 
1. บริษัทฯกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีรู

ขอมูลหามนําขอมูลไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 
2. ผูบริหารของบริษัทท่ีไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูล

ดังกลาวกอนท่ีจะเปดเผยสูสาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินจะเปดเผยสูสาธารณชน 

3. เมื่อหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯได
กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทตามมาตรา 59 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.14/2540 เร่ืองการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และไดกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ 2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการ
นําขอมูลภายในบริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณา
ลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร การ
ภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางใหพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือให
ออก ท้ังน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความรายแรงของความผิดน้ันๆ 
ดังปรากฎไมพบวามีการกระทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันใดๆในป 2554 

 การทํารายการระหวางกัน 

 คณะกรรมการบริษัทฯถือเปนนโยบายสําคัญท่ีจะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดย
การหามไมใหมีการประกอบธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ี
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการเชนน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลใหทํารายการดวยความโปรงใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผูถือหุน การประชุมกรรมการหรือการประชุม
ผูบริหารทุกๆคร้ัง หากกรรมการหรือผูบริหารมีสวนไดเสียในวาระท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนจะตองแจงใหท่ีประชุมรับทราบและไมเขารวมการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระท่ีมี
สวนไดเสียน้ันๆ 

  บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียว
โยงกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตป 2547 ดังน้ี 
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 ใหคณะกรรมการบริษัทฯและฝายบริหาร ซึ่งเขาขายบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามคํานิยามของ
สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปดเผยขอมูลบุคคลและ
บริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน 

 ทุกคร้ังท่ีมีการแตงต้ังผูบริหารใหม สํานักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดสงแบบฟอรม 
“รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 เพื่อใหผูบริหารท่ีไดรับแตงต้ังใหมใหขอมูลพรอมลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูล และหากภายหลังมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ผูบริหารจะตองจัดสง
แบบฟอรมดังกลาวพรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล โดยสํานักเลขานุการ
บริษัทฯจะจัดทําสรุปรายชื่อบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน 

 รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผูบริหารจะตองงายในการตรวจสอบและ
นําเสนอตอผูบริหารหรือกรรมการอนุมัติขอมูลน้ันๆทุกคร้ัง 

 หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันเกิดข้ึน บริษัทฯจะจัดทําสรุปสารสนเทศเก่ียวกับรายการท่ี
เก่ียวโยกันแจงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบรวมทั้งนําไปเปดเผยในรายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

 บริษัทฯ จะไมเลือกปฏิบัติตอผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึงเปนพิเศษ ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิ
เขาถึงขอมูลของบริษัทฯท่ีเปดเผยไดผานชองทางติดตอตางๆอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังจะไดรับ
การปฏิบัติอยางเหมาะสม และไดรับขอมูลเพยีงพอตามชองทางตางๆ ดังน้ี 

 โทรศัพท  :   66-2-3260196-9 

 โทรสาร  : 66-2-3260300 

 Website  : www.kcethai.in.th 

 E-Mail  : information@kce.co.th 

 จดหมาย : สํานักบริหาร 
       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
       125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
       ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 

  กรุงเทพฯ 10520 
3.   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสีย เคารพ ปกปองสิทธิ และให
ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ต้ังแต
สังคม ชุมชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวของใดๆ มีการปฏิบัติและใหความสําคัญโดยเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติตอผูถือ
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หุนกลุมใดกลุมหน่ึงเปนพิเศษ  อีกท้ังสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสียใน
การสรางความมั่งค่ัง มั่นคงทางการเงิน ความย่ังยืนของกิจการ และสรางความเชื่อมั่นใหกับทุกฝายในการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจวาเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของบริษัทฯ และใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนได
เสียทุกฝายจะไดรับความเปนธรรมตามสิทธิ 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โดยกําหนดสิทธิของผู
มีสวนไดเสียตามกฎหมาย และถือเปนขอตกลงระหวางกัน หามไมใหกระทําใดๆท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนได
เสีย โดยไมปรากฎวามีการกระทําใดๆท่ีเปนกรณีพิพาทกับผูมีสวนไดเสียในป 2554  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได
กําหนดใหมีระบบท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อ
กอใหเกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดใหมีการรายงานการเปดเผยขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯในรายงานประจําป (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการทําผิดกฎหมาย ระบบการควบคุมภายในท่ี
บกพรอง หรือการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถแจงหรือรองเรียนผานชองทางกลไกในการติดตอท้ังภายใน
ผานทาง Intranet : KCE Home และภายนอกองคกรโดยผานชองทาง http://www.kcethai.in.th  หรือทาง 
www.kce.co.th และทางโทรศัพท ซึ่งขอคําถาม ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะตางๆ จะสงตอใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการแกไขปรับปรุง และมีการแจงกลับใหทราบถึงการดําเนินการทุกเร่ือง ท้ังน้ี สํานักตรวจสอบ
ภายในจะทําหนาท่ีประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทั้งองคกร รวมถึงการรับขอรองเรียนจากทุกชองทาง เพื่อใหมีการแกไข ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป ดังปรากฎไมพบวามีการกระทําใดๆท่ีเปนการ
ละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯในป  2554   

บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขสัญญาท่ีใหไวกับคูคา และดําเนินธุรกิจดวยหลักการแขงขันท่ีเปนธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงาน
อยางยุติธรรมและเสมอภาค รวมท้ังแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมอยางจริงจัง โดยไดกําหนดแนวทางใน
การดูแลผูมีสวนไดเสียไวในคูมือ “ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ” 
 นอกจากน้ี ดวยการตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ส่ิงแวดลอม และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย ทางบริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึ่งกอต้ังโดย UNITED NATIONS (UN) ในการ
ดําเนินธุรกิจภายใตหลักการ 10 ประการดานการจางแรงงาน การปองกันปญหาส่ิงแวดลอม การรับผิดชอบตอสังคม 
และการตอตานคอรัปชั่น โดยท่ีบริษัทสมาชิกจะตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของ GLOBAL COMPACT ดังน้ี 
 ดานสิทธิมนุษยชน 

1. สนับสนุนและเคารพในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
2. จะไมกระทําความผิดดานมนุษยชน 
ดานมาตรฐานแรงงาน 
3. สนับสนุนเสรีภาพของสมาคม และใหการรับรองผลของการเจรจาตอรองของสมาคม 
4. ไมมีการกดขี่และบังคับใชแรงงานทุกรูปแบบ 
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5. ไมมีการใชแรงงานเด็ก 
6. ไมมีการเลือกปฏิบัติในการจางงานและปฏิบติังาน 
ดานส่ิงแวดลอม 
7. สนับสนุนการปองกันการทําลายส่ิงแวดลอม 
8. อาสาท่ีจะรับผิดชอบในการริเร่ิมสงเสริมใหส่ิงแวดลอมดียิ่งขึ้น 
9. สนับสนุนการพัฒนาและการกระจายเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ดานการตอตานการคอรัปชั่น 
10.  ตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบรวมท้ังการขมขูบังคับและการติดสินบน 

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมหลักๆของบริษัท 

ลูกคา 
บริษัทฯ มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจใหกบัลูกคา ดวยการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีเปนเลิศโดย

มีนโยบายสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา มกีารดําเนินธุรกิจดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตอยางแนวแนในทุกๆดาน และสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาในการปกปองรักษาขอมูลท่ีเก่ียวกับธุรกิจ
ของลูกคาภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  

นโยบายคุณภาพ 
        “ ผลิตและบริการลูกคาใหไดตามท่ีตกลงหรือดีกวา 
     โดยปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 
                 และทําใหถกูตองในคร้ังเดียว ”  
 

ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ เร่ิมจากการสรางทัศนคติใหพนักงานคิดถึงลูกคากอนเสมอๆ ในทุกเร่ือง
ท่ีทํา มีการคิดคนผลิตภัณฑและบริการ ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน ระบบงาน และสภาพท่ีทํางานท่ีสอดคลอง
กับความตองการของลูกคา  รวมถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา โดยใสใจในทุกๆข้ันตอนของการทํางาน
ต้ังแตการรับ การส่ังซื้อ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพกอนการสงมอบสินคา และการบริการหลังการสงของใหกับ
ลูกคา โดยทางบริษัทฯ จะไดรับการตรวจประเมินจากทางลูกคาทุกๆป ซึ่งผลท่ีไดจากการประเมินในแตละคร้ัง บริษัท
ฯนํามาใชปรับปรุงการใหบริการแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในระยะยาว โดยในป 
2554 ท่ีผานมาทางบริษัทฯ ไดรับการตรวจประเมินจากลูกคาแตละรายประมาณ 1-3 คร้ังตอป และไมปรากฎพบวา
มีปญหาใดๆเกี่ยวกับลูกคาในป 2554 
  ผูถือหุน 
 บริษัท ฯ มุงมั่นในการสรางความเติบโตและสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุนอยางตอเน่ืองใน
ระยะยาว โดยมุงมั่นดําเนินการใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีเลิศอยางตอเน่ือง เพื่อผลการประกอบการท่ีดีอยาง
สม่ําเสมอ พรอมท้ังมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในรวมท้ังระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล  
คํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปจจบุันและอนาคต ดวยตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะกอใหเกิดความ
โปรงใสในการดําเนินงาน และพยายามอยางเต็มท่ีในการปกปองทรัพยสินและธํารงไวซึ่งทรัพยสินและชื่อเสียงของ
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บริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความซือ่สัตย สุจริต และเปนธรรม คํานึงถึงผูถือหุนรายใหญ
และรายยอย เพื่อผลประโยชนของกลุมผูท่ีเก่ียวของโดยรวม ดังน้ี 

- บริหารกิจการของบริษัทฯใหมคีวามเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุน 

- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและระมัดระวัง เย่ียงผูท่ีมีความรูและประสบการณ เพื่อกอ
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม 

- จัดการดูแลไมใหทรัพยสินใดๆของบริษัทฯ สูญคาหรือสูญเสียโดยเปลาประโยชน 

- เปดเผยขอมูลสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯท่ีเปนจริงอยางครบถวนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพ
ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจริงของบริษัทฯ 

  พนักงาน 
 บริษัทฯ ตระหนักดีวาบุคลากรของบริษัทฯ เปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงใหความสําคัญกับ

พนักงานทุกคน ไมวาจะทํางานในสวนใด ฝายใด ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะสงเสริมใหบุคลากรรูรักสามัคคี 
ไวเน้ือเชื่อใจกัน ไมแบงฝกแบงฝาย ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย สราง
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภัย จายคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรมเปน
จํานวนเทากับหรือมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆ และจัดหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆมา
สนับสนุนการทํางาน ใหกับพนักงาน 
  พนักงานทุกคนจะไดรับคูมือพนักงานท่ีระบุขอควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการตางๆท่ีพึงจะไดรับ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน และมีคณะอนุกรรมการดูแล
สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย มีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม สวัสดิการรถรับ-สง กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน และโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญตอพนักงานบริษัท (Employee 
Stock Option -ESOP) เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฎิบัติงานของพนักงาน ใหมีความต้ังใจในการทํางาน
และสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ โดยรายละเอียดสวัสดิการตางๆท่ีทางบริษัทฯไดจัดใหกับพนักงานและระบุใน
คูมือพนักงาน มีดังน้ี 

1. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

2. ประกันสุขภาพ ประกันอบุัติเหตุ ประกันชีวิตหมู 

3. เงินโบนัสเดือน และเงินพิเศษตางๆ เชน คากะ และอื่นๆ – สําหรับพนักงานท่ีไดรับการบรรจเุปน

พนักงานประจาํและไดรับเงินเดือน ไมเกิน 14,000 บาท และไมขาด ลา มาสาย เกินจํานวนวันท่ี

กําหนด 

4. เงินชวยเหลือคาครองชีพสําหรับพนักงานทุกคน 

5. “โครงการ Staff Benefit” เพื่อเปนสวัสดิการสินเชื่อท่ีอยูอาศัยใหกับพนักงาน 

6. การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป 

7. การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี ปละ 2 คร้ัง 
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8. จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลเบือ้งตนตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ โรงงาน 

9. เงินชวยเหลือ เชน เงินชวยเหลือฌาปนกิจ เงินชวยเหลือกรณีสมรส และของเยี่ยมพนักงาน กรณี

เจ็บปวยนอนโรงพยาบาล 

10. รถรับ-สงพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเทา 

11. สิทธิในการลา เชน ลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอด ลาบวช  และอื่นๆ 

12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

13. การบรรยายเรื่องการคุมกําเนิด 

14. จัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางในแตละสาขาวิชาชีพ เพื่อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ทํางานของพนักงานตามแผนการฝกอบรมท่ีไดกําหนดไว ซึง่รวมไปถึงกฎระเบียบ การทํางานเปน

ทีม และความเปนผูนํา 

15. สวัสดิการจัดขาวเปลาใหพนักงานและจัดใหมีการจําหนายสินคาอุปโภค บริโภคราคาถูก 

16. จัดใหมีการสอนและเพิ่มความรูทางดานวิชาชีพแกพนักงานในดานตางๆ เชน การสอนการทํา

กรอบรูปวิทยาศาสตร การแกะลายกระจกดวยนํ้ายากัดกระจก การทําปุยหมักชีวภาพ การหลอ

กระถางดวยปนูซิเมนต 

17. กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันปใหม 

18. กิจกรรมรณรงคสงกรานต เมาไมขับ 

19. โครงการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
20. โครงการการประกวด 5ส 
21. การจัดนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัย 

 
 การฝกอบรมและการพัฒนาดานตางๆ 

 ในป  2554  ทางบริษัทฯ ไดจัดอบรมใหกับพนักงานในดานพัฒนาทักษะความรูความสามารถ ดาน
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และการฝกอบรมในหัวขอตางๆ ดังน้ี 

 การอบรมหลักสูตร “ CORRECTIVE & PREVENTIVE BY 8D  TECHNIQUE ” เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมไดรับความรูความเขาใจในระบบคุณภาพเก่ียวกับแนวคิดปญหาและการแกไข 
(CORRECTIVE ACTION ) รวมท้ังการปฏิบัติการปองกัน (PREVENTIVE ACTION ) และ
สามารถนํามาประยุกตกับ การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดการอบรมใหกับ
พนักงานระดับหัวหนางานในฝายตางๆท่ีทํางานเกี่ยวของกับการผลิต เปนประจําทุกๆป  

 การอบรมหัวขอ “ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบคณะทํางานและผูตรวจประเมินดานการจัด
การพลังงาน โดยจะเชิญวิทยากรท่ีมีความรูและมีประสบการณจากหนวยงานดานพลังงานมาเปน
ผูบรรยายใหกับพนักงานเปนประจําทุกป ปละ 1 คร้ัง 
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 การอบรมหลักสูตร “การควบคุมส่ิงท่ีไมเปนไปตามกําหนด/การแกไขและการปองกันปญหา” 

 การอบรม “ พื้นฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี” มีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงาน
มีความรูพื้นฐานในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีไดอยางถูกตองและปลอดภัยในเร่ืองการปฏิบัติงาน 
การปองกัน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 การอบรม “ การฝกซอมทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (ERT = Emergency Response Team)” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพรอมในกรณีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกัน
เหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีโรงงาน จะมีการจัดอบรมทุกๆเดือนๆละ 1 คร้ังเพื่อทบทวนและใหความรูใหมๆ
แกทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัท 

 การอบรม “ การซอมอพยพหนีไฟ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทราบข้ันตอนการอพยพ
กรณีมี  เหตุการณฉุกเฉิน และเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย โดยจะมีการจัดอบรมใหกับ
พนักงานทุกคนเปนประจําทุกๆป 

 การอบรมหลักสูตร “ ทักษะการเปนหัวหนางาน (Supervisory Skills )”  เพื่อใหพนักงานไดทราบ
ถึงกลยุทธและเทคนิคการเปนหัวหนางานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
ประจําอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดอบรมเปนประจําทุกป ปละ 4 คร้ัง 

 การอบรม “ ISO/TS 16949 มาตรฐานคุณภาพสําหรับผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ” สําหรับพนักงาน
ทุกระดับชั้น 

 การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหปญหา/ผลกระทบจากกระบวนการและเทคนิคการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต (Failure Mode and Effect Analysis for Auto. Industry (FA-40) ”  เพื่อเปนการ
เพิ่มความรูความเขาใจใหกับพนักงานและสามารถนําความรูท่ีไดไปใชใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยมีการจัดฝกอบรมทุกๆป ปละ 1 คร้ัง  

 การอบรมหลักสูตร “การดําเนินกิจกรรม 5ส  ในสํานักงาน ” เพื่อใหพนักงานสํานักงานทุกระดับท่ี
เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทํากิจกรรม 5ส และมาตรฐานในการจัดทํา 5 ส 
สําหรับ สํานักงาน 

 การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมสารตองหามตามระเบียบ ROHS (Restriction of the use of 
certain  hazardous substances, ELV (End of Live Vehicle), WEEE (Waste of Electrical 
and Electronics Equipment) ” 

 การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากไฟฟาลัดวงจร”  เพื่อใหผูเขาอบรมทราบถึง
วิธีการควบคุมไฟท่ีเกิดจากไฟฟาและสารเคมีไวไฟ (อาซีโตน) และสามารถดับไฟไดอยางรวดเร็ว
และถูกตอง เพื่อบรรเทาความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น 

 การอบรม “ การควบคุมระบบเอกสาร (DOCUMENT CONTROL) ” เพื่อใหพนักงานสามารถ
ทราบ  ถึงระบบการทําเอกสาร การจัดเก็บไดอยางถูกตองตรงกับระบบมาตรฐานคุณภาพ มีการ
จัดอบรมทุกๆป ปละ 1 คร้ัง 
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 การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหระบบการวัด MSA – MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS” 
เพื่อใหสอดคลองกับ REQUIREMENT ของ APQP (ADVANCE PRODUCT QUALITY 
PLANNING) และเพื่อใหพนักงานสามารถนําความรูท่ีไดมาวิเคราะหเคร่ืองมือวัดไดอยางถูกตอง 
โดยไดจัดอบรมทุกปใหกับพนักงานระดับหัวหนางานทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการผลิตและ APQP 
TEAM 

 การอบรมหลักสูตร “ SIX SIGMA ” โดยมีจุดประสงคเพื่อใหพนักงานระดับหัวหนางานมีความรู
ความเขาใจในระบบ SIX SIGMA และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํา COST SAVING 
PROJECT โดยจะมีการจัดอบรมทุกๆป ปละ 2 คร้ัง 

 การอบรม “ การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal Protection Equipment)”  เพื่อให
พนักงานทราบถึงลักษณะ หนาท่ีและวิธีการใชงานอุปกรณ PPE แตละชนิด 

 การอบรมหลักสูตร  “ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน”  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภัยและอื่นๆท่ีเก่ียวของ การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 
ตลอดจนสามารถคนหาสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจากการทํางานได 

 การอบรม “การขับขี่และการดูแลบํารุงรักษารถ Fork Lift  อยางถูกตองและปลอดภัย” เพื่อให
พนักงาน ท่ีทํางานเกี่ยวของกับรถ Fork Lift ไดรับความรูและสามารถนําไปเปนแนวทางในการใช
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตลอดจนปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 

 การอบรมหลักสูตร “ การควบคุมกระบวนการทางสถิติเบื้องตน ” โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการ
เพิ่มความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการทางสถิติไดอยางถูกตองและ
สามารถนํา ความรูท่ีไดไปใชใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน โดยจะจัดฝกอบรมทุกๆป 
ปละ 2 คร้ัง ใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการทําสถิติ 

 การอบรมหลักสูตร “ ความรูเก่ียวกับ PREPREG & LAMINATE MATERIAL”  เพื่อใหพนักงาน
ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการผลิต PREPREG และ LAMINATE ตลอดจน 
MATERIALท่ีใชในการผลิต เพื่อนํามาประยุกตใชและแกไขปญหาในขั้นตอนการผลิตแผนวงจร
อิเล็กทรอนิกสในองคกรได โดยจะจัดอบรมใหกับหัวหนางานใหมทุกๆแผนก เปนประจําทุกๆป 

 การอบรมหลักสูตร “ 7 HABITS HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE ”  โดยจะมีการจัดอบรมทุกๆป 
ปละ 2 คร้ังใหกับพนักงานระดับหัวหนางานของฝายผลิต โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเขาอบรม
เขาใจถึง 7 หลักการในการทํางานคือหลักการวิสัยทัศนสวนบุคคล หลักการของการเปนผูนําใน
ตนเอง หลักการของการบริหารสวนบุคคล หลักการของภาวะผูนําระหวางบุคคล หลักการของการ
ติดตอส่ือสารอยางเขาอกเขาใจ หลักการรวมมืออยางสรางสรรค และหลักการของการเติมพลัง
ชีวิตใหสมดุล 

 การอบรมหลักสูตร “ PROCESS AUDIT  VDA 6 PART 3 (INTERNAL AUDIT) เพื่อใหพนักงาน
ระดับหัวหนางานมีความรูความสามารถในการทํา INTERNAL AUDIT ตามหลัก VDA 6.3 
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 การอบรม “การลดอัตราของเสียใหเปนศูนย (ZERO DEFECT)” เปนการฝกอบรมใหกับ 
APQPTEAM (ADVANCE PRODUCT QUALITY PLANNING)  พนักงานระดับหัวหนางาน หรือ
วิศวกร ท่ีทํางานเกี่ยวของกับสายงานการผลิต ใหมีความรูความเขาใจในหลักการการบริหาร 
แนวคิดและหลักการออกแบบและพัฒนากระบวนการการผลิตท่ีนําไปสู ZERO DEFECT 

 การอบรมหลักสูตร “การประยุกตใช KPIs ในการประเมินผล (KEY PERFORMANCE 
INDICATOR)”  เพื่อใหพนักงานทุกระดับมีความรูความเขาใจ สามารถกําหนดตัวชี้วัดของงานท่ี
รับผิดชอบและสามารถนําตัวชี้วัดไปกําหนดความสัมฤทธิ์ผลของผลงานได 

 การอบรม “ Understanding of ISO 14001:2004 Requirement”  โดยมีจุดประสงคเพื่อให
พนักงานระดับหัวหนางานเขาใจในขอกําหนดของส่ิงแวดลอม 

 การอบรมหลักสูตร “ มาตรฐานแรงงานไทย” (มรท.8001) เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  
 เร่ืองโครงการดําเนินการจัดทําระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรทฦ 8001 ซึ่งคณะกรรมการฯและ
พนักงานทุกทานจําเปนตองทราบขอกําหนดของมาตรฐานฯ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 การอบรมหลักสูตร “ Internal Auditing TLS 8001 ” เพื่อใชเปนมาตรฐานตรวจติดตามภายในให 
 สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2543   

 การอบรมหลักสูตร “ การขอเปล่ียนกลุมการทํางานผานระบบ Home Service (ระบบการทํางาน
ภายในกลุมบริษัท KCE ) เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจเก่ียวกับการทํางานผานระบบ Home 
Service โดยจะจัดอบรมใหกับพนักงานระดับ Senior Supervisor และ Supervisor 

 การอบรมหลักสูตร “ วิธีการปอนขอมูลใบลาบนระบบ Home Service (ระบบการดําเนินงาน
ภายในกลุมบริษัท KCE) ” เพื่อใหพนักงานทราบข้ันตอนและวิธีการการปอนขอมูลการลาบนระบบ 
Home Service 

นอกจากการอบรมภายในดังกลาวขางตน ทางบริษัทฯไดสงเจาหนาท่ีระดับหัวหนางานฝายตางๆ 
เขารับการอบรมจากหนวยงานภายนอกท่ีมคีวามเชี่ยวชาญ มีความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับ
ท่ัวไปในสาขาน้ันเพื่อเปนการใหความรู สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพการทํางานของพนักงาน ใน
ป 2554 ๆ ดังหัวขอหลักๆตอไปน้ี 

 หลักสูตร “ โครงการพัฒนาบุคคลากรภาคปฎิบัติดานเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานในอุปกรณ 
 ประเภทมอเตอรปมนํ้าและพัดลม” 

 หลักสูตร “ โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลการจําแนกและการส่ือสารความเปนอันตรายของ
วัตถุ อันตราย” 

 หลักสูตร “ การพัฒนาคุณภาพคน เพื่อมุงสูคุณภาพการผลิตอยางย่ังยืน” 

 หลักสูตร “ เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ ” 

 การอบรมหัวขอ “ การพัฒนาทักษะในการทํางาน WSTC  ” 
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 หลักสูตร “ เทคนิคการสอนงาน ” 

 หลักสูตร “ การแกไขปญหาขององคกรดวยแนวคิด TQM ’ 

 การอบรมหัวขอ “ โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในกระบวนการผลิตของ
โรงงานควบคุม ” 

 
  ดวยตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในการทํางานของพนักงาน  ในป 2554 บริษัท 

ไดดําเนินการเชิงปองกันและสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมและเฝาระวัง
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นตอพนักงาน ดวยการจัดใหมีการอบรมความปลอดภัยดานตางๆ การอบรมกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยและอื่นๆท่ีเก่ียวของกับการทํางาน เพื่อเปนการพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
นโยบายความปลอดภัย     

1. บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาท่ีของพนักงานทุกคน ท่ีจะรวมมือกันปฏิบัติ 
 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยท้ังตนเองและผูอื่น 
2. บริษัทฯจะสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทุกรูปแบบ เชนการฝกอบรม การจูงใจ

พนักงาน การพัฒนาสภาพการทํางานและส่ิงแวดลอม เปนตน 
3. ผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของ

ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎระเบียบแหงความปลอดภัยท่ีกําหนดขึ้นโดยเครงครัด 
4. พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือในโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตางๆของบริษัท 
5. บริษัทฯจะจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชี

วอนามัย เพื่อควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

นอกจากน้ี ในป 2554 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับพนักงานเพื่อเปนการสรางความรัก ความ 
สามัคคีในหมูพนักงาน ดังน้ี 

 กิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และทําบุญทอดกฐินในวันปใหม 
 กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา “ การถวายเทียนพรรษาและผาอาบนํ้าฝนประจําป 2554 

   ณ วัดนอยสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรปราการ 

 กิจกรรมสันทนาการ Walk Rally ณ เขาหลน จังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมรณรงคสงกรานต เมาไมขับ 

 กิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธวันสงกรานต 
 การประกวดคําขวัญ 5 ส 

 กิจกรรมสัปดาหความปลอดภยั 
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 กิจกรรมจําหนายสินคาราคาถูก 

 กิจกรรมออกกาํลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 

 โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธเร่ืองยาเสพติด การตรวจหาสารเสพ
ติด 
 

  คูคา 
บริษัทฯ เชื่อมั่นและใหความยุติธรรมตอทุกฝายท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท โดยไดกําหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง และหลักเกณฑการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมและความเปนอิสระระหวางบริษัทและคูคาในระบบการจัดหาท่ีโปรงใส มีขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาและสัญญาท่ีตกลงกันไว และมีการจายชําระเงินตรงตามเวลาทุกคร้ัง โดยในปท่ีผาน
มา บริษทัฯไมมีขอพพิาทใดๆกับคูคาหรือคูแขงขันเลย 

เจาหนี ้
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความมั่นใจในการตัดสินใจและการ

ดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ จรรยาบรรณของบริษัทฯ  และขอพึงปฏิบัติท่ีดีตามเง่ือนไข
และหนาท่ี ท่ีพึงมีตอลูกหน้ี โดยจะสงยอดคงเหลือหน้ีสินใหกับลูกหน้ีทุกๆเดือนเพื่อเปนการยืนยันหน้ีสินระหวางกัน 
และเปนการปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นทางดานการเงิน สวนดานเจาหน้ี จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงที่มีตอ
เจาหน้ี โดยจะมีการจายชําระเงินตรงตามเวลาทุกคร้ัง กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงจะ
ดําเนินการรีบแจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนาทันที เพื่อพิจารณาหาแนวทางรวมกัน มีการแจงกําหนด ระยะเวลา และ
เง่ือนไขการรับเงินท่ีชัดเจน ดังไมปรากฎวามีกรณีพิพาทใดๆกับลูกหน้ีและเจาหน้ีของบริษัทฯ ในป 2554 ท่ีผานมา 
 คูแขง 

 บริษัทฯ เนนการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงภายใตกรอบ
กติกาการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เชน 
การจายเงินสินจางใหแกพนักงานของคูแขง ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ 
กลาวหาในทางราย หรือใสรายปายสี หรือโจมตีคูแขงโดยปราศจากขอมูลอยางสมเหตุสมผล ดังปรากฎวาบริษัทฯไม
มีขอพิพาทใดๆกับคูแขงในป 2554 
 

 สิ่งแวดลอม 
 บริษัท ฯ ใหความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอมไวอยางเครงครัด ภายใตขอกําหนดและ

กฏหมายท่ีเก่ียวของ มีนโยบายการผลิตท่ีใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มประสิทธิภาพโดยไดลงทุนเปน
จํานวนมากในระบบการบําบัดมลพิษทางนํ้าและทางอากาศ อีกท้ังโรงงานทุกแหงของบริษัทฯในกลุม ต้ังอยูในเขต
อุตสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการปองกันมลพิษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยางเขมงวด บริษัทฯ ได
กําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหาร และพนักงาน ดังน้ี   
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นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
  “ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและผูสงออกแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส มี
ความมุงมั่นท่ีจะจัดต้ังระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยจะทําการปรับปรุงส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ืองในทุก
ประเด็นปญหาและจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังน้ี ”  

 ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอมและขอกําหนดตางๆท่ีเก่ียวของ 

 ลดปริมาณของเสีย 

 การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ 

 ประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง ทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมาย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 

 สงเสริมใหเกิดการสรางจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม มีการส่ือสารไปยังพนักงาน ผูรับเหมา  
ผูสงสินคา และสาธารณชน 

  เน่ืองดวยบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม และ ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต  
จึงตองไดรับการตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากัด อยางตอเน่ือง
เปนประจํา เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯไดดําเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบส่ิงแวดลอม
อยางเขมงวด  ในป 2554 บริษัทไดรับการตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและระบบคุณภาพ 2 คร้ังใน
เดือน กุมภาพันธ และกันยายน ซึ่งไมปรากฎวามีการดําเนินการใดๆท่ีขัดตอขอกําหนดและมีผลกระทบตอ
ระบบส่ิงแวดลอมและมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ 
  ในป 2554 บริษัทฯไดจัดกิจกรรมใหพนักงานเพื่อเปนการรณรงคและสนับสนุนดานส่ิงแวดลอม 
ตามแนวทางการปฏิบัติของ ISO 14001 ดังน้ี 

 กิจกรรมสาธารณะประโยชน เก็บขยะมูลฝอยและทําความสะอาดบริเวณชายหาด 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

 กิจกรรม “ ปลอยปลาคืนสูธรรมชาติ ” โดยปลอยพันธปลาคืนสูแหลงนํ้าเพื่ออนุรักษ
สภาพแวดลอม ณ ริมแมนํ้าแคว ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธดวยการแจกแผนพับ เก่ียวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อ
นําไปใชประโยชนหรือสรางรายได 

 มีการแตงต้ังคณะกรรมการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม มีจุดประสงคเพื่อลดการใช
พลังงานไฟฟาลง โดยเปาหมายอยูท่ี 4.5 k.W.hr/sq.ft โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแตตนป 
2552 โดยคณะกรรมการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม จะมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

- ประชุมทีมทุกเดือนเพื่อวิเคราะหการใชพลังงาน กําหนดมาตรการเพื่อลดการ 
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 ใชพลังงาน 

- ตรวจติดตามการใชพลังงานในโรงงาน คนหาปญหาท่ีเปนตนเหตุของการใช
พลังงานเพิ่มขึ้น ปญหาการร่ัวไหลของพลังงานเพื่อกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาตอไป 

- จัดกิจกรรมใหพนักงานทราบถึงนโยบายพลังงานและแนวทางการอนุรักษ
พลังงาน 

- สรุปผลการดําเนินงานของป 2554 พบวาสามารถลดการใชพลังงานจากเดิมถึง 
6.15 % หรือลดลงประมาณ 152,000 บาทตอเดือน 

- โครงการปรับปรุง Cooling Tower Chiller 

- โครงการปรับปรุง Pump Cooling Tower Air Comp 700HP 

- การลดการใชนํ้าลงโดยมีเปาหมายในป 2554 อยูท่ี 0.11 ลูกบาตรเมตร/ตารางฟุต โดยมี
ทีมงานรับผิดชอบทําหนาท่ีดังน้ี 

- ประชุมทีมเดือนละ 2 คร้ัง เพื่อวิเคราะหการใชนํ้าในโรงงาน กําหนดมาตรการ
เพื่อลด 

- การใชพลังงานตรวจติดตามการใชนํ้า คนหาปญหาท่ีเปนตนเหตุของการใชนํ้า
เพิ่มขึ้น เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาตอไป 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการประหยัดนํ้า เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการประหยัด 
นํ้า 

 การลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเปาหมายป 2554 อยูท่ี Inner<0.930%  และ 
Outer Layer <4.500% โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบดําเนินการลดของเสียท่ีเกิดจาก
การผลิต 

 กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมในสัปดาหความปลอดภัย ดวยการจัดบอรด
กิจกรรมดานส่ิงแวดลอม มีกิจกรรมใหพนักงานรวมสนุกดวยการตอบปญหาชิงรางวัล
และเลนเกมสบิงโกภายในซุมกิจกรรม เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมใหแก
พนักงาน 

  จัดทําโครงการลดการใชกระดาษและลดจํานวนการใชกระดาษของเครื่องถายเอกสาร
เพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากร โดยใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เปล่ียนรูปแบบวิธีการทํางานอยางมีแบบแผน เพื่อลดการใชทรัพยากร โดยมี
ระยะเวลาการดําเนินการต้ังแตเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจากผลการดําเนินงาน
สามารถลดการใชกระดาษไดนอยกวาทุกๆเดือนท่ีผานมา 

  ในป 2554 บริษัทฯ ไดดําเนินงานดานระบบมาตรฐานคุณภาพ ดังน้ี 
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 เน่ืองดวยบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งเปนระบบการจัดการ
คุณภาพของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยไดรับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศ
ไทย จํากัด ไดผานการรับรองจาก IATF ไดรับการตรวจสอบอยางตอเน่ืองเปนประจํา
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯไดดําเนินการตามนโยบายและปฎิบัติตามของระบบการจัดการ
คุณภาพอยางเขมงวด ในป 2554 บริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบระบบคุณภาพ 1 คร้ังใน
เดือนมิถุนายน ซึ่งไมพบประเด็นความไมสอดคลอง 

 โครงการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง (QIP) โดย Cross Functional Team เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและลดคาใชจาย อีกท้ังปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยมีทีมงานในการับผิดชอบประกอบดวยบุคคลากรจาก
ฝายตางๆเชน Engineer, Process Engineer, Planning Control, Production, Quality 
และสวนงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีการจัดการประชุม Improvement Team เพื่อติดตาม
ปญหา หาสาเหตุและการแกไขเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อใหมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 การเพิ่มเคร่ืองจักรท่ีมีนวัตกรรมใหมเชน เคร่ือง Auto Visual Inspection (AVI) ท่ีมี
ความสามารถในการตรวจสอบ Surface เพื่อตรวจ Cosmetic เพื่อปองกันปญหาการ 
Reject Cosmetic จากลูกคาและลดเวลาในการตรวจสอบ 

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมีการพฒันารวมกบัลูกคาเพื่อผลิตผลิตภัณฑท่ีปลอดมลพิษเพื่อเปนการรักษา

สมดุลยของสิ่งแวดลอม เชน ผลิตภัณฑท่ีเปน Lead-Free และ Hallogen-Free รวมถึงการใชบรรจุภณัฑท่ีเปน 
Bubble หอ PCB แทนโฟม 

 
สังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอชุมชน  สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชนสาธารณะ พรอมท้ังสงเสริมและปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมในหมู
พนักงานทุกระดับ  
  บริษัทฯไดจัดกจิกรรมดานสังคมและส่ิงแวดลอมในหลากหลายรูปแบบ  เนนการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาดานสุขภาพกายและใจ สงเสริมพัฒนาการดาน
ศิลปะและการเลนกีฬา 
  ในป 2554 ทางบริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันทํากิจกรรมตอสังคม ศาสนา และชุมชน ดังน้ี 

 กิจกรรมบริจาคโลหิตใหสภากาชาดไทย รวมกับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
รวมกับสภากาชาดไทย 

 กิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับหนวยรถเคล่ือนท่ีของสภากาชาดไทย 

 กิจกรรมโครงการ KCE รวมใจชวยผูประสบภัยนํ้าทวมภาคใต โดยการมอบถุงยังชีพท่ี
ประกอบไปดวยขาวสาร อาหาร ของใชและเวชภัณฑใหกับผูประสบภัยภาคใต 
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จํานวน 1,000 ชุด 

 กิจกรรม KCE รวมใจชวยผูประสบภัยนํ้าทวม จังหวัดอยุธยา โดยรวมกันบริจาคเส้ือผา 
ส่ิงของขาวสาร อาหารแหง นํ้าด่ืม และของใชใหกับผูประสบภัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด
อยุธยา จํานวน 700 ครัวเรือน 

 กิจกรรม KCE รวมใจชวยผูประสบภัยนํ้าทวมในเขตพื้นท่ีวัดลาดพราว , เขตดอนเมือง, 
เขตพื้นท่ีถนนวิภาวดี, ถนนพหลโยธิน, ศูนยผูประสบภัยวัดโพสพผลเจริญ เขตลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โดยการแจกถุงยังชีพท่ีประกอบดวยขาวสาร อาหารแหง ของใชและ
เวชภัณฑ จํานวน 2,000 ชุด 

 มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนบานวังธาร อําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 
จํานวนเงิน 50,000 บาท 

 มอบของขวัญวันเด็ก ใหกับโรงเรียนทุรกันดารในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง จํานวน 50,000 บาท 

 มอบเงินสนับสนุนโครงการประกวดวาดภาพหัวขอ “ เยาวชนไทย หวงใยสังคม” รวมกับ
โรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาล 

 โครงการแบงปนนํ้าใจ รวมพัฒนาและซอมแซมอาคารเรียน เล้ียงอาหารกลางวันนักเรียน 
และมอบอุปกรณการเรียน อุปกรณการกีฬา และเงินซอมแซมอาคารจํานวน 50,000 
บาท โรงเรียนบานเนินพัฒนา ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

 มอบทุนการศึกษาใหกับบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บริจาคเงิน ส่ิงของ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ขาวสาร อาหารแหง และเวชภัณฑยา เพื่อ
ชวยเหลือผูติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทนํ้าพุ ตําบลเขาสามรอยยอด อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี 

 โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ทุนละ 2,000 บาท จํานวน 20 ทุน ในวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2554 

   

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชทางการเงินอยาง
ครบถวน สมบูรณ ทันเวลา และโปรงใส ในรายงานขอมูลแบบ 56-1 รายงานประจําป และเว็บไซดของบริษัทฯ ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ี www.kcethai.in.th  โดยไดจัดสงรายงานประจําป งบการเงิน และเอกสารอธิบายผล
การดําเนินงานของบริษัทฯใหกับผูถือหุนทุกป เพื่อเปนขอมูลในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุน
สามารถดาวนโหลดรายงานประจําปไดจากเว็บไซดของบริษัทฯท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือในกรณีท่ี
ตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดท่ีหมายเลข 02-3260196-9 ตอ 114 
หรือ 112 
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 คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดใหจัดโครงการผูบริหารพบปะนักวิเคราะหขึ้นเพื่อเปนอีกชองทางหน่ึงใน
การส่ือสารและกระจายขอมูลตอนักลงทุนและส่ือมวลชนอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2554 ประธานกรรมการ 
กรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯไดใหขอมูลกับนักลงทุนในโอกาสตางๆไดแกการประชุมทาง
โทรศัพท การเขาสัมภาษณตัวตอตัว รวมจํานวน 8 คร้ังและจัดโครงการพบปะกับนักวิเคราะหหลักทรัพยจํานวน  3 
คร้ังและเขารวมโครงการ Opportunity Day รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อนําเสนอขอมูลผลการ
ดําเนินงานและขอมูลท่ัวไปของบริษัทใหแกผูถือหุนและนักลงทุนในวันท่ี 11 เดือนมีนาคมป 2554 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการส่ือสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปดเผยขอมูลและพฒันา
องคกรอยางตอเน่ือง ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไวอยางชัดเจน ดังน้ี 

 บริษัทฯ พยายามอยางย่ิงในการปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกันและสม่ําเสมอ ภายใตกรอบ
การปฏิบัติงานที่กําหนดไว โดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติอันไมถูกตอง หรือสถานการณท่ีทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯจะตองมีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส นาเชือ่ถือ ตรงไปตรงมา และ
สามารถแจกแจงขอมูลตางๆใหแกผูมีสวนไดเสียไดอยางถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย และทันเวลา 

 การแถลงขาวสารใดๆของบริษทัฯ ตองมั่นใจวามิไดสงผลเสียหายตอความสัมพันธระหวางลูกคา
กับบริษัทฯ หรือลวงละเมิดขอมูลท่ีถือวาเปนความลับของลูกคา ผูถอืหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

 การปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเก่ียวกับการส่ือสารของขอมูลท่ีถือเปนความลับ พนักงานตองประพฤติปฏิบัติ
ภายใตระเบียบขอบังคับของบริษัทฯวาดวยจรรยาบรรณของพนักงาน 

 ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงขาวสารของบริษัทฯ หรือประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูล
สําคัญของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหารแตละสายงาน รับหนาท่ีในการแถลงขาวท่ีเปนประเด็นสําคัญของ
บริษัทแกนักลงทุน นักวิเคราะห หรือส่ือมวลชน คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอย รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําป งบการเงิน
ดังกลาวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลพินิจอยางระมัดระวัง และผานการตรวจสอบ
จากผูตรวจสอบบัญชีภายนอก 

ในป 2554  ทางบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลโดยสรุปของรายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีพรอมดวยนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ ผานส่ือหลายชองทางเชน ในรายงานประจําป และเว็บไซดของบริษัทฯ โดยขอมูลดังกลาว
จะรวมถึงการเปดเผยรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีจายตามความ
เหมาะสมในหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน รายละเอียดหนาท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขาประชุมดวย  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีระบบท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฎิบัติงานเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดใหมีการรายงานเปดเผยขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานขอมูลแบบ 56-1 รายงานประจําป และ Website ของบริษัท ท่ี 
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www.kcethai.in.th  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการทําผิดกฎหมาย ระบบ
ควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณ สามารถแจงใหบริษัทรับทราบผานทางโทรศัพท 
จดหมาย หรือผานเว็บไซดของบริษัทเอง โดยจะมีกลไกในการปกปองคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสดังกลาว  
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีท้ังหมด 8 ทาน โดยเปนคณะกรรมการชุดเดิมไมมีกรรมการใหมเขา 
 รับตําแหนงโดยกรรมการแตละทานเปนผูมีความรู ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ 

 ประสบการณ และทักษะความรูท่ีเปนประโยชนตอกิจการ โดยกรรมการทุกทานไดอุทิศเวลาและความพยายาม
ใหกับการเปนกรรมการบริษัทฯอยางเต็มท่ี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขาใจถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของบนพื้นฐานของจริยธรรมขั้นพื้นฐาน มีอิสระในการ
ตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ดวยทัศนวิสัยและความเปนผูนํา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต พากเพียร และใสใจ
ในทุกๆข้ันตอนของการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธท่ีไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกทานบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(รายละเอียด ขอบเขต อํานาจ และหนาท่ี ของคณะกรรมการตางๆอยูในหัวขอ 8.1- 8.3) 
คณะกรรมการท้ังหมดมี 8 ทานมีกรรมการอิสระท้ังหมด 3 ทานซึ่งเปนจํานวนท่ีมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ขอ
กรรมการท้ังหมด โดยกรรมการแตละทานมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป มีการกําหนดเกษียณอายุของกรรมการเมื่อ
อายุครบ 75 ป นับแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งมีขึ้นหลังจากท่ีกรรมการผูน้ันมีอายุครบ 75 ป
บริบูรณซึ่งกระบวนการสรรหากรรมการใหมในแตละคร้ังบริษัทฯ จะปฏิบัติดวยความโปรงใส ไมมีการใชอิทธิพลใน
การบังคับใหผูถือหุนเลือก ทุกคะแนนเสียงท่ีไดรับลวนแลวแตมาจากความเชื่อถือจากผูถือหุน (รายละเอียดใน
รายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 28/2554 ใน www.kcethai.in.th) 

การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 
 บริษัทฯ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไวเปนการลวงหนาตลอดท้ังป 2554 โดยจัดใหมีการ
ประชุมในทุกๆวันอังคารท่ีสามของเดือน หรืออาจจะมีการเชิญประชุมวิสามัญเปนบางคร้ังตามความจําเปน มี
เลขานุการบริษัทฯ ทําหนาท่ีเปนผูจัดเตรียมรายงานการประชุม และสํานักบริหารบริษัทฯ ทําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ 14 วันลวงหนากอนวันประชุม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามไดท่ีสํานักบริหารของบริษัทฯ โดยในการประชุม
แตละคร้ัง กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได โดยปกติจะใชเวลาในการประชุมประมาณ 3 
ชั่วโมง  

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บางครั้งอาจจะเชิญผูบริหารท่ีรับผิดชอบงานในหัวขอวาระการประชุม
น้ันๆเขารวมชี้แจงและใหขอมูลแกกรรมการดวย โดยจะมีท่ีปรึกษาฝายกฏหมายของบริษัทฯทําหนาท่ีในการจด
บันทึก จัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังใหคําแนะนําในดานกฏเกณทตางๆท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการและ
ผูบริหารรับทราบดวย 
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   ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 12 คร้ัง ดังรายละเอียดการ
เขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังน้ี 

  รายชื่อคณะกรรมการ   การเขารวมประชุม/ การประชมุท้ังหมด (คร้ัง) 
1. นายบัญชา  องคโฆษิต   12/12 
2. นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   12/12 
3. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส   11/12 
4. นายปญจะ  เสนาดิสัย   12/12 
5. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต   12/12 
6. นางอุบล   จิระมงคล   12/12 
7. นางวรลักษณ  องคโฆษิต   11/12 
8. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ   12/12 

การฝกอบรมของคณะกรรมการ 
   บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจถึงหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหนาท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและภายใตจรรยาบรรณท่ีกําหนด  

   รายละเอียดการฝกอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบัญชา     องคโฆษิต   

 หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ป 2547  
2. นายแพทยทองดี     ชัยพานิช   

 หลักสูตร Finance For Non Finance Director ป 2547 

 หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2546 

 การสงเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2542 โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย(SET) 

 ความจาํเปนของคณะกรรมการตรวจสอบและขอควรปฎิบติั ป 2541 โดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

3. พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  

 หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2547 

 หลักสูตร Finance For Non Finance Director ป 2547 

 การสงเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2542 โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET) 
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 ความจาํเปนของคณะกรรมการตรวจสอบและขอควรปฎิบติั ป 2541 โดย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

4. นายปญจะ     เสนาดิสัย 

 หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 ของรัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน รุนท่ี 2 ป 2552 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ป 2552 

 หลักสูตร “ Role of the Compensation Committee”  
 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลักสูตร Audit Committee Program  (ACP) ป 2547 

 หลักสูตร Directors Certification Program   (DCP) ป 2545 
5. แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษติ  

 หลักสูตร   Directors Certification Program   (DCP) ป 2551 

 หลักสูตร  Finance For Non Finance Director ป 2547 

 หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP)  ป 2546 
6. นางอุบล      จริะมงคล 

 หลักสูตร Finance For Non Finance Director ป 2547 

 หลักสูตร  Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2546 

 การสงเสริมประสิทธภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2542 โดยตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (SET) 

 ความจาํเปนของคณะกรรมการตรวจสอบและขอควรปฎิบติั ป 2541  
 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

7. นางวรลักษณ  องคโฆษิต  

 หลักสูตร Financial Instrument for Directors ป 2554 

 หลักสูตร   Directors Certification Program   (DCP) ป 2551 

 หลักสูตร Thai Directors Compensation Survey  ป 2548 

 หลักสูตร  Finance For Non Finance Director  ป 2547 

 หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2546 
8. นางศิริพรรณ   สันธนะพันธ   

 หลักสูตร   Directors Certification Program   (DCP) ป 2551 

 หลักสูตร   Directors Accreditation Program  (DAP) ป 2547 

 หลักสูตร  Finance For Non Finance Director ป 2547 

การรวมหรือแยกตําแหนง 
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เน่ืองดวยประธานกรรมการบริษัทฯ คือคุณบัญชา องคโฆษิต ซึ่งนอกจากเปนผูกอต้ังบริษัทฯ ท่ีเปน
ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสรายแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ยังเปนผู ท่ีมีความรู 
ความสามารถ และเปนผูเชี่ยวชาญดานอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประโยชนตอบริษัท จึงเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ เน่ืองจากทั้งสองตําแหนงมีการแบงแยกอํานาจ บทบาท และหนาท่ี
อยางชัดเจน และเน่ืองจากประธานกรรมการดํารงตําแหนงเปนหน่ึงในกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ี
รวมกันเปนหมูคณะ ดังน้ัน ประธานกรรมการจึงไมมีอํานาจเหนือกวากรรมการทานอื่นๆ ดังกฎหมายบริษัท
มหาชนไดระบุหนาท่ีความรับผิดชอบเพิ่มเติมของประธานบริษัทฯไว ดังน้ี 

- ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ 
- การลงคะแนนตัดสินโดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบการประชมุในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน 
- เชิญประชมุคณะกรรมการ 
- ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมสามัญผูถอืหุน 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหกรรมการ
หรือผูบริหารท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือเก่ียวโยงกับรายการที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (ดังระบุใน
หลักเกณฑของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) ) ท่ีกําหนดใหมีการรายงานขอมูล
การถือหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

  
8.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน    

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหาร และพนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน รวมท้ังเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในระหวางท่ีหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังน้ี 

1. บริษัทฯกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีรูขอมูลหามนํา
ขอมูลไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 

2. ผูบริหารของบริษัทฯท่ีไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวกอนท่ี
จะเปดเผยสูสาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปน
ระยะเวลา 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินจะเปดเผยสูสาธารณชน 

3. เมื่อหลักทรัพยของบริษัทฯเขาจดทะบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดกําหนดให
กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ตามมาตรา 59 เพื่อใหเปนไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจัดทําและเปดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และไดกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมถึงไดกําหนดโทษทางวินัย สําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชหรือ
นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การ
ตักเตือนดวยวาจา  การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพ
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การเปนพนักงาน ดวยเหตุไลออก ปลดออกหรือใหออก ท้ังน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ
การกระทํา และความรายแรงของความผิดน้ันๆ 

 
8.6    บุคลากร     

 
 ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของบริษัท  

 

บุคลากร จํานวน (คน) 

ผูบริหาร (ระดับผูชวยผูจัดการจนถึงกรรมการผูจัดการ) 34 

พนักงานฝายขายและบริหาร 78 

พนักงานสายการผลิตในโรงงาน 708 

 พนักงานผลิตเหมาชวง 1,033 

รวม 1,850 

 
คาตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีบุคลากรท้ังหมดจํานวน 1,850 คน บริษัทไดจายคาคาตอบแทนใหแก

พ นักงานจํานวน ท้ัง ส้ิน  221,641,236.41 ลานบาท  โดยผลตอบแทนดังกลาวประกอบดวย  เ งิน เ ดือน 
186,352,162.78 บาท เงินชวยเหลือ 28,405,423.00 บาท และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6,883,650.63 บาท 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯจัดใหมีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงานและมี

ความสําคัญตอการพิจารณาเล่ือนตําแหนงพนักงานจะเขารับการอบรมตามโครงสรางการอบรม ดังตอไปน้ี 
1. การอบรมพนักงานใหม (New Staff) 
2. การอบรมพนักงานท่ีเก่ียวกับงานท่ีทํา (On The Job Training) 
3. การอบรมเพื่อเสริมทักษะและการอบรมพนักงานของสวนกลาง (Additional Training) 
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 บริษัทฯ ไดมี คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
เร่ืองตางๆ เชนระบบการบริหารดานการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ และ
เปาหมาย การปฏิบัติ ใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการ
ทดสอบความถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใชงานทรัพยสิน ประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆ พรอมดวยการวางแผนตรวจสอบและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี 
บริษัทฯไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัท
ยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทฯจะไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
วาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ี
สําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของบริษัทฯดวย 

คณะกรรมการบริษัท ยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไวซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสราง
ความมั่นใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเก่ียวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ มีการดูแล
การเก็บรักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ 
ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  
เพื่อใหควบคุมดูแลใหบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2555 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบท้ังสามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในดานตางๆ 5 ดานคือ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 
2. การบริหารความเสี่ยง 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
5. ระบบติดตาม 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและสอดคลอง

กับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ สําหรับการควบคุมภายในหัวขออื่นของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการเห็นวา ปจจุบันมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว พอใจในระดับหน่ึง  
 

9. การควบคุมภายใน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   

 
เรียน ทานผูถือหุน 

 ในรอบป พ.ศ.2554 คณะกรรมการตรวจสอบอันประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 ทาน ได
ประชุมทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานและงบบัญชีและการเงินของบริษัทรวมกับ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต, ผู
ตรวจสอบภายใน, ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน รวม 4 คร้ัง ซึ่งมีผูบริหารเขารวมชี้แจงและรับฟงความ
คิดเห็นดวย 2 คร้ัง โดยมีสาระสําคัญในการตรวจสอบ ดังน้ี 

1.  จากการพิจารณาผลดําเนินงานของบริษัท พบวา ผูบริหารไดบริหารและดําเนินงานดวยแผนงานท่ี
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ  ในชวงท่ีบริษัทไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณอุทกภัยรายแรงระหวางเดือนตุลาคม 
ถึง ธันวาคม 2554    คณะผูบริหารไดปรับทําแผนการฟนฟูท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   เพื่อใหสวนของบริษัท
ท่ีไดรับภัยธรรมชาติสามารถลดความเสียหายและฟนฟูการดําเนินงานไดในเวลาอันรวดเร็ว 

2.  ไดรวมการสอบทานและพิจารณางบบัญชีและการเงินเปนรายไตรมาส และงบการเงินรวมประจําป 
พ.ศ. 2554 กับผูสอบบัญชีภายนอก โดยเฉพาะประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญตาง ๆ และความเชื่อมโยงตาม
กฎเกณฑขอบังคับของกฎหมายและประกาศขอบังคับบัญชีฉบับใหม รวมท้ังไดพิจารณาขอมูลท่ีเปดเผยในงบ
การเงินวาเปนไปอยางชัดเจนและเพียงพอ     

 3. ไดสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ซึ่งพบวาเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ
ภายในไดดําเนินการใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบท่ีไดนําเสนอไวอยางละเอียดถ่ีถวนท่ัวถึง   และไดทํารายงาน
แจงผูบริหารใหดําเนินการแกไขปญหาท่ีพบจากการตรวจสอบพรอมท้ังไดติดตามตรวจสอบใหมั่นใจวาไดมีการ
แกไขเปล่ียนแปลงตามท่ีผูบริหารไดส่ังการดวยมาตรการท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว  
 ในการสรรหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาสํานักงานผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตในปจจุบันไดทําหนาท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทในเครือเปนเวลาตอเน่ืองมานานกวา 8 

ปแลว   จึงเห็นวาเปนเวลาอันสมควรท่ีจะพิจารณานําเสนอบริษัทสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณภาพและความ

ชํานาญรายใหม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนพิจารณา

แตงต้ังเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับป พ.ศ. 2555 ตอไป 

 
นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  ( ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ) 

พลโท นายแพทย สุปรีชา โมกขะเวส 

นางอุบล จิระมงคล 

20 มีนาคม 2555 
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 10.1  รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 ในระหวางป 2553-2554 บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน*  สวนใหญเก่ียวเน่ืองกับการซื้อและขายสินคาและสินทรัพยถาวรและคาใชจายตางๆ ท้ังน้ี รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบริษัทดังกลาว และเปนไปตามปกติ
ทางธุรกิจ โดยรายละเอียด รายการระหวางกันไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบ
การเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554    

ชื่อยอ    ชื่อบริษัท 

KCE  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

KCEI  บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

KCET  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

TLM  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

KCE Thailand บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 

KCEA  บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

KCES  บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 

ASC  บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น  
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2554 มีดังนี้ 
1)  รายการกับบริษัทเคซีอี อเมริกา KCE America, Inc. (“KCEA”)  ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทฯในการทําการตลาดกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
   โดยกลุมบริษทัฯถือหุนใน KCEA เปนสัดสวน 50% 
 

ลําดับ   ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

      2554 2553   
1 กลุมบริษัทฯไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB     KCEA ทําหนาที่ เปนตัวแทนกลุมบริษัทฯทําการตลาดเพื่อสรางความสะดวก 

  ประเภท Double -Sided และ Multilayer ใหแก KCEA     และความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

        แก KCEA เปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติและราคาสินคาเปน 

  1) ขายสินคา     ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

    - โดย KCE 493.9 446.5  

    - โดย KCEI 122.5 162.4  

    - โดย KCET 350.9 472.7  

  2) ลูกหนี้การคา     

    - ของ KCE 163.0 131.6  

    - ของ KCEI   55.6   29.5   

    - ของ KCET   79.2 143.0  

 3) ลูกหนี้อื่น      

    - โดย KCE - -   

    - โดย KCEI - -  

    - โดย KCET - -  
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2)  รายการกับบริษัท เคซีอี สิงคโปร  KCE Singapore Pte., Ltd. (“KCES”) ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําหนาที่การตลาดกับลูกคาในภูมิภาคเอเซีย โดยกลุมบริษัทฯ
ถือหุนใน KCES เปนสัดสวน 49%  

1 กลุมบริษัทฯไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB ประเภท 

Double-Sided และ Multilayer ใหแก KCES  
1) ขายสินคา 

- โดย KCE 
- โดย KCEI 
- โดย KCET 

2) ขายทรัพยสิน 

- โดย KCE 
- โดย KCEI 
- โดย KCET 

3) ลูกหนี้การคา 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 
- ของ KCET 

4) คานายหนาจาย 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 
- โดย KCET 
- โดย TLM 

 
 
 

 
 
 

81.0 
66.4 
56.3 

 
- 
- 
- 
 
 

12.4 
 16.8 
4.1 

 
 

28.7 
 7.3 
13.5 
0.4 

 
 
 

130.4 
    7.4 
  69.7 

 
- 
- 
- 
 
 

28.2 
  2.1 
10.7 

 
 

28.2 
  2.1 
33.5 
 0.6 

KCES ทําหนาที่เปนตัวแทนกลุมบริษัทฯดานการตลาด เพื่อ

สรางความสะดวกและความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาใน

สิงคโปรและแถบภูมิภาคเอเชีย โดย KCES จะไดรับคา

นายหนาเปนคาตอบแทน ซึ่งการกําหนดคาตอบแทนจะเปนไป
ตามลักษณะสินคาและการตกลงระหวางกลุมบริษัทฯและ 

KCES  การขายแก KCES เปนไปตามการคาปกติ และราคา

สินคาเปนราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

ทั้งนี้รวมถึงการขายเครื่องจักรบางรายการผาน KCES เพื่อขาย
ตอผูขายรายอื่นในประเทศสิงคโปร 
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2 กลุมบริษัทฯไดแก KCE, KCEI และ KCET ไดสั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ แผน 
Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหลเครื่องจักร เปนตน 
นอกจากนี้กลุมบริษัทฯสั่งซื้อชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณในการผลิตจาก 
KCES และมีคาใชจายจากการคืนสินคาและคานายหนา 
1) ซื้อ 

-         โดย KCE 
-        โดย KCEI 
-        โดย KCET 

2) ซื้อทรัพยสิน 

-        โดย KCE 
-        โดย KCEI 
-        โดย KCET 

3) เจาหนี้การคา - วัตถุดิบ 

- ของ KCE 
- ของ KCEI 
- ของ KCET 
- ของ TLM 

4) เจาหนี้อื่นและเงินทดรอง-ชิ้นสวนเครื่องมือ, อุปกรณการผลิต, การขอ

คืนสินคา และ คานายหนาคางจาย 

-        โดย KCE 
-        โดย KCEI 
- โดย KCET 

- โดย TLM 

  
 
 

 
 18.1 
  13.4 
20.2 

 
 
- 

0.1 
0.2 

 
12.5 
1.7 
0.9 

              0.1 
 
 
 

2.6 
2.7 
5.7 
- 

 
 
 

 
 18.9 
 12.6 
40.2 

 
 

 0.3 
-  
- 

 
11.1 
  1.3 
 1.7 

- 

 
 
 

1.5 
 1.2 
9.2 
0.2 

การติดตอกับผูขายสินคารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศ

สิงคโปรผาน KCES ทําใหกลุมบริษัทฯไดรับเงื่อนไขทางการคา
ที่ดีกวา เนื่องจากเปนการติดตอระหวางบริษัทภายในประเทศ

สิงคโปร บริษัทฯจึงดําเนินการซื้อสินคา/วัตถุดิบ ผาน KCES 
นโยบายในการกําหนดราคาซื้อ คือราคาทุนของสินคา/วัตถุดิบ 

บวกดวยคาใชจายในการจัดการที่เกียวของโดยตรงกับการซื้อ
สินคานั้นๆ เชนคาขนสง คาพิธีการศุลกากร คาใชจายของชิปปง  



5 

 

3 กลุมบริษัทฯจายลวงหนาคาใชจายตางๆใหแกผูบริหารและพนักงานของ 

KCES เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาที่พัก แลวเรียกชําระคืนในภายหลัง 

1) ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 
- ของ KCET 

  
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 

0.1 

กลุมบริษัทฯจายคาดําเนินการลวงหนาใหแก KCES เพื่อสราง
ความสะดวกในการดําเนินการระหวางกลุมบริษัทฯและ KCES 

และไดรับชําระเงินคืนจาก KCES ทุกครั้ง  
 

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

ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2554 2553 

1 ในป 2541 KCE ตั้ง ASC เปนลูกหนี้เงินกูยืมจํานวน 399.2 ลานบาท 

โดย คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5% ตอป  
1) เงินใหกูยืม 
2) ดอกเบี้ยรับ 
3) ดอกเบี้ยคางรับ 
4) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

KCE ไมไดเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูในป 2553 หลังจากที่ศาลฯมี
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในปลายป 2552 แตไดตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว  
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 10.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

  กรณีท่ีรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ภายหลังการ
เกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวาง
กันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวางกันน้ันกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของ
รายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยในการประชุม
คณะกรรมการหรือผูถือหุน เพื่ออนุมัติการทํารายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสียจะไมสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 10.3  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยอาจมีรายการระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวของในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 9/2551เมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคาใน
ลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของได    

 สวนรายการระหวางกันอื่นท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติในหลักการไวแลวน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของ
บริษัท หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย 
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 11.1  งบการเงิน 

  ป 2551 
 ในรอบป 2551 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดและ
วางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ
เก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
แตละปของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 
จํากัด (มหาชน)โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

 จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการส่ังซื้อ
จากลูกคาสงผลใหบริษัทยอยแหงหน่ึงหยุดดําเนินการผลิตสินคาเปนการชั่วคราวต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 อยางไร
ก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดดําเนินการติดตอกับลูกคาหลายรายเพื่อเพิ่มปริมาณสั่งซื้อในอนาคต
และวางแผนท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโรงงานของบริษัทยอยท่ีหยุดดําเนินการผลิต เพื่อใหสามารถรองรับการผลิต
สินคาท่ีหลากหลายข้ึนในอนาคต ดังน้ัน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวา บริษัทฯและบริษัทยอยจะ
สามารถกลับมาดําเนินการเปนปกติในอนาคตได บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงจัดทํางบการเงินท่ีรายงานน้ีตาม
หลักการดําเนินงานตอเน่ืองของกิจการ โดยถือวาการขายหรือเรียกคืนสินทรัพยและการจายชําระหน้ีสินจะเปนไป
ตามปกติธุรกิจ โดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 

ป 2552 

    ในรอบป 2552 ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดและวางแผนปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ี
เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
แตละปของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 
จํากัด (มหาชน)โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

 

11. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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ป 2553 

 ในรอบป 2553 ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดใหตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการ
ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เคซีอี 
อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 

 ป 2554 

 ในรอบป 2554 ไดปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดใหตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนนิงานของบรษิัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทยอย 

 
บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

       ป 2554 ป 2553 ป 2552  
สินทรัพยรวม 1,119,140,159 938,722,116           597,211,404  
หนี้สินรวม 532,271,968  356,690,318 121,318,348  
สวนของผูถือหุน 586,868,191 582,031,798 475,893,056  
รายไดจากการขาย 1,310,923,919 1,071,319,613 148,396,434  
รายไดรวม 1,326,044,624 1,158,495,354 154,750,049  
กําไรขั้นตน 147,712,166 130,883,701 (19,083,495)  
กําไรสุทธิ 20,125,362 106,138,742 (94,242,226)  
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บริษัทยอย 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

 ป2554 ป2553 ป2552 
สินทรัพยรวม 1,316,857,902 1,266,126,698 1,320,398,810 
หนี้สินรวม 719,520,531 756,143,012 571,489,127 
สวนของผูถือหุน 597,337,371 509,983,686 748,909,683 
รายไดจากการขาย 1,708,806,235 1,401,010,160 1,051,324,899 
รายไดรวม 1,719,137,190 1,403,519,405 1,054,210,004 
กําไรขั้นตน 158,379,714 100,263,180 100,711,305 
กําไรสุทธิ 92,563,578 16,074,002 45,916,739 

บริษัทยอย 
 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
                        ป2554                        ป2553                        ป2552 
สินทรัพยรวม 4,939,228,787 4,718,862,054 5,134,826,772 
หนี้สินรวม 3,934,565,628 3,679,739,829 4,278,444,906 
สวนของผูถือหุน 1,004,663,159 1,039,122,225 856,381,866 
รายไดจากการขาย 3,160,211,159 3,832,051,348 3,817,290,772 
รายไดรวม 3,305,085,876 4,014,675,712 3,902,698,442 
กําไรขั้นตน (142,032,227) 510,610,037 587,379,743 
กําไรสุทธิ (229,540,999) 182,740,359 151,939,125 

บริษัทรวม 
 

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 
          ป2554            ป2553       ป2552 

สินทรัพยรวม 430,964,633    435,377,618 508,682,709 

หนี้สินรวม 311,808,777    324,461,538  390,388,626 

สวนของผูถือหุน 118,334,011    110,916,080 118,294,083 

รายไดจาการขาย        1,095,493,819 1,107,307,270 876,077,395 

รายไดรวม        1,095,493,819 1,107,307,270 876,077,395 

กําไรขั้นตน     75,408,468      71,135,246    59,434,930 

กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)        3,125,597        2,507,357    (4,998,980) 

หมายเหตุ* อัตราแลกเปล่ียน สําหรับงบดุล 31.6422 บาท/Usd และ 30.9675 บาท/ Usd สําหรับงบกําไรขาดทุน 
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บริษัทรวม 
 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
         ป2554              ป2553         ป2552   

สินทรัพยรวม 108,795,453   109,093,742 101,065,709 

หนี้สินรวม   61,545,837     61,791,734    63,832,475 

สวนของผูถือหุน  47,249,616     47,302,007    51,299,010 
รายไดจากการขาย 169,683,938   204,309,793  401,847,560 

รายไดรวม 169,683,938   204,309,793  401,847,560 

กําไรขั้นตน (ขาดทุน)   66,996,832     66,642,554    62,396,873 

กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)     (2,419,519)          951,489      1,300,687 

หมายเหตุ* อัตราแลกเปล่ียน สําหรับงบดุล 31.6422 บาท/Usd และ 30.9675 บาท/ Usd สําหรับงบกําไรขาดทุน 
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    ป 2554 ป 2553 ป 2552 
อัตราสวนสภาพคลอง 

   
 

1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 0.90 0.66 0.60 

 
2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว (เทา) 0.70 0.38 0.37 

อัตราสวนการทํากําไร 
   

 
3. อัตรากําไรข้ันตน (%) 17.28% 19.78% 18.76% 

 
4. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 3.84% 9.94% 7.37% 

 
5. อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 1.83% 7.36% 2.98% 

 
6. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 5.26% 20.21% 6.92% 

อัตราสวนประสทิธิภาพดานการเงนิ 
   

 
7. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 98 92 87 

 
8. ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน) 91 86 97 

 
9.ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 99 92 69 

 
10. เงินทุนหมนุเวียน (ลานบาท) 2,865 1,853 1,640 

 
11. Cash Cycle (days) 90 86 115 

อัตราสวนประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 
   

 
12. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.41% 6.11% 1.95% 

 
13. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 3.12% 10.07% 3.05% 

 
14. อัตราหมุนของสินทรัพย (%) 0.77 0.83 0.65 

อัตราสวนนโยบายการเงิน 
   

 
15. อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.73 2.31 2.55 

 
16. อัตราความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 1.90 4.09 1.72 

 
17. อัตราการจายเงินปนผล (%) 

 
39.13% 39.47% 

          
1 อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียนรวม / หน้ีสินหมุนเวียนรวม 

 2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (สินทรัพยหมุนเวียนรวม - สินคาคงเหลือ) / หน้ีสินหมุนเวียนรวม 
3 อัตรากําไรขั้นตน = กําไรขั้นตน / รายไดจากการขาย 

  4 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / รายไดจากการขาย 
 5 อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายไดจากการขาย 
 6 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สวนของผูถือหุน 
 7 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = ลูกหน้ีการคาเฉล่ีย / รายไดจากการขายสุทธิ x 365 
 8 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = สินคาคงเหลือเฉล่ีย / ตนทุนขาย x 365 
 9 ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย = เจาหน้ีการคาเฉล่ีย / ตนทุนขาย x 365 
 10 เงินทุนหมุนเวียน = ลูกหน้ีการคาสุทธิ + สินคาคงเหลือ + สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - เจาหน้ีการคา -หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

11 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย - ระยะเวลาชําระหน้ี 
 12 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สินทรัพยรวม x 100 
 13 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สินทรัพยถาวรสุทธิ x 100 
 14 อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม = ขายสุทธิ / สินทรัพยรวม 

  15 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สวนของผูถือหุน 
 16 อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย = กําไรกอนหัก Hedging, ดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจาย 

17 อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลจาย / กําไรสุทธิ       
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 
(based on Consolidated Financial 

Statements) หนวย : ลานบาท 

Unit : Million Baht 

    2554/2011 2553/2010 2552/2009 

รายไดรวม Total revenues       7,394.171        7,491.116        5,938.806  

          

กําไรกอนดอกเบีย้จาย ภาษี คาเสื่อมราคา และ EBITDA          828.724        1,319.263        1,012.706  

คาตัดจําหนาย         

 กําไรสุทธิ (ขาดทุน)   Net profit (loss)           132.021           534.615           171.553  

          

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน  
 Net cash provided by operating 
activities           651.417           876.055           696.158  

          

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน / ถัวเฉล่ีย (บาท)  
 Net profit (loss) per share / Average 
(baht)                 0.28                 1.15                 0.38  

          

 จํานวนหุน (ถัวเฉล่ีย) (พันหุน)   Share outstanding           464,046           463,654           456,049  

  
 (Weighted average) (Thousand 
Shares)        

 จํานวนพนักงาน (คน)   Number of employees (person)               4,921               5,013               4,505  

          

 สินทรัพยรวม   Total assets        9,358.212        8,752.912        8,807.773  

          

 หน้ีสินรวม   Total liabilities        6,850.021        6,108.130        6,329.209  

 รวมสวนของผูถอืหุน   Total shareholders' equity        2,508.192        2,644.781        2,478.564  

          

 ทุนชําระแลว   Issued and paid up capital           472.224           471.067           462.497  

          

 % เงินปนผล / กาํไรสุทธิ   % Dividends / Net profit  0.00% 39.13% 39.47% 

          

Calculation : - Profit befroe Tax          131.254           545.046           177.906  

Interest Expenses          145.099           176.357           245.800  

Depreciation          548.158           589.522           583.316  

Amortization              4.214               8.337               5.684  

EBITDA          828.724        1,319.263        1,012.706  
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SUMMARIZED FINANCIAL DATA 
 

หนวย : ลานบาท 

Unit : Million Baht 

แสดงขอมูลเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2554/2011 2553/2010 2552/2009 

สินทรัพยรวม Total Assets       9,358.212        8,752.912        8,807.773  

หนี้สินรวม Total Liabilities       6,850.021        6,108.130        6,329.209  

รวมสวนของผูถือหุน Total Shareholders' Equity       2,508.192        2,644.781        2,478.564  

รายไดจากการขายและบริการ Sales and Service Income       7,201.065        7,261.176        5,752.443  

รายไดรวม Total Revenues       7,394.171        7,491.116        5,938.806  

กําไรข้ันตน Gross Margin       1,244.063        1,436.151        1,079.192  
กําไรจากการดําเนินงาน กอนดอกเบี้ย ภาษี และ
ขาดทุนจากการ ปองกันความเสี่ยง 

Operating profit before interest, tax and loss 
from hedging activity           276.353           721.404           423.707  

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss)          132.021           534.615           171.553  

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash from Operating Activities          651.417           876.055           696.158  

          

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratios   2554/2011 2553/2010 2552/2009 

อัตรากําไรข้ันตนตอรายไดขายและบริการ Gross Profit Margin / Total Sales and Service 17.28% 19.78% 18.76% 
อัตรากําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีตอรายได
ขายและบริการ EBIT / Total Sales and Service 3.84% 9.94% 7.37% 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดขายและบริการ Net Income / Total Sales and Service 1.83% 7.36% 2.98% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน Return on Shareholders' Equity 5.26% 20.21% 6.92% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Return on Assets 1.41% 6.11% 1.95% 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / 9.05% 12.06% 12.10% 

รายไดขายและบริการ Sales and Service Income 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / 25.97% 33.12% 28.09% 

สวนของผูถือหุน Shareholders' equity 

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) Earning Per Share (Baht) 0.28 1.15 0.38 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) Dividend Per Share (Baht) 0.45 0.15 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) Book Value Per Share (Baht) 5.41 5.61 5.36 

          

Calculation : - Profit befroe Tax          131.254           545.046           177.906  

Interest Expenses          145.099           176.357           245.800  

Loss from Hedging 

EBIT          276.353           721.404           423.707  



                                                                                                                                   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 
 

8 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 
 

9 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 
 

10 

 

 

11.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะของฝายจัดการ  
 
ภาพรวมผลการดําเนินงาน ป 2554 

ตามงบการเงินรวมป 2554  บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 7,201.1 ลาน
บาท (เทียบเทา 237.2 ลานดอลลารสหรัฐ) เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในป 2553 จํานวน 7,261.1  ลานบาท 
(เทียบเทา 230.0 ลานดอลลารสหรัฐ) เทากับรายไดในเงินสกุลดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณรัอยละ 3 ท้ังๆท่ี
ยอดขายในไตรมาส 4 ลดลงไปกวารอยละ 46 เน่ืองจากโรงงานของบริษัทยอย (บจ.เคซีอี เทคโนโลยี) ถูกนํ้าทวม
ต้ังแตกลางเดือนตุลาคม 2554 ในปน้ีบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 132.0 ลานบาท คิดเปนกําไรจาก
การดําเนินงาน 339.9 ลานบาท (ไมรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน การปองกันความเสี่ยง และผลขาดทุนจาก
เหตุการณนํ้าทวม) เทียบกับผลการดําเนินงานของป2553 ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 534.6 ลานบาท คิดเปนกําไรจาก
การดําเนินงาน 432.6 ลานบาท (ไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน การปองกันความเสี่ยง) 

ผลการดําเนินงานรวมสําหรับป 2553 และป 2554 สรุปไดดังน้ี 

  รายไดรวม      กําไรสุทธิ          กําไรจากการดําเนินงาน       อัรากําไรขัน้ตน    

     ป 2553     7,261.1 ลานบาท    534.6 ลานบาท         432.6 ลานบาท             รอยละ 19.7       

     ป 2554     7,201.1 ลานบาท    132.0 ลานบาท        339.9 ลานบาท             รอยละ 17.2       

ผลการดําเนินงานของปน้ี ไดรับผลกระทบที่สําคัญจากอัตรากําไรข้ันตนท่ีลดลง จากความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และจากผลกระทบของการปดโรงงานผลิตของบริษัทยอยจากเหตุการณ
อุทกภัยคร้ังใหญ และแมวาจะมีการรับรูรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายไวแลวบางสวน แตยังคงเหลือผล
ขาดทุนรวมอยูในผลการการดําเนินงานของป 2554 จํานวนหน่ึง 
 
การวิเคราะหรายได 

 รายไดจากการขายและบริการ 
หลังการฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต และสถานการณการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดอิเล็กทรอนิกส ท่ี

เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ป2553 ไดคล่ีคลายลง ยอดขายไดกลับมาเติบโตอยางตอเน่ืองต้ังแตไตรมาส 1 ป 2554 เปน
ตนมา และทําสถิติยอดขายสูงสุดในไตรมาส 3 ป 2554 จนกระท่ังไตรมาสสุดทายของป 2554 เกิดอุทกภัยรายแรง
จนทําให บจ.เคซีอี เทคโนโลยี (เคซีอี เทคฯ) ตองหยุดการดําเนินงานในกลางเดือนตุลาคม การปดโรงงานเคซีอี 
เทคฯ ในไตรมาส 4 ไดสงผลกระทบตอการผลิตของโรงงานเคซีอีแหงอื่นท่ีตองรับงานผลิตบางข้ันตอนจากเคซีอี 
เทคฯ มาผลิตตอ ทําใหยอดขายของกลุมลดลงไปถึงรอยละ 56 จากยอดขายในไตรมาสกอน 
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รายไดจากการขาย รายไตรมาส 
(หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ) 

         ป 2554            ป 2553   
 ไตรมาส 1  USD  61.4 ลาน  USD  56.8  ลาน   
 ไตรมาส 2  USD  66.0 ลาน  USD  58.8  ลาน   
 ไตรมาส 3  USD  70.8 ลาน  USD  62.8  ลาน  
 ไตรมาส 4   USD  39.6 ลาน  USD  51.1  ลาน  
                USD 237.2 ลาน             USD 230.0 ลาน 
 
การเติบโตของยอดขายเปนการเติบโตจากปริมาณ (ตารางฟุต) ของผลิตภัณฑ PCB ท่ีขายเพิ่มมากข้ึน รวมถึง
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีสูงมีสัดสวนมากข้ึน 
 
ในป 2554 ผลิตภัณฑ PCB มีสัดสวนตาม layer count ดังน้ี 
(หนวย: รอยละ ของตารางฟุต)  

     ป 2554  ป 2553   ป 2550  
 แผนวงจรสองหนา    20.0%  20.4%  27.9% 
 แผนวงจร 4 ชั้น    59.0%  58.7%        59.1% 

แผนวงจร 6+ ชั้น        21.0%  20.9%  13.0% 
 

สัดสวนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร 
(หนวย: รอยละ ของยอดขาย)  

     ป 2554  ป 2553  
  ยุโรป   62.0%   59.7%  
  สหรัฐอเมริกา   16.3%  17.8%  
  เอเซีย    17.9%   19.5%  

  ภายในประเทศ      3.8%   3.0% 

 เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 
จากเหตุการณอุทกภัย มีผลใหบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (เคซีอี เทคฯ) ตองหยุด
การดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2554 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดมีการจัดทําประกันครอบคลุม
การเส่ียงภัยทุกชนิดและธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งมีความคุมครองเพียงพอท่ีจะชดเชยกับความเสียหายท่ี
เกิดขึ้น 

ในปการเงิน 2554 บริษัทไดรับรูรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายเปนจํานวน 87 ลานบาท ซึ่ง
เก่ียวของกับ 2 เหตุการณ ดังน้ี 
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ก) เหตุการณไฟไหม ในป 2553 
บริษัทรับรูรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายเพิ่มเติมจํานวน 17 ลานบาท ในป 2554 

ข) เหตุการณนํ้าทวมในเดือนตุลาคม 2554 

 บริษัทรับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายในทรัพยสินเปนจํานวน 1,548 ลานบาท ซึ่ง
เทากับคาใชจายในการตัดจําหนายทรัพยสินจํานวน 1,548 ลานบาท ดังน้ันจึงไมมีรายได
คาชดเชย-สุทธิ 

 บริษัทรับรูรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักเปนจํานวน 70 
ลานบาท 

 ในไตรมาสท่ี 4 เหตุการณนํ้าทวมท่ีโรงงานเคซีอี เทคฯ ยังสงผลกระทบตอบริษัทฯและบริษัทยอย ทําใหมี
ความเสียหายเกิดขึ้น ดังน้ี 

 เคซีอี เทคโนโลยี  
คาใชจายจากการปดการดําเนินงาน  164.1  ลานบาท 
ดอกเบี้ยจาย      22.1  ลานบาท 

 เคซีอี อีเลคโทรนิคส – ประมาณการคาเสียหาย*      5.0  ลานบาท 

 เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล – ประมาณการคาเสียหาย*      10.0  ลานบาท 

 ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร – ประมาณการคาเสียหาย*   10.0  ลานบาท 

 เคซีอี ประเทศไทย– ประมาณการคาเสียหาย*         5.0  ลานบาท 
( * คาเสียหายจากกําไรท่ีลดลงเน่ืองจากยอดขายท่ีหายไปเพราะเคซีอี เทคฯปดโรงงาน) 

ท้ังน้ี บริษัทสามารถเรียกรองเงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 216.2 ลานบาทไดเต็มจํานวนจากการ
ประกันธุรกิจหยุดชะงัก อยางไรก็ดี ไดมีการรับรูรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายไวแลว 70 ลานบาทในป
การเงิน 2554 ดังน้ัน จึงเหลือผลขาดทุนรวมอยูในผลการการดําเนินงานของปน้ีเปนจํานวน 146.2 ลานบาท  

 การวิเคราะหรายไดอื่น    

รายไดอื่นประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท)      

           ป 2554             ป 2553   

รายไดจากการขายเศษวัสดุ   95.8  136.2 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน-การปองกันความเส่ียง     37.5 
รายไดอื่นๆ       10.3      7.1 
  รวมรายไดอื่น            106.1  180.8              
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การวิเคราะหตนทุนขายและกําไรข้ันตน 

ในป 2554 ตนทุนขายมีสัดสวนโดยเฉล่ียเทากับรอยละ 82 ตอยอดขาย ซึ่งสูงขึ้นเล็กนอยจากป 2553 ท่ี
รอยละ 80 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นตามการปรับราคาของทองแดงและวัตถุดิบอื่นๆ และ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (USD, Euro) ประกอบกับบริษัทยอยแหงหน่ึง (เคซีอี 
เทคฯ) ยังไมสามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มท่ีเน่ืองจากอยูระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต นอกจากน้ัน 
การปดโรงงานเคซีอี เทคฯ ในไตรมาส 4 ยังสงผลกระทบไปยังโรงงานในกลุมเคซีอีแหงอื่น ท่ีตองรับงานผลิตบาง
ขั้นตอนจากเคซีอี เทคฯมาผลิตตอ ทําใหโรงงานอื่นมีผลผลิตนอยลงตามไปดวย 

 
คาใชจายในการขายและบรหิาร 

คาใชจายในการขาย มีสัดสวนประมาณรอยละ 6.5 ตอยอดขาย เปนจํานวน 467 ลานบาท ซึ่งลดลงเล็กนอย
จากป 2553 ท่ีมีจํานวน 492 ลานบาท* คาใชจายสวนใหญประมาณรอยละ 80 เปนคาใชจายผันแปรท่ีเพิ่มหรือ
ลดตามสัดสวนตอยอดขาย ประกอบดวยคาระวางขนสง คาประกันภัยทางทะเล คานายหนาสําหรับตัวแทนขาย 
คาวัสดุหีบหอ และคาใชจายอื่นๆท่ีผันแปรตามปริมาณขาย สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 20 เปนคาใชจายคงท่ี ไดแก 
เงินเดือนพนักงานฝายขาย คาเบี้ยประกันภัยสําหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ คาสินคาตัวอยาง คาใชจายสินคาคืน 
คาคัดเลือกสินคา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดในแผนกขาย 

คาใชจายในการบริหาร สวนใหญเปนคาใชจายคงท่ี เชน เงินเดือนเจาหนาท่ีสํานักงานและ  สวัสดิการตางๆ 
คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานและอุปกรณตางๆ คาดูแลระบบคอมพิวเตอร คาไฟของสวนสํานักงาน 
คาบริการรักษาความปลอดภัย คาใชจายเดินทาง คาใชจายการส่ือสาร คารถรับ-สงพนักงาน คาบริการท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย คาสอบบัญชี คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน คาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงคาเส่ือมราคาของ
ทรัพยสินฝายบริหาร คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน 
และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตางๆ 

คาใชจายบริหารในป 2554 มีจํานวน 685 ลานบาท เทียบกับคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในปกอนจํานวน 446 ลาน
บาท* คาใชจายท่ีสูงขึ้นน้ันไดรวมคาใชจายจากกรณีตางๆ ดังน้ี 

 คาโสหุยการผลิตในชวงปดโรงงาน เคซีอี เทคฯในไตรมาส 4 จํานวน 118 ลานบาท ซึ่งเปนคา
เส่ือมราคาเคร่ืองจักรและคาใชจายคงท่ีของโรงงาน รวมถึงคาเสียหายอื่นจากนํ้าทวม ไดถูกโอน
ไปบันทึกเปนคาใชจายบริหารเพิ่มขึ้น 

 ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและการปองกันความเสี่ยง จํานวน 78 ลาน
บาท ไดรวมอยูในคาใชจายบริหารดวย จากเดิมท่ีเคยแสดงรายการแยกตางหากในงบการเงิน 

 เงินเดือนฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย และคาตอบแทนกรรมการ คาใชจายของ
สํานักงานตัวแทนในตางประเทศ เพิ่มขึ้นรวม 31 ลานบาท 

 คาเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นประมาณ 8 ลานบาท 
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 คาใชจายอื่นๆเพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟอ จํานวนประมาณ 4 ลานบาท 

( หมายเหตุ * อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 34 - การจัดประเภทรายการในงบการเงิน  
รายการสําหรับป 2553 ที่เคยรายงานไว อาจมีจํานวนเงินเปลี่ยนไป เนื่องจากบริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีใหมสําหรับ
บางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ตามขอกําหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเก่ียวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงิน)    

 
การวิเคราะหกําไรจากการดําเนนิงาน 

ผลกําไรจากการดําเนินงาน* สําหรับป 2553 และป 2554 สรุปไดดังน้ี 

           รายไดรวม       กําไรสุทธิ          กําไรจากการดําเนินงาน       อัตรากําไร    

   ป 2553        7,261.1 ลานบาท    534.6 ลานบาท          432.6 ลานบาท            รอยละ 5.9       

      ป 2554        7,201.1 ลานบาท    132.0 ลานบาท         339.9 ลานบาท              รอยละ 4.7       

ผลกําไรจากการดําเนินงานในป 2553 เทากับ 432.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.9 ตอยอดขาย หลัง
ปรับกําไรสุทธิดวยคาใชจายหรือรายไดท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน ซึ่งไดแก ผลกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน-
การปองกันความเส่ียงจํานวน 48 ลานบาท และรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายจากเหตุการณไฟไหม
จํานวน 54 ลานบาท  

กําไรจากการดําเนินงานในป 2554 เทากับ 339.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.7 ตอยอดขาย หลัง
ปรับกําไรสุทธิดวยคาใชจายหรือรายไดท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน ซึ่งไดแก ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน-
การปองกันความเส่ียงจํานวน 78 ลานบาท รายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายจากเหตุการณไฟไหมในป 
2553 จํานวน 17 ลานบาท และคาเสียหายจํานวน 146 ลานบาทจากการหยุดการดําเนินงานของเคซีอี เทคฯ - 
สุทธิจากสวนท่ีรับรูรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายแลว  
( หมายเหตุ *  กําไรจากการดําเนินงาน เปนการวิเคราะหเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท)  

 
ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 9,358 ลาน

บาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 4,871 ลานบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 4,235 ลามบาท เงินลงทุน
ในบริษัทรวมและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆจํานวน 251 ลานบาท สินทรัพยรวมมีมูลคาเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 
8,753 ลานบาทในป 2553  โดยหลักมาจากรายการเงินชดเชยคาประกันความเสียหายคางรับจํานวน 1,618 ลาน
บาท ซึ่งทําใหสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สวน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ–สุทธิ มีมูลคาลดลงจากการตัดคาเส่ือม
ราคาในปน้ี จํานวน 548 ลานบาท และมีการตัดจําหนายทรัพยสินท่ีเสียหายจากนํ้าทวมจํานวน 1,128 ลานบาท  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ มีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้น 200 ลานบาท เน่ืองจากในระหวางป บริษัทฯไดเพิ่มการลงทุนใน บจ.เคซีอี เทคโนโลยี ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ 

ลูกหนี้การคาและ ลูกหนี้การคา–กิจการที่เก่ียวของกัน  
ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจึงเปนลูกหน้ีท่ีมี

คุณภาพ ลูกหน้ีการคา-สุทธิ เปล่ียนแปลงลดลงจาก 1,585 ลาบาท ในป 2553 เปน 1,546 ลานบาทในป 2554 ซึ่ง
ลดลงตามยอดขายในไตรมาส 4 ในป 2554 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเทากับ 98 วัน อยางไรก็ดี บริษัทมีนโยบายต้ัง
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับหน้ี ท่ีมีอายุเกินกําหนดชําระมากกวา 90 และ 180 วัน ในอัตรารอยละ 25 และ 50 
ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว จํานวน 0.35 ลานบาท 

สินคาคงเหลือ 
บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,080 ลานบาท ลดลงจากป  

2553 ท่ี 1,332 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการตัดจําหนายวัตถุดิบ งานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป ของ เคซีอี  
เทคฯ ท่ีเสียหายจากนํ้าทวม เปนจํานวน 432 ลานบาท 

 บริษัทฯมีนโยบายต้ังคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพตามอายุของวัตถุดิบแตละประเภทตามความเหมาะสม 
และต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ (Net Realizable Value) ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดต้ังคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพเปนจํานวน 20 ลานบาท และไดต้ัง
คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 13 ลานบาท  

 

ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือเฉล่ียในป 2554 เทากับ 40 วัน เมื่อเทียบกับป 2553 ท่ี 35 วัน 

หนี้สิน 
(หนวย: ลานบาท) 
     ป 2554  ป 2553   ป 2551 
 หน้ีสินรวม   6,850  6,108   7,074 
 

เงินกูยืม :       
  เงินกูยืมระยะส้ัน  3,551 (66%) 3,169 (64%) 4,461 (78%) 

เงินกูยืมระยะยาว  1,613  1,487     954 
สัญญาเชาการเงิน     155     261     264 

       รวมเงินกูยืม   5,319  4,917  5,679 
 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน    2.73   2.31   3.06     เทา 
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เงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มชึ้น เปนผลจากการท่ีเคซีอี เทคฯ ใชวงเงินกูยืมชั่วคราวของสถาบันการเงินแหงหน่ึง 
ในการจัดซื้อเคร่ืองจักรทดแทนและการฟนฟูกิจการหลังเหตุการณอุทกภัย เงินกูยืมจํานวนน้ีจะถูกชําระคืนดวยเงิน
ชดเชยความเสียหายจากประกัน ดังน้ัน อัตราสวนหน้ีสินตอทุนจะลดลงหลังจากการคืนหน้ี 

อัตราสวนหน้ีสินตอทุนยังไดรับผลกระทบจากการลดลงของสวนของผูถือหุน ซึ่งเปนผลกระทบจาก 

 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนของพนักงาน โดยปรับกําไรสะสม
ตนป เปนจํานวน 63 ลานบาท  

 สํารองหุนสามัญซื้อคืนเพิ่มขึ้น 30 ลานบาท 

 เงินปนผลจายจํานวน 185 ลานบาท  

สภาพคลอง 

 จากการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลกําไรจากการดําเนินงานในป 2554 ทําใหมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมา
จากกิจกรรมดําเนินงานเปนจํานวน 651 ลานบาท แมวาจะนอยลงเมื่อเทียบกับป 2553 ท่ี 876 ลานบาท 
 จากงบกระแสเงินสด มีเงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณในป 2554 จํานวน 294 
ลานบาท และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 35 ลานบาท เน่ืองมาจากการปรับโครงสรางหน้ีและมีการ
หยุดพักชําระหน้ีเงินกูระยะยาวเปนเวลา 12 เดือนหลังเหตุการณนํ้าทวม ทําใหมีเงินสด-สุทธิ เพิ่มขึ้น 392 ลานบาท 
และเงินสดคงเหลือ ณ ปลายป มีจํานวน 535 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2553 ท่ี 143 ลานบาท 

อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 0.90 เทา สูงขึ้นจาก 0.65 เทาในป 2553 เปน
ผลจากทรัพยสินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และแมวา อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทในหลายปท่ีผานมาจะอยูในชวง 
0.60 ถึง 0.70 เทา แตบริษัทก็สามารถจายชําระหน้ีการคาไดตามเครดิตเทอม และจายคืนเงินกูยืมพรอมดอกเบี้ย
ไดตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสัญญามาโดยตลอด สภาพคลองของกิจการ ณ ปลายป นอกจากเงินสดแลว ยังมีวงเงิน
สําหรับเงินทุนหมุนเวียนท่ีพรอมใช เหลืออยูอีกรอยละ 40 ของวงเงินท้ังหมด 

โครงสรางเงินทุน 
(หนวย: ลานบาท) 
      ป 2554  ป 2553  ป 2551 
  เงินกูยืม    5,319  4,917  5,679 
  สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,520  2,653  2,076 
  สวนของผูถือหุนสวนนอย          (12)      (8)      234 
   เงินทุนรวม      7,827  7,562  7,989 
  อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Gearing ratio)  2.11   1.85    2.45     เทา 
 (เฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย) 

บริษัทฯไดทบทวนโครงสรางเงินทุนและปรับโครงสรางหน้ีเทาท่ีสามารถทําไดมาโดยตลอด จึงทําให
อัตราสวนหน้ีสินตอทุนคอยๆปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองจาก 2.45 เทา ในป 2551 แตอัตราสวนหน้ีสินตอทุนกลับ
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สูงขึ้นเปน 2.11 เทา ในปลายป 2554 เน่ืองจากเคซีอี เทคฯใชวงเงินกูยืมชั่วคราวในการการฟนฟูกิจการ อยางไรก็
ตาม บริษัทมีเปาหมายลดอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E) ใหตํ่ากวา 2 เทา และ Gearing ratio ตํ่ากวา 1.5 เทา 
ภายใน 2 ปขางหนา 
รายจายลงทุน 
 ระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวน 602 ลานบาท (รอยละ 8 ตอยอดขาย) 
โดยเปนรายจายเพื่อซื้อเคร่ืองจักรทดแทนสําหรับเคซีอี เทคฯ จํานวน 350 ลานบาทในไตรมาส 4 นอกจากน้ัน สวน
ใหญเปนคาใชจายเพื่อบํารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต เปนคาใชจายลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เคร่ืองจักร เปนเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพ หรือเปนการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อขยายกําลังการผลิตในจุดท่ีมีกําลังการ
ผลิตจํากัด  รวมท้ังการซื้ออุปกรณติดต้ังตางๆและการปรับปรุงระบบสนับสนุนการผลิต (facilities) อื่นๆ ท้ังน้ี ไมมี
การลงทุนในโครงการเพื่อขยายกําลังการผลิตแตอยางใด 

 
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานในอนาคต 
 บริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูผลิตสินคา PCB ซึ่งเปนวัตถุดิบพื้นฐานในอุปกรณอีเล็กทรอนิกสทุกประเภท 
แตเน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทฯสวนใหญจะถูกนําไปประกอบเปนอุปกรณอีเล็กทรอนิกสสําหรับรถยนต ดังน้ัน 
สภาวะตลาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท 
 เน่ืองดวยบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดในรูปเงินดอลลารสหรัฐประมาณรอยละ 70 แตมีตนทุนวัตถุดิบ
และคาใชจายในสกุลเงินดอลลารสหรัฐดวยเชนกันประมาณรอยละ 60 ของยอดขาย ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ จึงมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทตามสัดสวนดังกลาว 
 ราคาทองแดง ทองและนํ้ามัน (Commodity price) ในตลาดโลก มีผลโดยตรงกับราคาซื้อวัตถุดิบ 
ทองแดง และแผนลามิเนตท่ีใชในการผลิต PCB ตนทุนทองแดงมีสัดสวนเปนรอยละ 10-13 ตอราคาขายผลิตภัณฑ 
แตเน่ืองจากมีการตกลงราคาขายสินคาไวลวงหนาเปนรายป ดังน้ันการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของวัตถุดิบจึงมีผล
ตอผลการดําเนินงานของบริษัทดวย 

  
รายการพิเศษ 

 บริษัทยอย เคซีอี เทคฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมครั้งใหญ ทําใหตองหยุดการดําเนินงาน
ต้ังแตวันท่ี 12 ตุลาคม 25554 บริษัทยอยตัดจําหนายทรัพยสินจํานวน 1,548 ลานบาท และรับรูเงินชดเชยคา
ประกันความเสียหายในทรัพยสินเปนจํานวน 1,548 ลานบาท ดังน้ันจึงไมมีรายไดคาชดเชย-สุทธิ 
 การปดโรงงานเคซีอี เทคฯ ทําใหเกิดความเสียหายอื่นๆอีก เปนจํานวน 216.2 ลานบาท ซึ่งบริษัทสามารถ
เรียกรองเงินชดเชยคาประกันความเสียหายไดเต็มจํานวนจากการประกันธุรกิจหยุดชะงัก อยางไรก็ตาม ไดมีการ
รับรูรายไดเงินชดเชยคาประกันความเสียหายไวแลว 70 ลานบาทในปการเงิน 2554 ดังน้ัน จึงเหลือผลขาดทุน
จํานวน 146.2 ลานบาทเปนรายการพิเศษท่ีรวมอยูในผลการการดําเนินงานของปน้ี    
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แผนการดําเนินงานในอนาคต 

 บริษัทฯจะยังคงใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑเพื่อกาวไปพรอมกันกับความตองการของลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีการทํางานท่ีซับซอนมากขึ้น 
และการเติบโตของอุตสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต  

บริษัทฯจะยังคงเดินหนาในการปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งข้ึนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกําไรอยาง
ยั่งยืน และสรางพื้นฐานที่แข็งแรงสําหรับอนาคตดวยประสพการณและความชํานาญท่ีมีทางดานอีเล็กทรอนิกส
ยานยนต เพิ่มการวิจัยพัฒนาใน PCB เทคโนโลยีสูง พรอมๆกับการขยายฐานลูกคาในตลาดเปาหมายโดยเฉพาะ
ในญี่ปุน เพื่อเรงการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

บริษัทมีแผนการท่ีจะสรางโรงงานใหม ขนาดกําลังการผลิต 1.2 ลาน ต.ร.ฟ.ตอเดือน เพื่อรองรับธุรกิจท่ี
คาดวาจะเพิ่มขึ้น จากท้ังลูกคาเดิมและลูกคาใหม บริษัทจะไดทบทวนโครงการลงทุนดังกลาวในปลายป 2555 น้ี  
   แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบัญชี 

รอบปบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี
คาสอบบัญชี 

(บาท) 
1 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ) 

1,000,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ) 

470,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ) 

750,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ) 

420,000 

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

300,000 

6 บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จาํกัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ) 

210,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญช ี 3,150,000 
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คาบริการอื่น (non-audit fee) 
 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย 

ประเภทของงาน
บริการอื่น            

(non-audit service) ชื่อผูสอบบัญช ี

คาตอบแทนของงานบริการอื่น 
สวนท่ีจายไปใน
ระหวางปบัญช ี

สวนท่ีจะตอง
จายในอนาคต 

1 บริษัท เคซีอี อีเลคโทร
นิคส จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการ
ทําลายสินคาและ
สินทรัพย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด (โดย
นางสาวกมลทิพย เลิศ
วิทยวรเทพ) 

15,000 - 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย 

ประเภทของงาน
บริการอื่น            

(non-audit service) ชื่อผูสอบบัญช ี คาตอบแทนของงานบริการอื่น 
2 บริษัท เคซีอี อนิเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 
การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการ
ทําลายสินคาและ
สินทรัพย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด  
(โดยนางสาวกมลทิพย 
เลิศวิทยวรเทพ) 

15,000 - 

3 บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จาํกัด 

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของบัตร
สงเสริมท่ีกําหนดโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด  
(โดยนางสาวกมลทิพย 
เลิศวิทยวรเทพ) 

- 180,000 

รวมคาตอบแทนสําหรบังานบริการอืน่ (non-audit fee) 30,000 180,000 
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ขอมูลขางตน 
 
  ถูกตองครบถวนแลว ท้ังน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอื่นท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายให

ขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาสังกัดท่ีขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

 
 ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ ...............................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................  
 เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวา ขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมน้ีแสดง

คาตอบแทนสอบบัญชีและคาบริการอื่นท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีท่ี
ขาพเจาสังกัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวท่ีถูกตอง
ครบถวน  

 

                                                 ลงชื่อ                    
                                                                     (นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ) 
                                                             สังกัด  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

                                                        ผูสอบบัญชีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
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12.1 การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแก
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวน
แตโอนตามท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวนและไมมีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 
หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ  3.93 บาทตอ  1 หุนสามัญ  อยางไรก็ตาม  ราคาการใชสิทธิและ/
หรืออัตราการใชสิทธิขางตนอาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือชี้ชวน  และมีระยะเวลาการใช
สิทธิทุก ๆ ไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังแรกคือวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

ตอมาเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัท
ยอยจํานวน  10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียด
โครงการ ESOP-W3   และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 3 ปนับแตวันท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใช
สิทธิ 6.86 บาทตอ  1 หุนสามัญ  และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม 
มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และ
กําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มถิุนายน 2556 

ตอมาเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัท
ยอยจํานวน  10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียด
โครงการ ESOP-W4   และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใช
สิทธิ 7.81 บาทตอ  1 หุนสามัญ  และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม 
มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคมโดยกรรมการของบริษัทฯจะเปนผูกําหนดวันท่ีสามารถใชสิทธิคร้ังแรกตามความ
เหมาะสมโดยการใชสิทธิคร้ังแรกภายหลังจากการจําหนายหุนท่ีซื้อคืนเสร็จส้ินหรือมีการตัดหุนท่ีซื้อคืนตามความ
ในหมวด 3 การจําหนายและการตัดหุนท่ีซื้อคืนของกฎกระทรวงเร่ือง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อ
หุนคืน การจําหนายหุนท่ีซื้อคืนและการตัดหุนท่ีซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

 

12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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 การเปล่ียนแปลงระหวางปของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังน้ี  

 จํานวน (พันหนวย) 

 2554 2553 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป 4,430 2,435 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป - 10,000 
หัก: ใชสิทธิระหวางป (1,157) (8,005) 

 ยกเลิกสิทธิระหวางป (473) - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันส้ินป 2,800 4,430 

 

12.2 หุนสามัญซื้อคืน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หุนสามัญซื้อคืนประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

 

งบการเงินรวมและ                   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 
มูลคาหุนสามัญซื้อคืน (พันบาท) 70,050.49 39,836.69 
จํานวนหุนสามัญซื้อคืน (พันหุน) 8,170.50 4,149.80 
ราคาเฉล่ียหุนละ (บาท) 8.57 9.60 
อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซื้อคืน                                            
ตอจํานวนหุนท่ีบริษัทฯออก 1.73 0.88 

เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2553 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุน
คืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 90 ลานบาท และไมเกินกําไรสะสมของบริษัทฯ โดย
กําหนดจํานวนหุนท่ีจะซื้อคืนจํานวน 10 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 2.14 ของหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด โดยมีกําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุนคืน ต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2554 

ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซื้อคืนมีกําหนดต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 โดยให
จําหนายหุนสามัญท่ีซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุนท่ีซื้อคืน 
การตัดหุนท่ีซื้อคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวย
การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกําหนดราคาจําหนายหุนท่ีซื้อ
คืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 
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ในระหวางป 2554 และ 2553 บริษัทฯซื้อหุนสามัญคืนเปนจํานวน 4.02 ลานหุน และ 4.15 ลานหุน ตามลําดับ 
ในราคาทุนรวม 30 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ และไดกันกําไรสะสมเปนเงินสํารองสําหรับหุนซื้อ
คืนเปนจํานวน 30 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ  

ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ก) ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ของป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน 0.95 ลานหุน ซึ่งมีราคา
ทุน 1.1 ลานบาท ในราคาขายรวม 5.6 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซื้อคืนจากราคา
ตลาดของหุน ณ วันท่ีขาย ท้ังน้ี บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายท่ีสูงกวาราคาซ้ือหุนทุนซื้อคืน
จํานวนประมาณ 4.5 ลานบาท ใน “สวนเกินมูลคาหุน” ในสวนของผูถือหุน 

ข) ในระหวางไตรมาสท่ี 2 ของป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน 5.83 ลานหุน ซึ่งมีราคา
ทุน 6.4 ลานบาท ในราคาขายรวม 42.6 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซื้อคืนจากราคา
ตลาดของหุน ณ วันท่ีขาย ท้ังน้ี บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายท่ีสูงกวาราคาซ้ือหุนทุนซื้อคืน
จํานวนประมาณ 36.2 ลานบาท ใน “สวนเกินมูลคาหุน” ในสวนของผูถือหุน 
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สวนที่ 2 

 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“บริษัทฯไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง ใน
สาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทฯไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ี
เปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว 

(3) บริษัทฯไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และบริษัทฯไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอย 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯไดรับรองความถูกตอง
แลว  บริษัทฯไดมอบหมายให นางวรลักษณ องคโฆษิต และนางศิริพรรณ สันธนะพันธ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางวรลักษณ  องคโฆษิต และนาง ศิริพรรณ สันธนะ
พันธ กํากับไว บริษัทฯจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ         ตําแหนง             ลายมือชื่อ 

 

ผูรับมอบอํานาจ     1. นางวรลักษณ องคโฆษติ            กรรมการ ...........................................  

 
                            2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ          กรรมการ       .......................................... 

 
 ท้ังน้ี มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตอง
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รวมมือกันรับผิดตอบุคคลท่ีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจาก การเปดเผย
ขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงท่ีควรให
แจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินแลผลการดําเนินงานของบริษัทหรือ
รายงานอื่นใดท่ีตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและ
ผูบริหารท่ีลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทาน้ัน อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหาร
ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาท่ีตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลท่ีควรตอง
แจงน้ัน ยอมไมมีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20 
 
 
หมายเหตุ *** ใชบังคับกับบริษัทท่ีอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
เทาน้ัน 
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เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 

อาย ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท* (%) 

ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกจิ 

นายบัญชา  องคโฆษิต 60 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 10.59 สามีของ 2550-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจัดการ 

  (Second Class Honours)   
Reigate College of Arts, England 

  นางวรลักษณ องคโฆษิต    
กรรมการ  

2543-ปจจุบัน  
2553-ปจจุบัน 

 - ประธานกรรมการ/ กรรมการผูจัดการ   
- ประธานกรรมการ 

บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลยี จํากัด   
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

เลขทีบัตรประชาชน             2534-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีสิงคโปร พีทีอี จํากดั 

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

    2547- Directors Accreditation Program (DAP)     2531-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ/ กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอ ีอินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 

    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     2526-ปจจุบัน  -ประธานกรรมการ/ กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 

    (IOD)          

                

นายปญจะ  เสนาดิสัย 64 ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 4.22 - 2549-2552  - กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารออมสนิ 

กรรมการ/กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน  

  มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก   
มลรัฐแมสซาชูเสทซ สหรัฐอเมริกา 

      
2548-ปจจุบัน  

    กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

เลขทีบัตรประชาชน         2547-2554   - ประธานกรรมการ บริษัท เดวา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

3101700054159       2546-ปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากดั 

    ผานการอบรม          (มหาชน) 

    2545-Director Certification Program(DCP)     2545-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

    2547-Audit Committee Program(ACP)           ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

    2550 -Role of the Compensation Committee 
Program รุนที่ 2/2007 

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

    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     2549-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการตรวจสอบ   

    (IOD)           และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

    2552-หลักสตูรผูบริหารระดับสูง สถาบันวทิยาการ-     2542-2549  - กรรมการ/ที่ปรึกษา/กรรมการพิจารณาผล บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) 
    ตลาดทนุ รุนที่ 8         ตอบแทน   
    2552-หลักสตูรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ     2536-2550  - กรรมการ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอรส จํากดั (มหาชน) 

    และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคกร-     2526-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 

อาย ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท* (%) 
ความสัมพนัธทาง

ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกจิ 

    มหาชน รุนที่ 2 หลกัสตูรผูบริหารระดับสูงดาน
การคา และการพาณิชยรุนที่ 4 

       

                

นางวรลักษณ  องคโฆษิต 60 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 2.06 ภรรยาของ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 
ชื่อเดิม : -   ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND   นายบัญชา องคโฆษิต 2540-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
สกุลเดิม    ทองประดิษฐ       ประธานกรรมการและกรรม 2543-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
กรรมการ และผูอํานวยการฝายสํานัก   ผานการอบรม    การผูจดัการ 2534-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากดั 
บริหาร   2546-Directors Accreditation Program(DAP)    2533-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา องิค จํากัด 
เลขทีบัตรประชาชน   2547-Finance For Non-Finance Director    2531-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีอินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 
3100100301561   2548-Thai Directors Compensation Survey    2526-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
    2551-Directors Certification Program(DCP)          
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย          
    (IOD)          
               

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 65  - แพทยศาสตรบัณฑิต  0.96 พี่สาวของ 2546-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 
กรรมการ   
เลขทีบัตรประชาชน 

  (เกียรตนิิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
Diplomate America Board of Phychiatry &   
Neurology 

  นายบัญชา องคโฆษิต  
ประธานกรรมการและกรรม  

การผูจดัการ 

   
  

2543-2550 

 - ประธานกรรมการ   
  
 - กรรมการ 

โรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิต  
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

3100902008815   - Residency training in Psychiatry and    2540-2547 - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
   

Neurology, Department of Psychiatry,   

   2531-2550   
2528-2549 

- กรรมการ   
 - จิตแพทยที่ปรึกษา 

บริษัท เค ซี อี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากดั   
โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และคลนิิก
แพทย  สุขุมวทิ 31 

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

   2528-ปจจุบัน - อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
 
 

   
 
 
 

     - อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 

อาย ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท* (%) 
ความสัมพนัธทาง

ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกจิ 

    ผานการอบรม 
2546  -  Director AccreditationProgram (DAP) 

   
 2526-ปจจุบัน 

  
- กรรมการ 

 
บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 

   2547 - Finance for Non-Finance Director           
    2551 - Directors Certification Program (DCP)       
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
     (IOD)        
                

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 56 ปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต 1.18 นองสาวของ 2553-ปจจุบัน  - กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ        บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
ชื่อเดิม : -   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   นายบัญชา  องคโฆษิต 2543-2549  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
สกุลเดิม    องคโฆษิต   ผานการอบรม    ประธานกรรมการและกรรม 2540-2547  - กรรมการ/ผูจัดการทัว่ไป บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
กรรมการ   2547 -  Director AccreditationProgram (DAP)   การผูจดัการ 2535-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
เลขที่บัตรประชาชน   2547 - Finance for Non-Finance Director      2534-2550 - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากดั 
3100903817580   2551 - Directors Certification Program (DCP)        
   จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           
     (IOD)           
                

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 76 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  0.10 - 2542 - ปจจุบัน  - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ แลt    มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร       2530- ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ   F.A.C.S Diplomate American board of            
เลขทีบัตรประชาชน   Surgery           
3100901452134              
   ผานการอบรม            
    2546-Director Accreditation Program(DAP)           
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 

อาย ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท* (%) 
ความสัมพนัธทาง

ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกจิ 

 
พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 
กรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณา   
คาตอบแทน/กรรมการตรวจสอบและ    
กรรมการอิสระ    
เลขทีบัตรประชาชน 
3100902154293 

 
74 

 
AB มหาวิทยาลัยฮารวารด      
M,D., C.M. มหาวิทยาลัยแมคกิลล   
F.R.C.S © ราชวิทยาลยัศัลยแพทยแหงประ   
เทศแคนาดา 
 
ผานการอบรม    
2541-ความจําเปนของคณะกรรมการตรวจสอบ
และขอควรปฎิบัติ โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
2542-การสงเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2546-Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
2547-Directors Accreditation Program(DAP)    
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
(IOD)   
 
เครื่องราชอิสรภรณ    
2536 – ประถมาภรณชางเผอืก   
2539 - มหาวชิรมงกุฎ 

 
0.40 

 
- 

 
2554-ปจจุบัน 
2545-2547 

2542-ปจจุบัน    
2544-2546 
2543-2545     
2543-2546 

 
 

2533 - ปจจุบัน 
2530 - ปจจุบัน   
2530 - ปจจุบัน 

 
-ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
- ประธาน 
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   
- ตัวแทนของประเทศไทย         
 - ประธานองคกรแพทย 
- ประธานอนุกรรมการประเมิน     
 
                                 
 - กรรมการ         
 - ที่ปรึกษา    
 - กรรมการ 

 
บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน)   
มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแหงประเทศไทย 
บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน)   
S.I.C.O.T    
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
สถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาวิชา
ออรโธดิคส 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยออรโธดคิสแหง
ประเทศไทย    
มูลนิธิเพื่อการศกึษาและสังคมสงเคราะห     
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ   
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 

อาย ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกจิ 

นางอุบล  จิระมงคล 60 MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0..78 - 2541- ปจจุบัน  - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
ชื่อเดิม : -        2538- ปจจุบัน  - กรรมการ  บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
สกุลเดิม  สากลเสถียร  
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
เลขที่บัตรประชาชน 
5101700055933 

  ผานการอบรม 
2541-ความจําเปนของคณะกรรมการตรวจสอบ
และขอควรปฎิบัติ โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
2542-การสงเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    2537- 2539 
 

 - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร   
 - กรรมการ    
 - กรรมการ 

 บริษัท เจนเนอรัล มีเดยีเทค็ จํากดั  
 บริษัท ซีเจคัลเลอรแลบ จํากัด   
 บริษัท ไทยแมกเนติค จํากัด (มหาชน)   
  (บมจ.ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท) 

    2546-Directors Accreditation Program(DAP)           
   จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
          

  2547-Finance for Non Finance Director  
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) 
 

         

นายพิธาน องคโฆษิต 
ชื่อเดิม:- 
รองกรรมการผูจัดการ 
เลขทีบัตรประชาชน 
3100100301634 

  Cornell University,Johnson Graduate School 
of  Management 

0.56  บุตรชายของ นายบัญชา 
องคโฆษิต ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ กับ
นางวรลักษณ องคโฆษิต
กรรมการ 

ปจจุบัน 
2553- ปจจุบัน 

2552 
2552 
2552 

2550-2551 

 -รองกรรมการผูจดัการ 
- กรรมการ 
- รองกรรมการผูจดัการ 
- รองกรรมการผูจัดการ 
- ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
- ผูจัดการฝายผลิต 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 

       

นางธัญรัตน  เทศนสาลี 55 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต - - 2551-ปจจุบัน  - เลขานุการบริษัท บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
ชือเดิม : -   Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา     2551-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไทย บิซิเนส โซลูชั่น จํากัด 
สกุลเดิม  ศีลาเจริญ         2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูอํานวยการฝายบัญช/ี/เลขานุการบริษัท         2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 
 
 

    
 

    2550-ปจจุบัน  - กรรมการ 
 

บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลยี จํากัด 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 

อาย ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท* (%) 
ความสัมพนัธทาง

ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกจิ 

เลขทีบัตรประชาชน   
3101400565727 
 

        2547-ปจจุบัน   
2544-2546 

 - ผูอํานวยการฝายบัญช ี  
- ผูอํานวยการฝายบัญชี 

บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน)   
บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) 

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล   
ชื่อเดิม  :-   
สกุลเดิม  สุพุทธิธาดา    
ผูอํานวยการฝายสนับสนนุการผลิต   

เลขทีบัตรประชาชน    

3100905054443   
 

53      
   
   
   
   
   
 

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร สาขาเคมี 
  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   
   
 

0.25 
    
   
   
   
   
 

- 2543-ปจจุบัน 
 2538-2542  
  2532-2537 

   
     
  
 

 - ผูอํานวยการฝายสนบัสนุนการผลิต   
 - ผูชวยผูจดัการฝายวศิวกรรมการผลิต 
 - หัวหนาฝายวศิวกรรมการผลติ 
   
   
   
   
 

บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
 บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน   
   
   
   
 

นายนพดล  ทับเที่ยง   
ผูอํานวยการฝายผลติ 

48 ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต     
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

0.05 - ปจจุบัน 
2540-2554 

- ผูอํานวยการฝายผลติ 
- ผูอํานวยการฝายคณุภาพ  

บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 

เลขทีบัตรประชาชน   
3909900617921 

      2537-2539   
2535-2537 

 - ผูจัดการฝายคณุภาพ   
- ผูชวยผูจดัการฝายคณุภาพ 

บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน)   
บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 

       2531-2535  - หัวหนาฝายคณุภาพ บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
                

นายตันติกร ชังฆนาก 45 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - - 2552-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและ
บริหาร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     2550-2551  - ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท ซัมมิท ออโต จํากัด 

เลขทีบัตรประชาชน         2548-2550  - ผูจัดการสวนบุคคลโรงงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
3669700014354               
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 

อาย ุ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดสวนการถือหุนใน

บริษัท* (%) 
ความสัมพนัธทาง

ครอบครัวระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธรุกจิ 

Mr.Fredrick Gharapet Ohanian 
ที่ปรึกษา 
เลขท ีPassport 
221485494   

58    
   
   
   
   
   
 

Bsc in Mechanical Eng. 
   
   
 

0.11 
    
   
   
   
   
 

- 2543-ปจจุบัน   
ปจจุบัน 

   
   
     
  
 

 - ที่ปรึกษา 
 -ผุอํานวนการฝายคณุภาพ 
   
   
   
   
 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟอรเจอรเรอร จํากัด 
เคซอีี Group 
 
   
   
   
 

 
*  สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
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เอกสารแนบ 2 : ขอมูลการดํารงตาํแหนงของคณะกรรมการ ผูบริหาร ในบริษทัยอย และบริษัทรวม 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร KCE 
บริษัทยอย บริษัทรวม 

KCEI TLM KCET KCETH KCEA KCES TBS 

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

นายปญจะ  เสนาดิสัย /   /           

แพทยหญงิจันทิมา  องคโฆษิต /               

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

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ /   /, //           

พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส XX, /               

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช XX, /               

นางอุบล  จิระมงคล XX, /               

นายพิธาน องคโฆษิต // /, // /,// /, //         

นางพิชญา องคโฆษิต โอซากิ         //       

Mr.Tomoyoki Sato /// 

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

นายนพดล  ทับเที่ยง ///           

นายตันติกร ชังฆนาก /// ///   ///         

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล ///               

นายพล  ดุริยะบรรเลง   /, ///             

นางวรรณวดี  พัฒนศาสตร   /, ///             

นางสาวนิตยา  โรจนกําพล       /, ///         

Mr,Fredrick  Gharapet Ohanian /// /// /// 

นายสุรินทร วัฒนานนท /// 

นายประเสริฐศักด์ิ ทึมหลวง         /       

นายทํานุ ตูจินดา         /       

นางสุณ ีเอกธีรจิตต     //           

นายวินัย กมลพันธ     ///           

นายอรรถสิทธ องคโฆษิต       / 

มล.ปลัม รัชตะนาวิน               /, // 
หมายเหตุ 
 X = ประธานกรรมการ                  XX = กรรมการตรวจสอบ                      
  / = กรรมการ                               //  = ผูบริหาร 
/// = ผูอํานวยการ                              

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

KCEI บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  TBS บริษัท ไทย บิสซินิส โซลูช่ัน จํากัด 

TLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร จํากัด KCEA บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด KCES บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
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เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ 

 

(ไมมี) 
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