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1.0   ภาพรวมที่มาการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึง่เป็นแผน่  Epoxy Glass ท่ีมีส่ือนําไฟฟา้ เช่น ตะกัว่ ทองแดง 
เคลือบอยู่ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “KCE” โดยช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯสามารถผลิตได้เฉพาะ 
PCB ชนิด 2 หน้า (Double sided PCB) ตอ่มาบริษัทฯได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองจนสามารถผลิต
แผ่น PCB ชนิดหลายชัน้ (Multilayer PCB) ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ได้ ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นชิน้สว่นพืน้ฐานท่ี
สําคัญในการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุก
ประเภท 

 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531และได้แปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 
587,426,511 บาท และมีทนุชําระแล้ว 565,628,244 บาท  

 บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double 
sided PTH) และชนิดหลายชัน้ (Multilayer PCB) ตัง้แต ่4 - 24 ชัน้ โดยเกือบทัง้หมดเป็นการผลิตเพ่ือการสง่ออก 
เน่ืองจากในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคณุภาพท่ีเป็น
ท่ียอมรับของอตุสาหกรรม บริษัทฯ จึงต้องมีการพฒันาคณุภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทกัษะของพนกังานผลิต
อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯได้ขยายโรงงานเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตอย่างต่อเน่ือง และได้แต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายใน
ตา่งประเทศหลายแห่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการ (Demand) ในผลิตภณัฑ์ PCB ท่ีเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วใน
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของโลก 

 ในปัจจบุนั กลุม่บริษัทเคซีอี ประกอบด้วย บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ดงันี ้

  บริษัทยอ่ย 

1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 
3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 
4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 
5. บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 
6. เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี (รวมธุรกิจ ตัง้แต ่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557) 
 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

1.   บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 
บริษัทร่วม 

1. เคซีอี อเมริกา อิงค์   
2. บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

1.1   วสัิยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 คณะกรรมการได้ร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกําหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เปา้หมาย ภารกิจและทิศ
ทางการดําเนินงานและตดิตามดแูลให้การบริหารเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 

วสัิยทัศน์ 
บริษัทฯ เป็นผู้ นําในการผลิต จําหน่าย และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือนโยบาย
คุณภาพของบริษัทเป็นหลกั “ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามท่ีตกลงหรือดีกว่าโดยปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งตอ่เน่ืองและทําให้ถกูต้องในครัง้เดียว” 

พันธกจิ 
 มุ่งมัน่ในการผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพและบริการท่ีเป็นเลศิ  
 มุ่งมัน่ในความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งมืออาชีพ  
 มุ่งมัน่สูค่วามเป็นเลศิด้วยการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  
 อบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เน่ือง 
 รับผิดชอบและสนบัสนนุสงัคมสว่นรวม 

1.2   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา    

ปี 2555 

มกราคม 2555  บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุในบริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 
NTD 3,000,000 ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัหาวตัถดุิบและเคร่ืองจกัรในต่างประเทศ
ให้กบักลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

ตลุาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอํานาจควบคมุในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
(“เคมโทรนิคส์”) ซึ่งประกอบกิจการโรงงานหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้าและนํา้ยาเคมีท่ีใช้
ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า โดยการซือ้หุ้นทนุในบริษัท ร้อยละ 97.25 ของหุ้นท่ีออก
และเรียกชําระแล้วทัง้หมด จํานวน 48,000,000 บาท ทําให้กลุ่มบริษัทเกิดการผนึกกําลงัมี
ความสามารถในกระบวนการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสารเคมีท่ี
สําคญัไว้ใช้ได้เองและลดการพึง่พาการจดัหานํา้ยาเคมีจากแหลง่ภายนอก 
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ปี 2556  

เมษายน 2556      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 30/2556 โดยมีวาระท่ีสําคญั คือ 
- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
- อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2555 
- อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 491,829,500  บาท เป็น 476,853,769  

บาท แบง่ออกเป็น 476,853,769  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  
- อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 

(“ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 2”) จํานวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัตอ่ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยไม่คดิมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิ 5 บาท ตอ่หุ้น 

- อนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 476,853,769 บาท เป็น 592,421,582  
บาท แบ่งออกเป็น 592,421,582 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จํานวน 115,567,813 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

- อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 115,567,813 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และการ
ปรับสทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ ESOP-W3 และ ESOP-W4 

พฤษภาคม 2556  จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จํานวน 
460,976,969 หุ้น คดิเป็น จํานวนเงินปันผลรวม 161,341,939 บาท 

พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิโครงการขายหุ้นท่ีซือ้คืน จํานวน 14 ล้านหุ้น โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน ตัง้แต่วนัท่ี 11 มิถนุายน 2556 ถึงวนัท่ี 19 มิถนุายน 
2556 

มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ได้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนท่ียงัไม่ได้จําหน่ายทัง้หมด 
จากทนุจดทะเบียนเดิม 592,421,582 บาท และทนุชําระแล้ว 474,995,769 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 578,421,582 บาท และทนุชําระแล้ว 460,995,769 บาท  

มิถนุายน 2556 ทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อนมุตัิการลงทนุในโครงการสร้างโรงงานใหม่ ขนาดกําลงัการ
ผลิต 2 ล้านตารางฟุตต่อเดือน เพ่ือขยายกําลงัการผลิตสําหรับรองรับปริมาณคําสัง่ซือ้ท่ี
เพิ่มขึน้ มลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 4,675 ล้านบาท  

กรกฎาคม 2556 จากการปรับโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุ
ใหม่ และแตง่ตัง้ นายพิธาน องค์โฆษิต เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

กนัยายน 2556 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในคร่ึงปีแรก ของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท จํานวน 461,595,269 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 115,398,817 บาท 

กนัยายน 2556 จดัตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ Corporate Governance Committee 
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พฤศจิกายน 2556    บริษัทได้ขายเงินลงทนุทัง้หมด จํานวน 100,000 หุ้นในบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดั 

แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดั สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูัน่ จํากดัแล้ว 

พฤศจิกายน 2556    บริษัทฯเข้าร่วมโครงการ และลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอก 
ชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

ธนัวาคม 2556 ลงนามในสญัญาสนบัสนนุทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน วงเงินรวม 4,150 ล้านบาท ซึ่ง
สะท้อนถึงความน่าเช่ือถือและความแข็งแกร่งทางการเงินของ KCE  

ปี 2557 

มีนาคม 2557     แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เมษายน 2557      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ ท่ี 31/2557 โดยมีวาระท่ีสําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
- อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2556 
- อนมุตัแิตง่ตัง้นายพิธาน องค์โฆษิต เป็นกรรมการ 
- อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 578,421,582   บาท เป็น 557,426,511 

บาท แบง่ออกเป็น 557,426,511  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  
- อนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP-W5) จํานวนไม่
เกิน 10,000,000 หน่วย 

- อนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 577,426,511  บาท เป็น 587,426,511 
บาท แบง่ออกเป็น 587,426,511 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จํานวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิของโครงการ ESOP-W5 

- อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 10,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิของโครงการ ESOP-W5 

พฤษภาคม 2557  จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 
549,017,741 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 274,508,871  บาท 

กนัยายน 2557 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในคร่ึงปีแรก ของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 
0.40 บาท จํานวน 557,911,031 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 223,164,412 บาท 

พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั เพิ่มเติมร้อยละ 51 ทําให้
สดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 24.5% เป็น 75.5% และส่งผลให้กลุ่มบริษัทถือหุ้นในเคซีอี 
สงิคโปร์ ร้อยละ 100 และมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
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พฤศจิกายน 2557 ผลการประเมินผลการกํากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินให้อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีมาก" 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายแผ่นพิพม์วงจร หรือ PCB ท่ีเป็น
ส่วนประกอบพืน้ฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยกลุ่มลกูค้าหลกั ได้แก่ โรงงานผลิตชิน้ส่วนหรือ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ โรงงานประกอบเคร่ืองมือส่ือสารคมนาคม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม
ลกูค้าท่ีทําอุปกรณ์ท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรม เคร่ืองมือทางการแพทย์ และกลุ่มลกูค้าสินค้าอุปโภค โดยการผลิต
เกือบทัง้หมดเป็นการผลติเพ่ือสง่ออกไปยงัหลายประเทศทัว่โลก ทัง้ในยโุรป สหรัฐอเมริกา และในเอเชีย 

  การดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ยึดถือนโยบายหลกัท่ีจะมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการดําเนินการผลิต 
โดยการริเร่ิมสร้างสรรค์กลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพท่ีดีกว่าในต้นทนุท่ีต่ําลง บริษัทยงัคงมุ่งเน้นหา
โอกาสเพ่ือเพิ่มกําไรอยู่เสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่ และการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มท่ีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสงูสดุ นโยบายหลกัท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งคือ ความมุ่งมัน่ในการ
รักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าในระยะยาวด้วยการให้สิ่งท่ีคุณค่ามากท่ีสุด นั่นคือประวัติความมีช่ือเสียงด้าน
คุณภาพท่ีได้รับความเช่ือถือจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน นอกจากนัน้ บริษัทยังมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นในความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและสงัคม ด้วยการพฒันา "Green" Technology อีกด้วย 

ในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายหลกัของกลุ่ม ผู้บริหารในแต่ละ
สายงานจะรายงานการปฏิบตัิงานตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้นี ้ในการดําเนินงานจะมีการกําหนดเปา้หมาย 
กลยุทธ์ และมีการติดตามผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจําในการประชุม
ผู้บริหาร และการประชมุคณะกรรมการบริหาร 

 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ดไูด้ในหน้าถดัไป 
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. เค ซี อ ีอนิเตอร์

เนชั่นแนล 
บจ. เคซีอ ี

(ประเทศไทย) 

บจ. เคมโทรนิคส์
เทคโนโลย ี 

(ประเทศไทย) 

บจ. เคซีอ ี
เทคโนโลย ี

บจ. เคซีอ ี
ไต้หวนั 

เคซีอ ี
อเมริกา องิค์ 

บจ. ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร์ 

 เคซีอ ี
สิงคโปร์ พทีอี ี

บจ. เคมโทรนิคส์ 
เคมีคอล 

บมจ. เคซีอ ี

อเีลคโทรนิคส์ 

99.99% 100% 94.75% 60% 49% 

 75.50%

25% 24.50% 25.20% 74.80% 98.75%25% 
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นโยบายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ธุรกิจที่ลงทนุเป็นสายการผลิตเดียวกนัและมีสดัสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้: 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ออกใหก้รรมการและ 
พนกังานบริษทัยอ่ย 

 

รวม 

 

เงินปันผลรับ 
  2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557 2556 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย                        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั (1) 100.00 100.00  1,600,000 1,600,000  1,600,000  1,600,000  18,260 4,265 1,618,260 1,604,265    412,000 - 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  9,961 1,979 195,356 187,374 74,995 29,998 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี                 
    (ประเทศไทย) จาํกดั (2) 94.75 97.25  48,000 48,000  227,810 233,810     1,885 - 229,695 233,810         29,373      37,928 
บริษทั ไทยลามิเนต                 
   แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั (3) 74.80 74.80  250,000 250,000  368,460 368,460  11,993 815 380,453 369,275 74,800 59,092 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั (4) 60.00 60.00  3,600 3,600  2,160 2,160  825 124 2,985 2,284     15,240 - 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั (5) 75.50 24.50  SGD500,000  SGD500,000        168,310          -  - -      168,310          - -  
รวม        2,552,135 2,389,825  42,924 7,183 2,595,059 2,397,008  606,408  127,018 

บริษัทย่อยทางอ้อม                   

บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั (2) 93.75 96.03  4,800 4,800  - -  - - - -  -  - 
 

 
(1) ผลิตและจาํหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า                          (4) ตวัแทนขายในประเทศ 
(2) ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ายาเคมี              (5)  ตวัแทนขายต่างประเทศ 
(3) ผลิตและจาํหน่ายพรีเพกและลามิเนต             
 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ที่ดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่  31 ธนัวาคม มีดงันี้  
   งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
มูลค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

   2557 2556  2557  2555  2557  2556  2557  2556 
   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษัทร่วม          
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั (1) สหรัฐอเมริกา  50.00 50.00 USD     50,000 USD     50,000 644 644 63,963 58,012 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั (1) สิงคโปร์ 100.00 (*) 49.00 SGD    500,000 SGD    300,000 - 4,201 - 2 29,871 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั (2) ไตห้วนั  49.00 49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 12,736 10,912 
รวม       2,184 6,385 76,699 98,795 

 
   (1) ตวัแทนขายในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
   (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเครื่องจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
   (*) เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
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(*)   เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557

         แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 
 

 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็น                     
 เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 2557  2556 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม            
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 25.0 25.0 USD 50,000 USD 50,000 322 322 - - 322 322 - - 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พทีีอี จาํกดั 75.5(*) 24.5 SGD 500,000 SGD 500,000 - 2,100 - - - 2,100 - - 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 49.0 49.0 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 - - 1,540 1,540 4,216 - 
รวม     1,862 3,962 - - 1,862 3,962 4,216 - 



                                                                                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 
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สัดส่วนการถอืหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายละเอียดของผู้ร่วมทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจ
เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียนเรียกชําระแล้ว  

2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็น
ผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชัน้เป็นหลกั บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท ดําเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 
(PREPREG) ซึ่งเป็นวตัถดุิบสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้ 2 
แหง่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็น ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว 

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2550 ปัจจุบนัมีทนุจด
ทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย บริษัทฯถือหุ้นร้อย
ละ 60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว และ นายทําน ุตู้ จินดา ซึ่งไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 39.14 และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกนัจํานวน ร้อยละ 0.86           

5. บริษัทฯ ถือหุ้นของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 94.75 ของทนุจด
ทะเบียนท่ีชําระแล้ว มีทนุจดทะเบียน 48,000,000 บาท  และบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 
ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (บริษัทย่อย)  ในสดัสว่นร้อยละ 98.75 ซึง่ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
เป็นโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า นํา้ยาเคมีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการลงทนุในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั คือจะทําให้บริษัท KCE ลดภาระคา่ใช้จ่าย
ในการกําจดัของเสียจากกระบวนการผลติ และยงัมีรายได้จากการ Recycle นํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้วอีกด้วย 

6.  เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี (รวมธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557) ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 
500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็น
จํานวนร้อยละ 100 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้บริหารจาก
บริษัทฯ ไปเป็นกรรมการใน บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 4 ท่าน คือ นายบญัชา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 
นายพิธาน องค์โฆษิต และ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี  
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บริษัทร่วม 

1. เคซีอี อเมริกา อิงค์  ปัจจบุนัมีทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมด 50,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเป็น
ตวัแทนจําหน่าย PCB บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 50 โดยมี Mr.Frederick Rhodes ซึง่เป็น
ชาวอเมริกนั ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุ้นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ทัง้นี ้โดยมี
นายบญัชา องค์โฆษิต และนางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต เป็นกรรมการในบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ คิดเป็นจํานวน 2 
ทา่น จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 4 ทา่น   

2. บริษัท เคซีอี ไตห้วนั จํากดั ปัจจบุนัมีทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมด NTD 3,000,000 ดําเนินธุรกิจเป็น
ตวัแทนจัดหาวัตถุดิบและเคร่ืองจักรในต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทฯถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว โดยมี Mr. Lin, Po-Chiung ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5  
Mrs. Jenny Hsiao ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5 และนายพาศนินท์ ตู้ จินดา 
ถือหุ้นร้อยละ 26.0 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว บคุคลทัง้สามไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทัง้นีโ้ดยมีผู้บริหารและกรรมการบริษัทฯ คือ นายบญัชา องค์โฆษิต , นายพิธาน 
องค์โฆษิต และ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เป็นกรรมการ 3 ทา่น ใน บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 
6 ทา่น 

1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 
-ไม่มี - 
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โครงสร้างรายได้ 
 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในกลุม่ธุรกิจหลกัคือการผลติสนิค้าแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ PCBs  
 

 รายได้ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย (1)               
 - ธุรกิจแผน่พิมพ์วงจร 

          

     - อเมริกา    1,828.43   15.69   1,627.72 17.18      948.71 13.17 

 - ยโุรป    5,894.02   50.57   4,784.94 50.51  3,778.63 52.44 

 - เอเชีย    3,177.03   27.26   2,607.29 27.53   1,577.51 21.89 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2)         67.50    0.58        63.56  0.67       59.67 0.83 

-ธุรกิจบริการ (4)   - -   - -       57.29 0.79 

 -ธุรกิจเคมี        317.35    2.72      210.39 2.22       56.08 0.78 

 รวมรายได้จากการขาย 11,284.33 96.82 9,293.90 98.11 6,477.89 89.90 

 รายได้อ่ืน (3) 
        58.47 

   0.50 
     56.90 

0.60 
    71.98 

1.00 

 กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน(3) 
       76.73 

   0.66 
     61.04 

0.65 
  156.84 

2.18 

 กําไรจากการปอ้งกนัความเส่ียง(3) 
       18.72 

  0.16 
     28.29 

0.30 
     2.17 

0.03 

 เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหาย(3)      131.00   1.13      32.60 0.34   496.76 6.89 

 กําไรจากการรวมธุรกิจ (5)        85.15    0.73     

 รวมรายได้ 11,654.40 100.00 9,472.73 100.00 7,205.64 100.00 

หมายเหตุ – 1. เป็นรายได้ทีข่ายให้กบับุคคลภายนอกเท่าน้ัน ไม่รวมส่วนทีข่ายให้กบักลุ่มบริษทั 
                   2. เป็นรายได้จากการขายให้กบับุคคลภายนอกเท่าน้ัน การจําหน่ายให้กบักลุ่มบริษทัในปี 2554-56 คิดเป็น ร้อยละ 

94 ร้อยละ 96 และร้อยละ 96 ของรายได้จากธุรกจิพรีเพก และลามิเนต ตามลาํดบั  

      3. รายได้อ่ืนประกอบด้วยค่าขายเศษวัสดุ รายได้จากงานรับจ้างผลติ เงินค่าชดเชยจากทีว่ัตถุดบิไม่มีคณุภาพ  

      เงินชดเชยจากประกนัภัย ค่าปรับจากการยกเลิกคาํส่ังซ้ือ กาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และอ่ืนๆ 

 4. จําหน่ายธุรกจิออกไปแล้ว 

2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ
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 5. กาํไรที่รับรู้ของส่วนได้เสียซ่ึงถอืก่อนการรวมธุรกจิใหม่ ของเคซีอี สิงคโปร์ 

ทัง้น้ีหากพจิารณาโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัในปี 2555 - 2557 ตามลกัษณะผลติภณัฑ์จะสามารถจําแนกได้ดงัน้ี 
 
 

 รายได้ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย               
 - แผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ 

          

 DOUBLE SIDED   2,215.57   19.01  1,846.17 19.49 1,367.44 18.98 

 MULTI-LAYER   8,683.91   74.51  7,173.78  75.73 4,937.41 68.52 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต        67.50    0.58        63.56    0.67      59.67 0.83 

 -ธุรกิจบริการ - - - -     57.29 0.79 

 -ธุรกิจเคมี     317.35    2.72     210.39    2.22      56.08 0.78 

 รวมรายได้จากการขาย 11,284.33  96.82 9,293.90 98.11 6,477.89 89.90 

 
 

โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน 

หน่วยงานธุรกิจของกลุม่บริษัทประกอบด้วย 3 สว่นงาน แตล่ะสว่นงานผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกตา่งกนั
และมีการบริหารจดัการแยกตา่งหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกตา่งกนั สว่นงานเหลา่นี ้
ได้แก่  

 สว่นงาน 1 ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์พรีเพกและลามิเนต 
 สว่นงาน 2 ผลติและจําหน่ายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟา้ 
 สว่นงาน 3 ผลติและจําหน่ายเคมี 

 รายละเอียดโครงสร้างรายได้และข้อมลูทางการเงินของแต่ละส่วนงาน ดูได้ในตารางในหน้าถดัไป 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสายการผลิตเดียวกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ดําเนินการผลิตใน
ประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ข้อมลูทางการเงินเกี่ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจําแนกตามสว่นงานทางธุรกิจสําหรับสําหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 
 ธุรกิจพรีเพกและลามิ                                                             ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร          รายการตดับญัชี   
                  เนต             อเมริกา                ยโูรป                 เอเชีย                  รวม              ธุรกิจเคมี             ระหวา่งกนั                   รวม  
    2557      2556     2557      2556     2557      2556     2557      2556     2557      2556     2557      2556       2557      2556     2557      2556  
 
รายไดจ้ากภายนอก 67,504 63,555 1,828,429 1,627,722 5,894,015 4,784,937 3,177,034 2,607,289 10,899,478 9,019,948 317,344 210,392 - - 11,284,326 9,293,895 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน   1,832,274 1,631,053 - - - - 1,265,018 1,068,542 1,265,018 1,068,542 81,829 64,620 (3,179,121) (2,764,215) - - 

รายไดท้ั้งสิ้น   1,899,778 1,694,608 1,828,429 1,627,722 5,894,015 4,784,937 4,442,052 3,675,831 12,164,496    10,088,490 399,173 275,012 (3,179,121) (2,764,215) 11,284,326 9,293,895 

                 
กาํไรจากการ 341,192 240,684        3,109,511   2,106,523 159,328 93,547  43,319 10,334   3,566,712    2,451,088 
   ดาํเนินงานตามส่วนงาน                
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน                
เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหาย              131,000 32,602 
กาํไรที่รับรู้ของส่วนไดเ้สียซึ่งถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจใหม่                   85,148 - 
รายไดอ้ื่น               153,921 146,233 
ค่าใชจ้่ายในการขาย               (582,318) (568,970) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (1,100,197) (705,542) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (119,060) (170,623) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            34,284 13,019 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (46,226) (16,304) 

กาํไรสาํหรับปี               2,123,264 1,181,503 
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2.1  ลักษณะของผลิตภณัฑ์    

PCB (Printed Circuit Board)  พีซีบี (แผ่นวงจรพมิพ์) หรือแผ่นปรินต์  

 PCB เป็นส่วนประกอบสําคญัของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิน้ท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจําวนัจะต้องมีแผน่ PCB อยา่งน้อย 1 ชิน้ หรือมากกวา่  
 PCB เป็นส่วนประกอบพืน้ฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นท่ีมีลายวงจรทองแดงเป็น
ทางเดินสญัญาณไฟฟ้าอยู่ ใช้สําหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วย
สายไฟซึง่มีความซบัซ้อนและยุง่ยาก  
 PCB ประกอบด้วยสว่นสําคญั 2 สว่นคือ แผ่นฐานหรือซบัสเต็รท (substrate) กบัสว่นท่ีเป็นตวันํา แผ่น
ฐานเป็นฉนวนบางๆทําหน้าท่ีเป็นฐานท่ีวางและยึดติดตวัอุปกรณ์ โดยมีตวันําไฟฟ้าท่ีเป็นทองแดงเป็นตวัต่อวงจร
ให้แก่อุปกรณ์ แผ่นฐานจะทําจากวสัดอีุพ็อกซีไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นการทอใยแก้วเข้าด้วยกนัแล้วยดึด้วยอีพ็อกซีเร
ซิ่น มีคณุสมบตัดีิ สามารถใช้งานได้กบังานหลายประเภทเพราะทนตอ่ความชืน้และอณุหภมิูสงู ไม่บิดงอได้ง่าย แผ่น
ฐานมกัเป็นสีเขียวหรือสีฟา้ 
 แผ่นวงจรนีอ้าจทําเพียงหน้าเดียว หรือสองหน้า แต่ถ้าวงจรมีความหนาสงูและมีความซบัซ้อนมากๆ ก็
อาจจะต้องทําเป็นหลายๆ ชัน้ก็ได้ ตามความต้องการของผู้ออกแบบ 
 1) PCB ชนิดหน้าเดียว (Single sided) มีเส้นลายวงจรเพ่ือเช่ือมสญัญาณไฟฟ้าอยู่เพียงด้านเดียว และ
จะใสอ่ปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อยูด้่านตรงข้ามกบัเส้นลายวงจร และมี silk screen ด้านเดียวกบัอปุกรณ์ 
 2) PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double sided Plated-Through Hole) มีเส้นลายวงจรเพ่ือเช่ือม
สญัญาณไฟฟ้าอยู่ทัง้สองด้าน มีการเจาะรูบนแผ่นฐานเพ่ือเป็นท่ีไว้สอดขาอปุกรณ์ และเป็น Via hole ภายในรู
เคลือบด้วยทองแดงเพ่ือเช่ือมต่อสญัญาณไฟฟ้าระหว่างด้านหน้าและหลงั PCB ประเภทนีเ้หมาะสําหรับงานหรือ
วงจรท่ีใช้ความถ่ีปานกลางถึงสงูและยงัสามารถเช่ือตอ่แบบ Plate-Through Hole  เพ่ือให้เส้นทัง้สองเช่ือมตอ่กนัได้
สัน้ลงด้วย 
 3) PCB ชนิดหลายชัน้ (Multilayer) มีเส้นลายวงจรเพ่ือเช่ือมสญัญาณไฟฟ้าระหว่างชัน้ใน (Inner Layer) 
และชัน้นอก (Outer Layer) และภายในรูชปุด้วยทองแดงเพ่ือเช่ือมสญัญาณระหว่างชัน้ PCB ประเภทนีเ้หมาะ
สําหรับงานท่ีมีความหนาแน่นของอปุกรณ์สงูถงึสงูมาก  

 ทัง้นี ้PCB ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ผลติ มีอยู ่2 แบบ คือ 
1. การผลติแบบ 2 หน้าเคลือบรู (Double sided PLATED THROUGH HOLES PCB) และ 
2. การผลิตแบบหลายชัน้ (Multilayer PCB) ซึ่งมีความซบัซ้อนกว่าและใช้เทคโนโลยีสงูกว่าแผ่นพิมพ์
วงจรชนิด 2 หน้าเคลือบรู ซึง่สามารถผลติได้ตัง้แต ่4 ชัน้ ถึง 24 ชัน้ 

แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้สองแบบนีถ้กูนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมถึง เคร่ืองมือทางการแพทย์ 
โทรศพัท์มือถือ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 



                                                                                                                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

2557 

  

  หนา้  16 

 

ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 

1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผู้ ผลิตน้อยราย ในบางครัง้ เม่ือบริษัทฯ
จําเป็นต้องส่งงานบางขัน้ตอนในของกระบวนการผลิตไปฝากจ้างผลิต (Subcontract) ท่ีโรงงานอ่ืน 
เพราะกลุม่บริษัทอาจมีกําลงัการผลิตไม่เพียงพอ ก็หาผู้ รับจ้างผลิตได้ยากและมีโรงงานรับจ้างผลิตไม่
มากนกั สง่ผลให้บริษัทฯ มีข้อจํากดัในด้านของการผลติอยูบ้่าง 

2. การผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีสงู บริษัทฯจึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้ทนัสมัยอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก 

3. ความกดดนัทางด้านราคาซึง่เกิดจากผู้ผลิต PCB ในจีน ทําให้มีการผลิตสินค้าราคาถกูเข้าสูต่ลาดเพิ่ม
มากขึน้ แม้ว่าผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผลิตในประเทศจีนจะไม่ได้แข่งขนัโดยตรงกบั
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เน่ืองจากผู้ผลติในประเทศจีนจะเน้นกลุม่ตลาดสนิค้าระดบัลา่งเพราะมีคณุภาพ
และเทคโนโลยีในการผลติท่ีต่ํากวา่ แตก็่ยงัสง่ผลให้เกิดการเปรียบเทียบทางด้านราคาในทางอ้อม 

4. เน่ืองจากลกูค้ามีความต้องการผลติภณัฑ์ท่ีมีประสทิธิภาพและคณุภาพสงูขึน้ ทําให้บริษัทฯต้องพฒันา
เทคโนโลยีในกระบวนการผลติและผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพสอดคล้องตามมาตรฐานท่ีลกูค้าต้องการ 

สิทธิประโยชน์จากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยการอนมุตัิของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ยได้รับสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมีสาระสําคญัตา่งๆ ตามรายละเอียดในตารางหน้าถดัไป  
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สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีอากรที่มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียด บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั เค ซี อี  อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขที่ 9026(2)/2556 1219(2)/2557 9002(2)/2557 1378/2543 1598(2)/2547 2432(2)/2555 1987(2)/2550 5006(2)/2557 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 
ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

สกดัทองแดงและดีบุก
ออกจากนํ้ ายาสกดั
ทองแดงและดีบุก 

สกดัทองแดง
และดีบุกออก
จากนํ้ายาสกดั
ทองแดงและ

ดีบุก 
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ไดร้ับ         

3.1 ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที่ได ้                จากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจาก
กิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวมคาํนวณ
เพื่อเสียภาษี 

3 ปี 8 ปี 3 ปี 
 

7 ปี           
(สิ้นสุดแลว้)  

7 ปี 
(สิ้นสุดแลว้)  

8 ปี 8 ปี 8 ปี 

3.2 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบั               ร้อยละหา้
ของรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ รายได้
จากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ารายไดจ้ากการส่งออกเฉลี่ยสามปี
ยอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้าจาก

ต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนั
นาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้) 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

4. วนัที่เริ่มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 11 กรกฎาคม 
2556 

ยงัไม่เริ่ม  
ใชส้ิทธิ 

11 มกราคม  
2557 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน  
2547 

21 สิงหาคม 
2555 

19 เมษายน  
2550 

ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 
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เนื่องจากเป็นกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามที่ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
รายละเอียด 

 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั 

  
1. บตัรส่งเสริมเลขที่ 1099/2544 1249(1)/2545 1664(2)/2547 1176(2)/2550 1160(2)/2551 2469(2)/2556 2489(2)/2557 2490(2)/2557 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพก 
ผลิตผลิตภณัฑ ์

ลามิเนต 
ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพก 
ผลิตผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ         
  ลามิเนต 

ผลิตผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ 
ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ 
ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์
พรีเพก  

 

ผลิตภณัฑ ์
ลามิเนต 

 
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ไดร้ับ         

3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปัน
ผลจากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

3 ปี  
(สิ้นสุดแลว้) 

 

3 ปี  
(สิ้นสุดแลว้) 

 

3 ปี  
(สิ้นสุดแลว้) 

 

5 ปี 
(สิ้นสุดแลว้) 

5 ปี 
 

5 ปี 
  

5 ปี 
   

5 ปี 

3.2 ไดร้ับอนุญาตให้หักเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละห้า
ของรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ทั้งนี้ รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ารายไดจ้าก
การส่งออกเฉลี่ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที่ตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 
  

ไดร้ับ 
  

ไดร้ับ 

4. วนัที่เริ่มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 3 พฤศจิกายน  
2543 

1 กนัยายน  
2546 

7 กรกฎาคม 2547 2 พฤษภาคม  
2550 

22 ธนัวาคม 2552 ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 

ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 

ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 
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2.2   การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการที่สาํคัญ 
 

1)  กลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัท 

 เพ่ือให้กลุม่บริษัทคงศกัยภาพในการแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอ่ืนในตลาดได้ตอ่ไป บริษัทจึงมีนโยบายในการรักษา
คณุภาพสินค้า  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้าผ่านการตลาดของกลุ่มบริษัท และตวัแทนจําหน่าย และคง
สัดส่วนการตลาดส่วนใหญ่ไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และเป็นตลาดท่ีมีคู่แข่งน้อยราย ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ต้องใช้เวลาในการพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิต นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ซึ่ง
เป็นสิง่สําคญัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี ้

1. ดา้นราคาขายผลิตภณัฑ์ บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน เช่นด้านต้นทนุการผลิตซึ่งคํานวณ
ได้จากราคาวตัถดุิบ ระดบัเทคโนโลยีและความซบัซ้อนของการผลิต ปริมาณสินค้าท่ีสัง่ผลิต ทัง้นี ้ราคาท่ี
เสนอขายจะต้องสอดคล้องกับราคาตลาดและสามารถแข่งขันกับราคาของคู่แข่งในตลาดโลกได้ด้วย 
สําหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีในระดบัสงูเช่นเดียวกนั 
2. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในตัวสินค้าของลูกค้า รวมถึง
พฒันาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิต PCB อยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มความซบัซ้อนมากขึน้ในอนาคต 
3. ด้านต้นทนุผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย (บจ.ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์) เป็นผู้ผลิต
แผน่ลามิเนตและพรีเพก ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลิตให้แก่กลุม่บริษัทได้เองจึงทําให้ได้เปรียบเร่ืองต้นทนุ
ผลติ  
4. ด้านการบริการ บริษัทฯให้ความสําคญัต่อการบริการและการส่งมอบสินค้าให้ตรงกําหนดของลกูค้า
และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลกูค้า รวมถึงการดูแลและให้บริการด้านการขายทัง้ก่อนและหลงัการขาย
อยา่งใกล้ชิด 

 

2)  กลยุทธ์ทางการตลาด 

จดุเดน่และจดุด้อยทางการตลาดสามารถสรุปได้ดงันี ้

จุดเด่น 

1. ต้นทนุค่าแรงงานในการผลิตในประเทศยงัอยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่าเม่ือเทียบกบัค่าแรงในประเทศอ่ืนๆ ใน
ภาคพืน้ยโุรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 
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2. บริษัทฯอยู่ในเขตส่งออกซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าทัง้เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ และบริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก  (BOI)  รวมทัง้ได้รับสิทธิประโยชน์รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

 
จุดด้อย 

วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 
เช่น แผ่นใยแก้ว , EPOXY RESIN และแผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) ยงัต้องนําเข้ามาจาก
ตา่งประเทศ เน่ืองจากยงัไม่มีผู้ผลติในประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยงัไม่ได้รับการส่งเสริมให้
ทนัสมยัเทา่เทียมกบัในตา่งประเทศและยงัต้องอาศยัเทคโนโลยีบางอย่างจากตา่งประเทศเข้ามาใช้ใน
การผลติ 

 

3)  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัราคาตลาดและอยูใ่นระดบัราคาท่ีสามารถ
แขง่ขนัได้ โดยคํานงึถึงคณุภาพสนิค้า ต้นทนุการผลติ ทัง้นี ้บริษัทฯมีการทํา Benchmark เพ่ือเปรียบเทียบกบั
คูแ่ขง่ขนัรายอ่ืนๆ ทกุ 6 เดือน เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดราคา  

 

      4)  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจาํหน่าย    

บริษัทฯ มีนโยบายในด้านการขายโดยมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายในทกุๆกลุม่อตุสาหกรรมตา่งกนัไป ทัง้นี ้เพ่ือลด
ความเสี่ยงในกรณีท่ีกลุม่อตุสาหกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึง่ประสบภาวะถดถอย 

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีลกูค้าซึง่เป็นผู้ผลติในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี ้
1. กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Electronics) 
2. กลุม่ผลติภณัฑ์อปุกรณ์เครือขา่ยโทรคมนาคม (Telecommunication) 
3. กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในภาคอตุสาหกรรม (Industrial Electronics) 
4. กลุม่เคร่ืองมือทางการแพทย์ (Medical Equipments) 
5. กลุม่อปุกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer & Network) 
6. กลุม่สนิค้าอปุโภค (Consumer Products) 

 

ปัจจบุนั บริษัทฯมีฐานลกูค้าทัง้หมดกว่า 300 ราย ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบายจํากดัยอดขายให้แก่ลกูค้ารายใด
รายหนึง่ไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพ่ือลดความเสี่ยงในลกูค้าแตล่ะราย โดยในปี 2557 ลกูค้ารายใหญ่ 
10 รายแรกได้สัง่ซือ้สนิค้ารวมกนั คดิเป็นร้อยละ 66 ของยอดขายรวม 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต 

สําหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในอนาคต บริษัทฯจะยังคงเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก
เพราะบริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขนัสงูและได้รับการเช่ือถือเป็นอย่างดีจากลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมยาน
ยนต์ ทัง้นี ้อาจมีการเพิ่มสดัสว่นของลกูค้าใน กลุม่ Industrial Electronics และกลุ่ม High-end Consumer 
Product มากขึน้  

 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามคําสัง่ของลกูค้าโดยคําสัง่ซือ้ทัง้หมดจะผ่านมาจากบริษัทตวัแทนขายในตา่งประเทศ 
แล้วรวบรวมส่งมายงับริษัทฯเพ่ือทําการผลิตสินค้าตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าต่อไป เม่ือสินค้าผลิตเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จะทําการจําหน่ายและจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 

1.1 จดัสง่สนิค้าไปยงับริษัทตวัแทน จําหน่าย  บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ ชําระเงินมายงับริษัทตามเง่ือนไขการ
ชําระเงินท่ีกําหนด รายได้ประมาณร้อยละ 55 ของบริษัทฯมาจากการจดัสง่สนิค้าตามวิธีดงักลา่ว 

1.2 จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านบริษัทตัวแทน บริษัทตัวแทนจะเป็นผู้ รับชําระเงินจาก
ลกูค้าแต่ละรายแทนบริษัทฯ แล้วรวบรวมนําส่งมายงับริษัทฯต่อไป เม่ือบริษัทฯได้รับชําระเงินจาก
บริษัทตวัแทนแล้ว บริษัทฯจะจ่ายค่านายหน้าเป็นการตอบแทนให้แก่บริษัทตวัแทน รายได้ประมาณ
ร้อยละ 45 ของบริษัทฯมาจากการจําหน่ายจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง 

 

ในปี 2555 - 2557 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย โดยแยกตามวิธีการจดัสง่ ดงันี ้
 

วิธีการจดัสง่สินค้า ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.จดัสง่สินค้าให้แก่บริษัทตวัแทน  6,242.48 55.3 5,309.94 57.1 3,783.24 58.4 

2.จดัสง่สินค้าให้ลกูค้าโดยตรง       5,041.85 44.7     3,983.95 42.9 2,694.65 41.6 

รวมรายได้จากการขาย 11,284.33 100 9,293.89 100 6,477.89 100 
 

กลุม่บริษัทมีตวัแทนจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ จํานวน 5 ราย ดงันี ้ 

1. ตัวแทนจาํหน่ายที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั  จดทะเบียนบริษัทเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2550 เร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือน
พฤษภาคม 2550 เพ่ือเป็นตวัแทนในการรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้าในประเทศไทยในลกัษณะเดียวกบัตวัแทน
ในตา่งประเทศ ซึง่ก่อนหน้านี ้การจําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศไทย บริษัทฯ จะเป็นผู้ ทําการตดิตอ่เอง 
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ลกูค้าส่วนใหญ่จะ RE-EXPORT สินค้าไปต่างประเทศ โดยในปี 2557 บริษัทฯได้จําหน่ายสินค้าผ่าน
ตวัแทนในประเทศไทย คดิเป็นร้อยละ 5.25 ของยอดขายรวม  

KCE SINGAPORE PTE LTD ตัง้อยู่ท่ีประเทศสิงคโปร์ ซึง่รับผิดชอบลกูค้าในแถบเอเชีย เช่น จีน เกาหลี 
ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ยกเว้นประเทศไทย และลกูค้าท่ีอยู่ในยโุรปหลาย
ประเทศ โดยในปี 2557 บริษัทฯได้สง่สนิค้าไปขายในพืน้ท่ีดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 30.3 ของยอดขายรวม  

2.  ตัวแทนจาํหน่ายที่มีฐานะเป็นบริษัทร่วม 

KCE AMERICA INC. ตัง้อยู่ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึง่รับผิดชอบลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นหลัก และลูกค้าในเอเซียบางประเทศ โดยในปี 2557 บริษัทฯได้ส่ง
สนิค้าออกไปขายในพืน้ท่ีดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 17.4 ของยอดขายรวม  

3.  ตัวแทนจาํหน่ายบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใช้ช่ือทางธุรกิจวา่ KCE EUROPE) ตัง้อยูใ่นประเทศองักฤษ 
ประกอบกิจการจัดจําหน่าย PCB บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบลกูค้าในทวีปยุโรปทัง้หมด ยกเว้นเยอรมัน 
ออสเตรีย และโรมาเนีย โดยในปี 2557 บริษัทฯจดัสง่สินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 25.9 ของยอดขาย
รวม ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักลา่วไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีสว่นได้เสียกบั
บริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ตัง้อยู่เมืองมิวนิค ในประเทศเยอรมนั ซึ่งรับผิดชอบลกูค้าใน
ประเทศเยอรมนัและโรมาเนีย โดยในปี 2557 บริษัทจดัส่งสินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 21.2 ของ
ยอดขายรวม ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักลา่วไม่เป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่มีสว่น
ได้เสียกบับริษัท  

 

2.2.2  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

o อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

การเตบิโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ตา่งๆ ท่ีใช้สว่นประกอบอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท เช่น อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เก่ียวเน่ือง 
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมสําหรับผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในภาคอตุสาหกรรม รวมถึง
อตุสาหกรรมในผลติภณัฑ์เทคโนโลยีชัน้สงู ในหลายปีท่ีผา่นมา อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีการเตบิโตอยา่งตอ่ 
เน่ือง 
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ในภาพรวม ตลาดของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง มีการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ ผลิตภณัฑ์จึงมกัจะมีวงจรชีวิตท่ีสัน้ อีกทัง้ ยงัมีความกดดนัด้านราคาและกําไร
เป็นอยา่งมาก 

มลูคา่การผลิตในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมของโลก (World Electronic Equipment Production) 
รวมทัง้คาดการณ์แนวโน้มการเตบิโต เป็นดงันี ้

       ปี 2555             ปี 2556           ปี 2557F            ปี 2558F         ปี 2559F      
 (หน่วย: พนัล้านเหรียญ)   
 มลูคา่การผลติของโลก       USD 2,016       USD 2,025      USD 2,109 USD 2,216    USD 2,338                              

 การเตบิโตของการผลติ      1.0%               0.3%             3.9%           5.1%       5.5% 
 ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 (แหลง่ข้อมลู: Henderson Ventures 11/2014 : www.hendersonventures.com) 

มลูคา่การผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ ในภาพรวมของโลก 
(World Automotive Electronic Equipment production) และคาดการณ์แนวโน้มการเตบิโต เป็นดงันี ้     

   ปี 2555           ปี 2556           ปี 2557F         ปี 2558F         ปี 2559F      
 (หน่วย: พนัล้านเหรียญ)   
 มลูคา่การผลติของโลก       USD 149        USD 160         USD 177    USD 197       USD 214                              

 การเตบิโต CAAGR                                   9.2% 
  (แหลง่ข้อมลู: Electronic Outlook Corporation, 2013Q4)      

การเติบโตของอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์จะถกูผลกัดนัด้วยนวตักรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ดงันี ้
-   การปรับประสิทธิภาพของพลังงาน  โดยการทดแทนด้วยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  (Smart 

electronics) และ โครงขา่ยไฟฟา้อจัฉริยะ  (Smart Grid) 
-   อปุกรณ์เพ่ือเช่ือมโยงการส่ือสารระหวา่ง รถ คน และระบบควบคมุพืน้ฐาน (infotainment system) 
-   อปุกรณ์ลํา้สมยัเพ่ือความปลอดภยั เช่น เทคโนโลยีเพ่ือช่วยคนขบัรถ 

o อุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจร (Printed circuit board) 

มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรม PCB ในภาพรวมของโลก ตามเขตภมิูศาสตร์ และแนวโน้มการเตบิโต มีดงันี ้
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มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรม PCB ในภาพรวมของโลก ตามเขตภมิูศาสตร์ และแนวโน้มการเตบิโต มีดงันี ้

(หน่วย: ล้านเหรียญ) 

 

เขตภมิูศาสตร์ 2555 2556 2557 (F) 2558 (F) 2559 (F)  2560 (F) 

อเมริกา 3,156 3,218 3,283 3,328 3,415 3,484 

เยรมนันี 1,075 1,090 1,121 1,148 1,159 1,182 
ประเทศอ่ืนในยโุรป 1,840 1,868 1,896 1,943 1,972 2,002 
จีน 25,530 26,551 27,350 28,035 30,153 30,486 
ญ่ีปุ่ น 8,624 6,300 5,990 5,470 5,455 5,380 

ไต้หวนั 7,995 8,155 8,277 8,470 8,640 
8,835 

 
เกาหลีใต้ 7,992 8,870 7,540 7,920 8,310 8,340 
ไทย 1,298 1,570 1,680 1,780 1,905 2,190 
ประเทศอ่ืนในเอเชีย 2,287 2,400 2,640 2,850 3,010 3,130 

ภาพรวมของโลก 59,797 60,022 59,777 60,944 64,019 65,029 

อตัราการเตบิโต  
0.38% -0.41% 1.95% 5.05% 1.58% 

(แหลง่ข้อมลู: N.T. Information, December 2014) 

จากแหล่งข้อมลู ปัจจบุนัมีผู้ผลิต PCB อยู่ประมาณ 2,800 รายทัว่โลก และตามสถิติ NTI-100 สําหรับปี 2556 มี
ผู้ผลิต PCBท่ีมีรายได้เกิน $100 ล้านเหรียญ อยู่ 99 ราย ซึง่มีรายได้รวมกนัเป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 84 ของมลูค่าการผลิต 

PCB ของโลก ท่ีประมาณ $ 60 พนัล้านเหรียญ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทเคซีอี เป็นผู้ผลิต PCBs อนัดบัท่ี 50 ของโลก ในปี 
2556  (แหลง่ข้อมลู: NTI, August 2014)  

ผูผ้ลิต PCB ในภูมิภาคยโุรปและอเมริกา 

อตุสาหกรรมการผลติ PCB ในภมิูภาคยโุรปและอเมริกามีแนวโน้มหดตวัลง เน่ืองจากต้นทนุท่ีสงูกว่า การผลิต
จึงจํากัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีชัน้สงูพิเศษและเป็นสินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั มากกว่าการผลิต
สินค้าในเชิงปริมาณ (Mass production) โดยมีลกูค้ากลุม่เปา้หมายในตลาดท่ีมีการคุ้มครอง (Defensive และ 
Protected market) เช่น ผลติภณัฑ์ทางการทหาร อปุกรณ์ทางการแพทย์ อปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์การบิน รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมี
ต้นทนุท่ีต่ํากว่าเช่นในประเทศทางเอเชียได้เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้อตุสาหกรรม PCB ในยโุรปและอเมริกาจึง
เป็นตลาดของผู้ผลติรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย เช่น TTM Technology, Viasystems, MFlex, Multek ในอเมริกา และ 
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 AT&S, Aspocomp, Somacis ในยโุรป แตก็่ยงัมีการแข่งขนัสงูในกลุม่ของผู้ผลิตรายเล็ก รวมทัง้การแข่งขนัจาก
ผู้ผลติในเอเชียด้วย 

ผูผ้ลิต PCB ในเอเชีย 

อตุสาหกรรมการผลิต PCB ในจีน มีการเติบโตและมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพราะการ
ส่งเสริมจากรัฐบาล และต้นทุนในการผลิตท่ีต่ํา ทําให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศย้ายฐานการผลิตมายัง
ประเทศจีนมากขึน้ ทัง้นีผู้้ผลิต PCB ในจีนจํานวนมากเป็นบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในจีน เช่น อเมริกา 
ไต้หวนั และ ญ่ีปุ่ น การผลิต PCB ในประเทศจีนเป็นการผลิตแบบ Mass Production ซึง่เน้นการผลิตในปริมาณ
มากและมีต้นทนุต่ํา ทําให้ PCB มีราคาลดลงและเกิดการแขง่ขนัทางราคาท่ีรุนแรงมากขึน้ 

ไต้หวนัเป็นอีกประเทศหนึง่ท่ีผลติ PCB มากท่ีสดุ ในหลายปีท่ีผา่นมา การผลติ PCB ขยายตวัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
เฉล่ียร้อยละ 5-6 ต่อปี การแข่งขนัด้านราคาเกิดขึน้สงูแต่ถกูชดเชยด้วยปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้จากการขยายกําลงั
การผลติ ผู้ผลติรายใหญ่ในบญัชี NTI-100 เป็นบริษัทไต้หวนั 21 ราย และมีมลูคา่ขายถึงหนึ่งในสามของยอดขาย
ทัง้หมดของ 99 บริษัทใน NTI-100 รวมกนั ผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Unimicron, Zhen Ding Technology, Tripod, 
Nanya PCB, Compeg มีตลาดเป้าหมายเป็นอุปกรณ์ส่ือสาร (Telecommunication)  Smartphone,  
Notebook, Tablet,  iPad และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์สําหรับยานยนต์ 

ญ่ีปุ่ น อยู่ในช่วงท่ี GDP เติบโตในระดบัต่ํามาก โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิต PCB ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการอ่อนตวัลงของความต้องการในสินค้าภายในประเทศ ในปี 2556 - 2557 ผลผลิต PCB
มีปริมาณลดลง และคาดว่าแนวโน้มจะยังคงลดลงอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2561 ท่ีประมาณร้อยละ 4-5 
(แหลง่ข้อมลู: Prismark, August 2014) อย่างไรก็ตาม มลูคา่ขาย PCB ของญ่ีปุ่ นโดยรวมมีมลูคา่สงูเป็นอนัดบั
สองในตลาด PCB โลก ทัง้นี ้ยอดขายส่วนใหญ่มาจากการผลิตของโรงงานนอกประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นการผลิต
เพ่ือรองรับ demand สําหรับอตุสาหกรรมในประเทศ บริษัทท่ีมีรายได้จากการขาย PCB สงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก คือบริษัท Nippon Mektron สว่น CMK เป็นบริษัทผู้ผลิต PCB สําหรับยานยนต์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของโลก 
(แหลง่ข้อมลู: NTI-100 for 2013, N.T. Information Ltd)  

ผูผ้ลิต PCB ในประเทศไทย 

ผู้ผลิต PCB ในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นการผลิต PCB สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม ชิน้ส่วน
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่มีการแข่งขนัทางด้านราคาสงู ผู้ผลิต PCB หลายรายอาจได้รับผลกระทบจาก
การผลิต PCB ของจีน หากเป็นกลุ่มผู้ผลิต PCB ท่ียงัใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่สงูมากนกัและต้องนําเข้าวตัถดุิบ
จากตา่งประเทศเพราะจะถกูกดดนัด้านราคาขาย ขณะท่ีผู้ผลติ PCB ท่ีใช้เทคโนโลยีสงูและสามารถควบคมุต้นทนุ
การผลิตได้ดีกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบดงักล่าวเน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีเน้นด้านคณุภาพและความน่าเช่ือถือ
มากกว่าการแข่งขนัทางด้านราคาอตุสาหกรรมการผลิต PCB ยงัแบ่งย่อยลงไปได้อีก เช่น เป็นภาคสว่นของ PCB 
สําหรับอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ ซึง่เป็นตลาดใหญ่ของกลุม่บริษัท มลูคา่ตลาดทัง้หมดของ PCB ยานยนต์ อยูท่ี่ 
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ประมาณร้อยละ 8 ของตลาด PCB รวม มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี ซึง่สงูกว่าการเติบโตของ
ตลาด PCB โดยรวม และยงัโตได้เร็วกวา่การเตบิโตของตลาดยานยนต์อีกด้วย 

ตามข้อมลูของ N.T. Information Ltd. ผู้ผลิต PCB ยานยนต์ สงูสดุ 10 รายแรก มีมลูคา่การผลิตรวม USD 
2,686 ล้านเหรียญ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทเคซีอี เป็นผู้ผลิต PCBs สําหรับยานยนต์ อนัดบัท่ี 6 ของโลก ในปี 2556 
(แหลง่ข้อมลู: NTI, August 2014) 

มลูคา่ PCB ท่ีใช้ในอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ (PCB Usage for Automotive Electronics) ในภาพรวมของ
โลก รวมทัง้แนวโน้มการเตบิโต มีดงันี ้

      ปี 2554             ปี 2555               ปี 2556             ปี 2557     
  (หน่วย: ล้านเหรียญ)                        

มลูคา่การผลติของโลก              USD 3,860       USD 4,230        USD 4,680        USD 4,960  
อตัราการเตบิโต เม่ือเทียบกบัปีก่อน                   9.6%             10.6%                6.0% 

   การเตบิโต CAAGR           ประมาณ 8.5% 
    (แหลง่ข้อมลู: Electronic Outlook Corporation & NTI) 

o   อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อตุสาหกรรมยานยนต์โลกเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีเงินทนุหมนุเวียนกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและ
สร้างรายได้กว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐแก่ผู้ผลิตใน 26 ประเทศทัว่โลก จากการท่ีอิเล็กทรอนิกส์สําหรับรถยนต์
ซึ่งนบัวนัจะมีแต่ความซบัซ้อนมากขึน้ทําให้มีความจําเป็นท่ีอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องสร้างสรรค์นวตักรรม
ใหม่ๆและเทคโนโลยีในระดบัสงูขึน้ไปอีกให้ทนักนั  

นกัวิเคราะห์อิสระได้คาดการณ์ว่า ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2560 ตลาดยานยนต์จะเติบโตขึน้โดยเฉล่ีย ร้อย
ละ 6 ตอ่ปี แตต่ลาดอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์จะเตบิโตมากกวา่ยอดขายรถยนต์ และจากแหลง่ข้อมลู NTI, ไตรมาส 
3 ปี 2555 มีรายงานว่า ในช่วงปี 2552 - 2555 ในขณะท่ีจํานวนรถยนต์ทัว่โลกขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 38 แต่มลูค่า 
PCB ท่ีใช้ตดิในรถยนต์สงูขึน้ถึงร้อยละ 45   

 
ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

อายกุารใช้งานของผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสัน้ลง 

ขณะท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้อายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์สัน้ลงโดยปริยาย จึงทําให้
ต้องมีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกมาทดแทนในตลาดอยู่เสมอ ด้วยเหตนีุส้ง่ผลให้ผู้ผลิต PCB ต้องเร่งผลิตงานออกมา
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดงักลา่วตลอดอายผุลติภณัฑ์ด้วยเช่นกนั 
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ความซบัซ้อนของผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ทีเพิ่มมากขึน้ 

ในปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถกูออกแบบให้มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้และมีการใช้ประโยชน์
ในรูปแบบ function ต่างๆ เพิ่มมากขึน้ ทําให้เกิดต้องการ PCB ท่ีมีเทคโนโลยีสงู สามารถทํางานได้เร็ว และ
รองรับการเช่ือมตอ่อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ได้จํานวนมาก จากความจําเป็นท่ีต้องผลิต PCB ท่ีซบัซ้อนดงักลา่ว ทํา
ให้ผู้ผลติรายใหญ่ต้องลงทนุในเคร่ืองจกัรใหม่ๆท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ และต้องจ้างวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การผลติจํานวนมาก  

การย้ายฐานการผลติ PCB ของโลกมายงัภมิูภาคเอเชีย 

ในหลายปีท่ีผ่าน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากทัง้ในอเมริกาและยุโรป ได้ย้ายฐานการผลิต
มายงัเอเชียเพ่ือประโยชน์ทางด้านต้นทุนแรงงาน โดยแนวโน้มจะเข้ามาในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ทําให้จีน
กลายเป็นตลาด PCB ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ทัง้ทางด้านรายได้และจํานวนผู้ผลิต PCB นอกจากนัน้ ความสามารถ
ทางเทคนิคในด้านการผลิตของผู้ ผลิต PCB ในจีน ก็ได้พัฒนาขึน้อย่างมาก เช่นกัน จนในปัจจุบัน จีนได้
กลายเป็นศนูย์กลางของโลกในการผลิต Smart phones, Tablets, PCs, Computer, และ Consumer 
electronics ท่ีเป็นสนิค้าคณุภาพสงู   

N.T. Information LTD. รายงานวา่ ในปี 2556 PCB ท่ีผลติจากประเทศจีน ฮ่องกง และ ไต้หวนั รวมกนั มี
สดัสว่นถึงร้อยละ 58 ของการผลติ PCB ของโลก 

ความผนัผวนของราคาทองคําและทองแดง 

ทองและทองแดงเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต PCB ความผนัผวนของราคาตลาดของทองแดงเป็นผลมาจาก
ภาวะอุปสงค์-อุปทานของตลาดโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีเพิ่มการสํารองวตัถดุิบ
ดงักล่าวเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว จนทําให้เกิดการเก็งกําไรในสินค้า และจาก
ภาวะราคานํา้มนัดิบท่ีสงูขึน้สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราคานํา้มนัดิบมีระดบัสงูขึน้ตามไปด้วย การ
ปรับราคาของทองแดง ทอง และนํา้มัน ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาแผ่นลามิเนต ซึ่งเป็น
วตัถดุบิหลกัในการผลติ PCB ก็มีราคาสงูตามไปด้วย    

สภาพการแข่งขัน 

ตลาดโลกของ PCB มีลกัษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นวฎัจกัรท่ีคอ่นข้างมีความผนัผวน อีก
ทัง้ เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสงู และสามารถแบ่งออกเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มได้อีกหลายภาคการตลาด (Market 
Sector) 

สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม PCB จะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาคการตลาด ดงันี ้

1. ภาคการตลาด PCB ท่ีมีการผลิตในปริมาณสงู (Mass production) ได้แก่ PCB ท่ีใช้ในอตุสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลาดดงักล่าวมีการ
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แข่งขนัสงูเพราะมีผู้ขายหลายรายและมีการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง ผู้ผลิตจึงต้องย้ายฐานการผลิต
ไปยงัภมิูภาคท่ีมีต้นทนุการผลติต่ํากวา่ เช่น ประเทศจีน เป็นต้น 

2. กลุม่การตลาด PCB ท่ีมีผู้ผลิตน้อยราย ได้แก่ PCB ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ตลาดในสว่นนีไ้ม่มีการ
แขง่ขนัด้านราคามากนกั แตจ่ะเน้นการแข่งขนัในเร่ืองของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยมีแหลง่ผลิตท่ีสําคญัอยู่
ในภมิูภาคเอเซีย 

3. กลุม่การตลาด PCB ท่ีได้รับความคุ้มครองทางเทคโนโลยี (Protected) ได้แก่ PCB ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยีทางการทหาร เคร่ืองมือทางการแพทย์ หรืออตุสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คง
ของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยู่ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา เน่ืองจากเป็นกลุ่มการตลาดท่ีถูก
ควบคมุจงึไม่มีการแขง่ขนักบัตลาดอ่ืน 

4. กลุม่การตลาดผู้ผลติ PCB ต้นแบบ (Prototype) เป็นกลุม่ผู้ผลติท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและมีวงจรอายผุลิตภณัฑ์สัน้ ผู้ผลิต PCB ในตลาดนีจ้ึงเป็นผู้ผลิตภายในประเทศเท่านัน้ 
ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นภมิูภาคยโุรปและอเมริกา 

ในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ท่ีกลุ่มบริษัทอยู่นัน้ มีการแข่งขนัค่อนข้างปานกลาง-สงู ซึ่งคู่แข่งอาจ
เป็นบริษัทผู้ผลิตในประเทศลกูค้าเองหรืออยู่ในเขตภมิูศาสตร์เดียวกนั หรืออาจเป็นบริษัทผู้ผลิต PCBs ข้ามชาติ
รายใหญ่ก็ได้ แตบ่ริษัทเช่ือวา่สิง่ท่ีบริษัทแขง่ขนั ก็คือคณุภาพและความเช่ือถือได้ในผลิตภณัฑ์ การตอบสนองตอ่
ความต้องการของลกูค้า และราคาท่ีสมเหตสุมผล ปัจจยัเหลา่นี ้น่าจะเป็นสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับลกูค้า 

โอกาสและอุปสรรค 
ศกัยภาพในการลงทนุในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศยงัมีค่อนข้างสงูเพราะต้นทนุแรงงานต่ํา

เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ทางยโุรปและอเมริกา แตเ่น่ืองจากการสนบัสนนุทางภาครัฐยงัไม่เพียงพอจึงทําให้ขาด
แคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั จึงต้องมี
การจ้างผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศเข้ามาทํางานให้ 

ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ  
บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ให้ความสําคญัด้านผลติภณัฑ์ ด้านต้นทนุการผลติ ด้านราคาขายของผลิตภณัฑ์ และ

รวมถึงการบริการหลงัการขาย 
1. เน้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ (High reliability) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ตัง้แต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบบริหารคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก ทัง้ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
มาตรฐานโลก อีกทัง้ยังได้รับการรับรองคุณภาพและรางวัลต่างๆอีกมากมายทําให้ลูกค้าเช่ือมั่นใน
ผลติภณัฑ์ 

2. เนน้การผลิตตน้ทนุต่ํา  ได้เปรียบจากการท่ีมีโรงงานผลติแผน่ลามิเนตเป็นของบริษัทฯเอง 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือเพิ่มผลผลติและลดสว่นสญูเสีย ซึง่ทําให้ต้นทนุการผลติลดลง  
4. เนน้การจดัการทีดี่ เพ่ือการจดัสง่สนิค้าท่ีตรงตามกําหนดเวลาให้กบัลกูค้า 
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5. เน้นการบริการด้านการขาย โดยกลุ่มบริษัทมีบริษัทตวัแทนฯซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าได้
ทันที เช่น ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมัน เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นผู้
ให้บริการด้านการขายและบริการหลงัการขายแก่ลกูค้า รวมถึงการประสานงานกับลูกค้าในการรับคํา
สัง่ซือ้รายเดือน การติดตามดแูลเร่ืองการจดัส่งสินค้าให้ได้ตามกําหนด การรับแจ้งปัญหาจากลกูค้า การ
วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพในเบือ้งต้นก่อนประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคณุภาพของบริษัทฯเพ่ือแก้ไข 
และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอ่ืนๆ 

6. เนน้เร่ืองการพฒันาคนให้มี multi-skill เพ่ือความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิานในขัน้ตอนตา่งๆ 
 

2.3    การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.3.1  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ 

 โรงงานและสํานกังานท่ีใช้ในการผลติและจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 72 - 72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 70 - 70/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 677 หมู่ 4 ถนนสขุมุวิท นิคมอตุสาหกรรมบางป ูตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 117,118 หมู่ 1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนนสาย เอเซีย-
นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย) ทําหน้าท่ีจดัจําหน่ายภายในประเทศ 
 สํานกังาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 100/61 อาคารวอ่งวานิช ชัน้ 21 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 
 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย) 
 โรงงานและสํานกังาน ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1/28 หมู่ท่ี 5 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม  
 อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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กาํลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

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

    ปี 2557    ปี 2556    ปี 2555 

กําลงัการผลิต 7,200,000 7,200,000 7,200,000 

การผลิตจริง* 6,874,275 6,654,622 6,645,295 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 95.48 92.43 92.30 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 5.06 5.24 5.48 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 
 

บริษัท เค.ซี.อี อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 
                              (ตารางฟตุ/ปี) 

    ปี 2557    ปี 2556    ปี 2555 

กําลงัการผลิต 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

การผลิตจริง* 5,208,243 5,086,459 5,005,359 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 96.45 94.19 92.69 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 2.67 2.62 3.13 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 
 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด (บริษัทย่อย) 
                  (ตารางฟตุ/ปี)  

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กําลงัการผลิต 14,400,000 12,000,000 12,000,000 

การผลิตจริง* 12,878,841 10,162,026 5,268,224 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 89.44 84.68 43.9 

อตัราของเสียจากการผลติ(%) 4.13 4.66 6.51 

จํานวนกะ** 2 2 2 
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บริษัท ไทยลามเินต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 
                            (ตารางฟตุ/ปี) 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กาํลังการผลติตดิตัง้       

พรีเพก (PP) 277,200,000 277,200,000 277,200,000 

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

พรีเพก (PP) 176,681,048 169,683,347 134,039,455 

ลามิเนต (LM) 26,860,570 24,227,806 18,991,354 
อัตรากาํลังการผลติจริง (%)       

พรีเพก (PP) 63.74 62.21 48.35 

ลามิเนต (LM) 79.70 71.89 56.35 
อัตราของเสียจากการผลติ(%)    

พรีเพก (PP) 2.24 1.78 2.26 

ลามิเนต (LM) 3.08 3.44 3.21 

 

หมายเหต ุ *  การผลติจริงสทุธิจากอตัราการสญูเสียจากการผลติ (Defection rate) 
     ** บริษัททํางาน 24 ชัว่โมง โดยแบง่ชัว่โมงการทํางานออกเป็นดงันี ้

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
แบง่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 3 กะ การผลติ ดงันี ้

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

2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั และ แบง่พนกังานออกเป็น 2 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลติ ดงันี ้ 
- กะท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 
- กะท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทัง้ 2 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 
แบง่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลติ ดงันี ้

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

โดยพนกังานทัง้ 3 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 
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ลาํดับขัน้ตอนการผลิตแผ่นพมิพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน), 
บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด 

แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทําการผลติมี 2 ประเภท ดงันี ้
 - แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แบบสองหน้า (DOUBLE SIDED PCB) 
 - แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แบบวงจรหลายชัน้ (MULTILAYER PCB) 

วตัถดุิบหลกัคือ LAMINATE, PREPREG และ COPPER FOIL ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 22 ร้อยละ 8 
และร้อยละ 4 ของต้นทุนทัง้หมด ตามลําดับ โดยนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ร้อยละ 25 และสั่งซือ้
ภายในประเทศจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั ร้อยละ 75 ในปี 2557 

 

ขัน้ตอนในการผลติและสายการผลติ ผลติภณัฑ์เดียวกนั   
1. นําแผน่ LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หน้า มากดัเป็นลายวงจร 
2. แผน่ลายวงจรในข้อ 1 นํามาซ้อนกนัหลายชัน้ และแทรกระหวา่งชัน้ด้วย แผน่ PREPREG  

เพ่ือกัน้เป็นฉนวน แล้วนํามาอดัรวมกนัด้วยเคร่ืองอดัแรงดนัและความร้อน 
3. แผน่ชิน้งานท่ีได้เรียกวา่ MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรด้านนอก 
4. เจาะรูท่ีแผน่ PCB และชบุทองแดง สร้างลายวงจรด้วยฟิล์ม 
5. ชบุทองแดงและดีบกุด้วยกระแสไฟฟา้ ล้างฟิล์มและกดัทองแดง เพ่ือให้เกิดลายวงจรด้วยนํา้ยาเคมี 
6. พิมพ์หมกึฉนวนเพ่ือคลมุเส้นลายวงจร   
7. ชบุดีบกุ/ตะกัว่ โดยการเป่าความร้อน หรือ ถ้าลกูค้าต้องการชบุทองก็เข้าขัน้ตอนชบุทอง 
8. พิมพ์ด้วยอกัษร หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ โดยใช้หมกึซึง่แห้งด้วยแสงอลุต้าไวโอเลต 
9. ตดัแตง่งานให้ได้ขนาดตามความต้องการ ควบคมุด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
10. ตรวจสอบเส้นลายวงจร ด้วยกระแสไฟฟา้ 
11. ตรวจสอบชิน้งานทัง้หมดให้ได้ตรงความต้องการของลกูค้า ทัง้ขนาด ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ ของ

ชิน้งานโดยการตรวจ 100% 
12. บรรจหีุบหอ่   
13. จดัสง่ 

 
ลาํดับขัน้ตอนการผลิต PREPREG และแผ่น LAMINATE ของ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

วตัถดุบิหลกั 
1. แผน่ใยแก้ว (FIBERGLASS) นําเข้าจากประเทศตา่งประเทศ อาทิ ไต้หวนั คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของ

ปริมาณสัง่ซือ้ 
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2. EPOXY RESIN นําเข้ามาจากฮ่องกง ไต้หวนั จีน เกาหลี และ ญ่ีปุ่ น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100  ของ
ปริมาณสัง่ซือ้ 

3. แผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง และประเทศไต้หวนั คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของปริมาณสัง่ซือ้ 

ทัง้นี ้ วตัถดุิบหลกัทัง้สามประเภทสามารถจดัหาได้ทัว่ไป และไม่มีแหล่งใดท่ีบริษัทสัง่ซือ้ในอตัราท่ีสงูเกินร้อย
ละ 50 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด 

ขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 
1. วตัถดุิบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถกูนํามาผสมกนักบัตวัละลาย 

และสารเคมีตามสดัสว่นใน RESIN MIXER แล้วผา่นเข้า TREATER 
2. วตัถดุบิ FIBER GLASS ซึง่เป็นม้วนจะผา่นเข้าเคร่ือง TREATER 
3. ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม วตัถดุิบจะจบัตวักนัตามความยาวของม้วนและคอ่ยๆ ลดอณุหภมิูลง เม่ือออก

จาก TREATER 

4. นําม้วน PREPREG  ดงักลา่วเก็บเข้าห้องเย็นท่ีควบคมุความชืน้และอณุหภมิูจะถกูตดัออกเป็นแผ่นตาม
ขนาดท่ีต้องการ PREPREG ท่ีได้ประมาณร้อยละ 65 จะนําไปใช้เป็นวตัถดุบิ ในการผลติ LAMINATE และ 
PREPREG ประมาณร้อยละ 35 จะจําหน่ายเป็นผลติภณัฑ์สําเร็จรูป 

ขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิตแผน่ LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วตัถดุบิ COPPER FOIL ซึง่เป็นม้วนจะถกูตดัออกเป็นแผน่ตามขนาดท่ีต้องการ 
2. นําแผน่ PREPREG ท่ีตดัตามขนาดเทา่ COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลบักนัเป็นชัน้ คัน่

ด้วยแผ่นเหล็กไร้สนิมในเคร่ือง PRESS อดัด้วยแรงดนัประมาณ 350-420 PSI และอบด้วยความร้อน 
200-210 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 160 นาที 

3. จะได้แผน่ลามิเนตพร้อมนํามาตดัเป็นขนาดท่ีจะใช้งาน 
4. หลงัจากตดัแล้วจะสง่นํามาตรวจสอบคณุภาพ 
5. สง่เก็บในคลงัสนิค้า 

คุณสมบัตขิองลามิเนตที่ผลิตได้จะขึน้กับ EPOXY RESIN ท่ีใช้ โดยปัจจบุนัลกูค้าสว่นใหญ่จะให้ความสําคญั
กบัสารเคมีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 

ความเพียงพอของเคร่ืองจักรและบุคลากร 

บริษัทฯ มีความพร้อมในเร่ืองของบคุลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญ อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้มีการพฒันาฝึกอบรม
และ สง่เสริมให้ไปดงูานยงัตา่งประเทศ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ สว่นในด้านเคร่ืองจกัร บริษัทฯ ได้มี 
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การนําเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงูเข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีช่างผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศมา
ให้คําแนะนําอยูเ่สมอ เช่น ประเทศอิตาลี เยอรมนั และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ความเป็นไปได้ที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม่  

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
เทคโนโลยีใดๆท่ีจะเข้ามาทดแทนแผ่นพิมพ์วงจร PCB ได้ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตจะมีการเปล่ียนแปลง
อย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยความรู้ ความชํานาญ และความเช่ียวชาญพิเศษทางด้านการผลิต รวมทัง้ทักษะของ
บคุลากร ทําให้บริษัทฯ สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

 

ความสามารถ ความจาํเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้แข่งขันได้ 

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและช่างผู้ ชํานาญการทางด้านการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรเป็นพนักงานประจําของ
บริษัท ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีตลอด 24 ชั่วโมง และมีสัญญาบริการการดูแลและซ่อมบํารุงกับบริษัทผู้ผลิต
เคร่ืองจักร สําหรับเคร่ืองจักรท่ีสําคญัทุกเคร่ืองเพ่ือให้ให้มั่นใจว่าเคร่ืองจักรจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 
รวมทัง้ มีการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และมีอะไหล่ในการเปล่ียนแทนชิน้ส่วนท่ีชํารุดในทนัที
เม่ือเกิดปัญหา  

การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับคําแนะนําทางเทคนิคจากผู้ผลิตเคร่ืองจกัร และผู้ขายวตัถดุิบทกุราย รวมทัง้

จากลูกค้าในต่างประเทศ  นอกจากนี ้ยังได้มีการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมทางเทคนิค
เฉพาะด้าน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากลูกค้าและผู้ ผลิตวัตถุดิบด้วยดี โดยไม่มีข้อผูกพัน
ระหวา่งกนั  

2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัท ฯ ให้ความสําคัญ และรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ มีนโยบายการผลติท่ีใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งเตม็ประสทิธิภาพ โดย
ได้ลงทนุเป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํา้และทางอากาศ อีกทัง้โรงงานทกุแห่งของกลุ่มบริษัท 
ตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมซึ่งมีมาตรการในการป้องกนัมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอย่าง
เข้มงวด บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิง่แวดล้อม ดงัท่ีได้กลา่วไว้ใน สว่นท่ี 2 หวัข้อ 10           
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 บริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของทุก
กระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีความเช่ือมโยงกันในทุกระดับ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าทําหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยกําหนดนโยบายและขอบเขตการบริหาร
จดัการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์และภาระกิจของบริษัทฯ รวมถึงพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงให้
ครอบคลมุความเส่ียงทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและโอกาสการ
เจริญเตบิโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในการประเมินความเสี่ยงบริษัทฯ จําแนกปัจจยัความเสี่ยงหลกัๆ ได้ดงันี ้
 
ความเส่ียงในด้านการดาํเนินการผลิต 

ความเส่ียงในกระบวนการผลิต 

การผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีขัน้ตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซบัซ้อน ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการ
ผลติมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึง่อาจเป็นความเสี่ยงอยา่งหนึง่ของบริษัทฯท่ีต้องเรียนรู้และปรับกระบวนการผลิตให้
ทนักบัเทคโนโลยีใหม่ๆ และทนัต่อความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีคณะวิศวกรรมท่ีทําการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกนัฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ์ของลกูค้าอย่างใกล้ชิด จึงเกิดการแลกเปล่ียน แบ่งปันความรู้ 
และการพฒันาในเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการพิจารณานําเคร่ืองจกัรใหม่ท่ี
ทนัสมยัเข้ามาแทนท่ีเคร่ืองจกัรเก่าเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติด้วย 

ความเส่ียงในการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงในด้านการจดัหาบคุลากรสําหรับสายการผลติท่ีมีทกัษะเฉพาะด้านท่ีจําเป็น เน่ืองจากการ
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชํานาญงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพสินค้าได้
ดงันัน้บริษัทฯ จึงส่งเสริมการฝึกอบรมทางเทคนิคและจดัให้มีการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างทกัษะและ
ความรู้เฉพาะด้านและความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแก่บคุลากร รวมถึงการให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเพ่ือจงูใจ
บคุลากรคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ในระยะยาว 

ความเส่ียงในการขาดวัตถุดบิ 

การจดัหาวตัถดุิบเป็นปัจจยัสําคญัตอ่คณุภาพสินค้า ต้นทนุขาย ผลกําไร และความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ โดย
ท่ีการขาดแคลนวตัถดุิบอาจนําไปสู่การหยดุผลิต การปรับขึน้ของราคาวตัถดุิบอาจทําให้ต้นทนุขายสงูขึน้และผลกําไร
ลดลง ขณะท่ีการใช้วัตถุดิบด้อยคุณภาพในการผลิตอาจนําไปสู่การสูญเสียความน่าเช่ือถือของบริษัทฯได้ บริษัทฯ 
ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว จงึลงทนุสร้างโรงงานผลติวตัถดุบิหลกัท่ีจําเป็นในการผลติ PCB ได้แก่ 

 

3. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
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แผ่นลามิเนตและพรีเพกสําหรับใช้เองภายในกลุ่มบริษัทฯ จัดตัง้ในนามของบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์  
(TLM) เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทจะมีวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพและคณุสมบตัคิรบถ้วนเพียงพอตามแผนการผลติ  

นอกจากนี ้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (“เคมโทร
นิคส์”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้าและนํา้ยาเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ทํา
ให้บริษัทฯ มีแหลง่ผลิตนํา้ยาเคมีท่ีสําคญัไว้ใช้เอง ยงัช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระคา่ใช้จ่ายในการกําจดัของเสียจากโรงงาน
และสามารถ Recycleนํา้ยาเคมีท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ได้อีก และในปีเดียวกนันัน้เอง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทนุในบริษัท เคซี
อี ไต้หวนั จํากัด เพ่ือให้เป็นตวัแทนในการจดัหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ รวมถึงการหาซือ้เคร่ืองจักรในต่างประเทศให้กับ
กลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะมีวตัถุดิบในการผลิตอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ และได้รับประโยชน์จากอํานาจต่อรองท่ี
เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นมาตรการหนึง่ท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงเก่ียวกบัวตัถดุบิ 

ความเส่ียงเก่ียวกับราคาวัตถุดบิ 

สําหรับวตัถดุบิท่ีมีทองแดงหรือทองเป็นสว่นประกอบหลกั จะมีราคาผนัผวนตามสถานการณ์ในตลาดโลก เช่น 
แผ่นลามิเนต(Laminate) แผ่นทองแดง (Copper Foil) ก้อนทองแดง (Copper anode) และ เกลือทอง(Gold Salt) 
เน่ืองจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ดงักล่าว มีความผนัผวนตามสถานการณ์ตลาดโลก บริษัทฯ จึงต้องติดตามความ
เคล่ือนไหวของราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการทําสญัญาป้องกนัความเสี่ยง
ราคาทองแดงและราคาทองไว้ในปริมาณท่ีเหมาะสม ตามสถานการณ์ท่ีจําเป็น ประกอบกบับริษัทฯ มีการสํารองวตัถดุิบ
หลกัไว้ในปริมาณท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัแผนการผลติในแตล่ะช่วงเวลาด้วย 

สําหรับการจัดซือ้วัตถุดิบและวัสดุจําเป็นในการผลิตรายการอ่ืนๆ บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้ ผลิตหรือผู้ ขาย
วตัถดุบิแตล่ะรายการไว้อยา่งน้อย 3 บริษัท และจดัให้มีการเสนอราคาใหม่อย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้มีการแข่งขนัด้านราคา 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ผลติหรือผู้ขายอยา่งตอ่เน่ือง  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

PCB เป็นส่วนประกอบพืน้ฐานของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท ซึ่งในปัจจบุนัยงัไม่มีเทคโนโลยีหรือ
สินค้าชนิดใดมาแทนท่ีการใช้ PCB ได้ อย่างไรก็ดีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพใน
การทํางานสงูขึน้ และมีความละเอียดซบัซ้อนท่ีเพิ่มมากขึน้ INTERGRATED DESIGN ทําให้เกิดความต้องการ PCB ท่ี
มีขนาดท่ีเล็กลง มีลายวงจรท่ีละเอียดซับซ้อนมากขึน้ และมีจํานวนชัน้ (Layer) ของแผ่นวงจรท่ีเพิ่มมากขึน้ด้วย  ซึ่ง
หมายถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคนิคการผลิตท่ีต้องการทกัษะในการผลิตสงู เพ่ือให้ได้ PCB ท่ีมีคณุสมบตัิพิเศษมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามต้องการ นอกจากนัน้ยงัอาจมีการเปล่ียนแปลงประเภทของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
เช่นการใช้ Laminate ท่ีเป็น Halogen-Free หรือ ใช้ Lead-Free ซึง่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมหรือวตัถดุิบท่ีมีความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมของการใช้งานท่ีมีการแปรเปล่ียนอุณหภูมิท่ีสูงและอย่างรวดเร็ว (HIGH PERFORMANCE 
MATERIAL) โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเป็นความเสี่ยงของอุตสาหกรรม PCB ในระยะสัน้ จะเป็นการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบผลติภณัฑ์ การเปล่ียนแปลง 
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เทคโนโลยีในกระบวนการผลติ หรือ การเปล่ียนแปลงคณุสมบตัหิรือประเภทของวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต PCB ซึง่อาจทํา
ให้บริษัทฯต้องลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น อาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการผลิต รายได้ 
และผลกําไรจากการดําเนินงานอยู่บ้าง แต่บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
ตา่งๆ อยูต่ลอดเวลา ผา่นการลงทนุเพ่ือพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการผลิตอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงการขยายกําลงัการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้ามาโดยตลอด ขณะท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการผลิตสินค้าคณุภาพระดบัคณุภาพ
ปานกลางถึงคณุภาพสงูท่ีเทคโนโลยีการผลิตไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากนกั และการให้ความสําคญัต่อ
กระบวนการตรวจสอบคณุภาพสินค้า การสง่สินค้าตรงตามความต้องการของลกูค้า การให้ความช่วยเหลือแก่ลกูค้าใน
การผลติภณัฑ์ใหม่ เพ่ือรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษา
ฐานลกูค้ากลุม่เดมิไว้ได้ และมีการปรับตวัตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ 

ความเส่ียงในด้านการประกอบธุรกิจ 

ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกจิโลก 

 การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมี
ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง
ตามวฏัจกัรของอตุสาหกรรมอาจนําไปสูค่วามเสี่ยงด้านอ่ืนๆ และอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ยอดขายหรือราคาสินค้า
ของของกลุม่บริษัทฯได้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เน่ืองจากเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ําเสมอและผู้ ซือ้มักจะให้ความสําคญัด้านคณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือการกระจายความเส่ียงบริษัทฯ ได้เร่ิมกระจายการผลิตไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนด้วย เช่น ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม กลุ่มชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ และกลุ่ม
สนิค้าอปุโภค เป็นต้น 

ความเส่ียงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกจิ 

ความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดได้จากปัจจยัภายในประเทศของตลาดผู้ ซือ้เอง เช่น 
จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย เป็นต้น  และ
รวมถึงปัจจยัในระดบัองค์กรของลกูค้า เช่น มีการควบรวมกิจการ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจดัซือ้ เป็นต้น บริษัทฯ 
จงึมีนโยบายกระจายสดัสว่นการตลาดในกลุม่อตุสาหกรรมหลายประเภท แม้วา่จะคงสดัสว่นการ 
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ตลาดสว่นใหญ่ไว้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัได้กระจายการขายสินค้าไปทัว่ทกุภมิูภาคของโลก 
เช่น ในยโุรป อเมริกา และเอเซีย  

สว่นความเส่ียงทางด้านการแข่งขนัทางธุรกิจนัน้ ในด้านหนึ่งจะเป็นการแข่งขนัด้านราคา ซึ่งคูแ่ข่งของบริษัทฯ 
จะเป็นผู้ผลิตในประเทศจีนและไต้หวนั ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลก รวมถึงบริษัทด้วย 
แม้ว่าบริษัทฯจะไม่ได้เป็นคูแ่ข่งโดยตรงกบัผู้ผลิตในประเทศจีนเพราะมีตลาดเปา้หมายคนละกลุม่ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็น
การแข่งขนักบัผู้ผลิตPCB ในยโุรปท่ีถกูมองว่ามีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยักว่าและมีคณุภาพสงูกว่า PCB ท่ีผลิตในประเทศ
ไทย อีกทัง้ยงัมีแหลง่ผลิตในยโุรปเองซึ่งการขนสง่ทําได้สะดวกกว่า อย่างไรก็ดี จากการท่ีผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถกู
กดดนัเร่ืองต้นทุนทําให้ต้องหนัมาหาซือ้ของถูกท่ีมีคณุภาพในตลาดเอเซียมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิต 
PCB จากยโุรปและอเมริกามาทางเอเซียอย่างตอ่เน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมา ทําให้ผู้ผลิตท่ีเป็นคูแ่ข่งของบริษัทฯ ในยโุรป
คอ่ยๆลดขนาดของธุรกิจลง และจนถึงปัจจบุนัก็มีการปิดกิจการไปแล้วหลายแหง่ 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้า 

บริษัทฯ ขายผลิตภณัฑ์ PCB สําหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในสดัส่วน
ประมาณ ร้อยละ 70 โดยสง่ไปขายในตลาดยโุรป ประมาณร้อยละ 50-55 จากการพึง่พิงรายได้ในกลุม่อตุสาหกรรมยาน
ยนต์และตลาดยุโรป อาจเป็นผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงลดลงของความ
ต้องการในสินค้าจากกลุ่มสินค้าหรือตลาดดงักล่าวได้ อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ปกติอุตสาหกรรมยานยนต์จดัว่าเป็น
ตลาดท่ีมีความผนัผวนน้อยมากเม่ือเทียบกบัตลาดสินค้าอปุโภค หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมซึง่บริษัทไม่ได้มี
นโยบายในการผลิตสินค้าประเภทดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายขยายตลาดเข้าสู่ภมิูภาคเอเซียมากขีน้ และเร่ิมผลิต
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคระดบัคณุภาพ และกลุ่มสินค้าท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดการ
พึง่พิงรายได้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ในตลาดยโุรปลงได้บ้าง 

ความเส่ียงจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาต ิ

อัคคีภัยและภัยธรรมชาติอาจส่งผลเสียหายต่อการดําเนินงานของบริษัทฯได้เป็นอย่างมาก และอาจทําให้
บริษัทฯ ต้องเสียลูกค้าไปให้คู่แข่ง ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องหยุดการผลิตซึ่งจะทําให้สูญเสียรายได้ อีกทัง้ต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟืน้ฟูเพ่ือให้กลบัมาดําเนินการผลิตอีกได้ ดงันัน้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่ง จึงทํา
ประกันการเสี่ยงภยัทกุชนิดและประกันธุรกิจหยกุชะงกัไว้กับบริษัทประกันภยัท่ีมีฐานะทางการเงินแข็งแรง และมีการ
ทบทวนกรมธรรม์ประกนัภยัทกุปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีทนุประกนัท่ีเหมาะสมและสามารถคุ้มครองความเสียหายได้อย่าง
เพียงพอในทกุกรณี 

หลงัจากท่ีเกิดมหาอทุกภยัในปี 2554 นิคมอตุสาหกรรมไฮ-เทค ได้สร้างเข่ือนถาวรเพ่ือปอ้งกนันํา้ท่วมรอบนิคม
ฯ ปัจจบุนัสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยคาดวา่เข่ือนจะสามารถรับมือกบัสถานการณ์นํา้ทว่มในระดบัท่ีเคยเกิด 
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ขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สําหรับโรงงานใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ได้มีการออกแบบอาคารโดยคํานึงถึง
สถานการณ์นํา้ทว่มไว้ด้วย เช่นการยกพืน้อาคารให้สงูเกินระดบันํา้ท่ีอาจทว่มถึง เป็นต้น 

ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้อันเก่ียวกับเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมจากธนาคาร โดยความเส่ียงด้านเงินฝากอยู่ในรูปของอัตราดอกเบีย้สกุลเงินบาท 
ขณะท่ีความเสี่ยงด้านเงินกู้ ยืมอยูใ่นรูปของอตัราดอกเบีย้สกลุเงินบาท สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ และ สกลุเงินยโูร ท่ีกู้ ยืม
มาเพ่ือใช้ลงทุนในแหล่งใช้ไประยะสัน้และยาว ขณะท่ีดอกเบีย้เงินกู้ ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯเป็นอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับอัตราท่ีต่ํา โดยเฉพาะอัตราดอกเบีย้สกุลเงินยูโรท่ีมีแนวโน้มคงท่ีในอัตราต่ําไปอีก
ระยะเวลาหนึง่ สว่นอตัราดอกเบีย้สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ และ สกลุเงินบาท มีความเป็นไปได้วา่จะปรับขึน้ในคร่ึงปีหลงั
ของปี 2558 กลุ่มบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษัทฯมีการ
ติดตามความเคล่ือนไหวและแนวโน้มของตลาดเงินอย่างใกล้ชิด และ มีนโยบายกู้ ยืมเงินในสกุลเงินท่ีอตัราดอกเบีย้มี
แนวโน้มคงท่ีในระดบัต่ํา รวมถึงใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทางการเงิน เช่น Interest Rate Swap (“IRS”) หรือ Cross 
Currency Swap (“CCS”) เพ่ือบริหารจดัการความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ของหนีส้ินระยะยาว โดยพิจารณาต้นทนุและ
ยอดดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า (Negative Carry) ท่ีเหมาะสมและอยู่ในสดัส่วนท่ีมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการบริหาร
สภาพคลอ่งสว่นเกินได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ เน่ืองจาก รายได้สว่นใหญ่
ของบริษัทฯ ตลอดจน ต้นทุน ค่าซือ้วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายการลงทุนในเคร่ืองจักรท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงหนีส้ิน
บางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยประมาณร้อยละ 75 ของรายได้ และประมาณร้อยละ 50 ของต้นทนุ คา่วตัถดุิบ 
และคา่ใช้จ่าย อยู่ในรูปของสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ซึง่ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กําไรขาดทนุของบริษัทฯ ดงันัน้ เพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทฯจงึได้ 1) มีการพฒันาโปรแกรมทางการเงินให้สามารถ
แสดงสถานะความเสี่ยงเป็นรายสกุลเงินในแต่ละช่วงเวลา และให้มีการติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดอัตรา
แลกเปล่ียน รวมถึงพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ อย่างใกล้ชิด 2) ใช้หลกั Natural Hedge ในการบริหารความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปล่ียน ซึง่ได้แก่การนําเงินได้จากการขายสนิค้าไปชําระคา่ใช้จ่าย คา่ต้นทนุวตัถดุบิ เงินลงทนุ และ หนีเ้งิน
กู้ ยืมอยูใ่นรูปสกลุเงินเดียวกนั ทําให้ช่วยลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของอตัราแลกเปล่ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) วางแผนทางการเงินเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยใช้
เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทางการเงินตา่งๆ เช่น การซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) การเข้าทํา SWAP 
และ Option เป็นต้น 
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 ทัง้นีใ้นการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯใช้หลกัความระมดัระวงัเพ่ือการปอ้งกนัความเสี่ยงเป็นหลกั และไม่ทําการ
ในลกัษณะเพ่ือการเก็งกําไร 

ความเส่ียงจากการไม่ได้รับชําระค่าสินค้าจากตัวแทนจาํหน่าย 

 บริษัทฯ ขายสินค้าผ่านตวัแทนขายของบริษัทฯ ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้หมด 
สว่นท่ีเหลือเป็นการขายไปยงัลกูค้าโดยตรง โดยให้บริษัทตวัแทนเป็นผู้ตดิตามการชําระเงินคา่สนิค้าจากลกูค้าแล้วนําสง่
ให้แก่บริษัทตามตารางเวลาท่ีได้ตกลงกนั ทําให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับชําระเงิน หรือ ได้รับชําระเงินล่าช้า
ทัง้จากตวัแทนและจากลกูค้า ซึง่จะกระทบกบัสภาพคลอ่งและการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงในการ
ไม่ได้รับชําระหนีน้ัน้อยูใ่นระดบัท่ีต่ํา เน่ืองจากบริษัทตวัแทนหลายแหง่เป็นบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมของกลุม่บริษัท สว่น
บริษัทตวัแทนรายอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทนัน้ ก็มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดีมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 
ปี นอกจากนี ้ลกูค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทชัน้นําของโลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแรง ทําให้บริษัทฯ มี
ความเส่ียงน้อยท่ีจะไม่ได้รับชําระหนีจ้ากบริษัทตวัแทนขาย สําหรับความเส่ียงจากการชําระหนีล้า่ช้านัน้ บริษัทฯ ได้จดั
ให้มีพนกังานรับผิดชอบตดิตามบริหารยอดหนีค้้างชําระกบัตวัแทนอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือลดความเสี่ยง 
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4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพย์สนิถาวรท่ีสําคญัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายละเอียดและมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2557 ดงันี ้

ที่ดนิและอาคาร 
กรรมสทิธ์ิ : บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

  พืน้ที่ วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน ที่ตัง้  (ไร่-งาน-ตรว.) ใช้งาน    (ล้านบาท) คํา้ประกันเงนิกู้  
               (ล้านบาท) 

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 48 ซ.ฉลองกรุง 31 1-3-18 โรงงานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน           1.62  - 

สิ่งปลกูสร้าง แขวงลําปลาทิว  บางสว่นเก็บ โทรนิคส์ อาคาร             -  

 เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  เอกสารทางบญัชี     

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 72/1-2 ซ.ฉลองกรุง 31 9-1-27 สํานกังานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน         14.57   -  

สิ่งปลกูสร้าง แขวงลําปลาทิว   โรงงาน โทรนิคส์ อาคาร         32.15   

  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ            

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 72/3 ซ.ฉลองกรุง 31 10-2-14 สํานกังาน,  บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน         35.00   -  

สิ่งปลกูสร้าง แขวงลําปลาทิว   โรงงานและคลงั โทรนิคส์ อาคาร         12.84   

  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ    สินค้า         

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 72 ซ.ฉลองกรุง 31 19-3-71 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง บมจ.เคซีอี อีเลค ท่ีดิน       113.20  - 

สิ่งปลกูสร้าง แขวงลําปลาทิว  อาคารโรงงาน โทรนิคส์    

 เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ       

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 677 หมู่ท่ี 4  8-0-0 สํานกังานและ บจ.เคซีอี อินเตอร์ ท่ีดิน        12.00   -  

สิ่งปลกูสร้าง 
นิคมอตุสาหกรรม 
บางป ูจ.สมทุรปราการ 

 โรงงาน เนชัน่แนล อาคาร            -  

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 70 ซ.ฉลองกรุง 31  10-1-25 สํานกังาน และ บจ.ไทยลามิเนต  ท่ีดิน        40.81  - 

สิ่งปลกูสร้าง แขวงลําปลาทิว   โรงงาน แมนแูฟคเจอเรอร์ อาคาร        53.60   

  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ             

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 70/1 ซ.ฉลองกรุง 31 3-1-66 อยู่ระหวา่งการ บจ.ไทยลามิเนต  ท่ีดิน        32.61   -  

สิ่งปลกูสร้าง แขวงลําปลาทิว  ก่อสร้างอาคาร แมนแูฟคเจอเรอร์    

  เขตลาดกระบงั จ.กรุงเทพฯ   โรงงาน       

 
 
 
 

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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  พืน้ที่ วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน  ที่ตัง้ (ไร่-งาน-ตรว.) ใช้งาน    (ล้านบาท) คํา้ประกันเงนิกู้ 

               (ล้านบาท) 

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 117, 118 หมู่ท่ี 1 28-2-72 สํานกังาน และ บจ.เคซีอี  ท่ีดิน         82.53  

สิ่งปลกูสร้าง นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า   โรงงาน เทคโนโลยี อาคาร       619.28  1,136 

  จ.อยธุยา          

ท่ีดินเปลา่ โฉนดเลขท่ี 55796 11-0-53 สร้างโรงงานใน บจ.เคซีอี เทคโน ท่ีดิน          37.85  

    อนาคต โลยี              

              

ท่ีดินพร้อม เลขท่ี 1/28 หมู่ 5 อ. อทุยั 3-2-59 สํานกังาน และ บจ.เคมโทรนิคส์  ท่ีดิน          14.59 14.60 

สิ่งปลกูสร้าง จ. พระนครศรีอยธุยา  โรงงาน เทคโนโลยี  อาคาร          15.59  

    (ประเทศไทย)    

ท่ีดินเปลา่ โฉนดเลขท่ี 21469 13-1-86.9 สร้างโรงงานใน บจ.เคมโทรนิคส์  ท่ีดิน          54.00 54.00 

   อนาคต เทคโนโลยี     

    (ประเทศไทย)    

อาคารชดุ 1 Sims Lane, #05-11,  0-0-96.5 สํานกังาน บจ. เคซีอี สิงคโปร์ อาคาร        160.97 161.00 

 Singapore 387355.   พีทีอี    

        

 
 กรรมสทิธ์ิ :  สญัญาเช่า 

 
   วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ   

ทรัพย์สิน ที่ตัง้  พืน้ที่ ใช้งาน     

             

 1) ท่ีดินเปลา่ นิคมอตุสาหกรรม 3,204 ตรม.  อาคารโรงงาน การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

 ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ       

            

 2) ท่ีดินเปลา่ นิคมอตุสาหกรรม 1,000 ตรว.  ประกอบธรุกิจ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟค    

 ลาดกระบงั จ.กรุงเทพฯ       

        

 3) ให้สิทธิใช้ท่ีดิน นิคมอตุสาหกรรม   245 ตรม.  วางท่อในนิคมอตุ การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

 ลาดกระบงั จ.กรุงเทพ  สาหกรรมลาดกระบงั     
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  รายละเอียดของสญัญาเช่า 

 

สญัญา คูส่ญัญา ระยะเวลา อตัราคา่เช่า (บาท/เดือน) 

1) เช่าท่ีดิน 
 
 
 

ระหวา่ง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์จํากดั 
(มหาชน) กบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
 

3 ปี 
(วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  

ถึง  
วนัท่ี 30 เมษายน 2559) 

 1) ระหวา่งวนัท่ี  1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2556  
 เป็นจํานวน 78,788.42 บาท 
 2) ระหวา่งวนัท่ี  1 มิ.ย. 2556 - 30 เม.ย 2559 
 เดือนละ 85,291.54 บาท 

2) เช่าท่ีดิน 
 
 
 

ระหวา่ง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์จํากดั 
(มหาชน) กบั บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟค
เจอรเรอร์ จํากดั 
 

3 ปี 
(วนัท่ี 1 พ.ย. 2556  ถึง 
วนัท่ี 31 ต.ค. 2559) 

 อตัราคา่เช่า 74,520.00 บาท/เดือน 
 
 

3) ให้สิทธิวางท่อ ระหวา่ง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์จํากดั 2 ปี 4 เดือน  1)ระหวา่งวนัท่ี  1 กนัยายน 2557 ถึง 31 

ในนิคมอตุสาหกรรม (มหาชน) กบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง (วนัท่ี 1 กนัยายน 2557  ตลุาคม 2559 เป็นจํานวน 37,730 บาท 

ลาดกระบงั ประเทศไทย ถึง  2)ระหวา่งวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 

และคา่บํารุงรักษา  ถึง 31 ธนัวาคม 2559)  พฤศจิกายน 2559 เป็นจํานวน 38,987.80 บาท 

สิ่งอํานวยความสะดวก    3)ระหวา่งวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 

    ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวน 41,503 บาท 

    4)ระหวา่งวนัท่ี  1 กนัยายน 2557 ถึง 31 

    ธนัวาคม 2559 เป็นจํานวน 175.76 บาท 

 
 

มลูคา่ตามบญัชีของ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ของบริษัทและบริษัทยอ่ย  
ณ 31 ธนัวาคม 2557 

 

รายการ มลูคา่สทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 

  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน  3,393.15 

  สว่นปรับปรุงโรงงาน    136.67 

  เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์สํานกังาน        10.04 

  สว่นปรับปรุงสํานกังาน        5.46 

  ยานพาหนะ      47.07 

  โรงงานและสว่นปรับปรุงโรงงานระหวา่งก่อสร้าง  1,113.82 

  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหวา่งติดตัง้ 2,795.79 

รวม 7,502.00 

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและเกือ้หนนุกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯเทา่นัน้ โดยบริษัทฯ 
จะแตง่ตัง้ตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพ่ือให้มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย
ในการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเอือ้ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ ฝ่ายปฏิบตัิการ
ของแตล่ะบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นี ้โดยเป็น
การลงทนุในสดัสว่นท่ีมากพอให้บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคมุกิจการได้อยา่งเหมาะสม 

นอกจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัแล้ว บริษัทยงัไม่มีนโยบายท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิในธุรกิจ
ใดอีก  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายท่ีอาจมีผลกระทบตอ่
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั และผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ ร้อยละ 5 ของสว่นของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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   6.1   ข้อมูลทั่วไป  

    ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ :   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 ประเภทธุรกิจ  :  ผู้ผลติและจําหน่ายแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (PRINTED 
       CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 
 ประเภทของหุ้น :  หุ้นสามญั 
 ทนุจดทะเบียน           : 587,426,511 บาท ได้ออกหุ้นสามญัจํานวน 565,628,244 หุ้น  
  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  
 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  :  เลขท่ี 72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  
     ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 
     เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 
 เลขทะเบียนบริษัท        :  0107535000354 (เดมิ เลขท่ีบมจ. 68) 
  Website    :   http://www.kcethai.in.th     
 โทรศพัท์   :      (662) 326-0196 - 9 
 โทรสาร :      (662) 326-0300 
 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทตา่งๆ ตัง้แต ่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ดงันี ้

1) ช่ือนิตบิคุคล   บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   ผู้ผลติและจําหน่ายแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ PCB 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  677 ม.4 เขตสง่ออก นิคมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิท 
    ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมทุรปราการ 10280 
โทรศพัท์    02-709-3156-62 
โทรสาร    02-324-0368-9 

2) ช่ือนิตบิคุคล   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   ผู้ผลติและจําหน่ายแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ PCB 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  117,118 หมู่ 1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
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    ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน 
พระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท์    035-351-812-19 
โทรสาร    035-351-811 

3) ช่ือนิตบิคุคล   บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   ผู้ผลติ LAMINATE และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG) ซึง่เป็นวตัถดุบิสําคญัในการผลติแผน่พิมพ์วงจร 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  70 - 70/1 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 
    ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 
    เขตลาดกระบงั กทม. 10520 
โทรศพัท์    02-326-1312-3 
โทรสาร    02-326-0016 

4) ช่ือนิตบิคุคล   บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   ผู้จดัจําหน่าย PCB ในประเทศไทย 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  100/61 ชัน้ 21 อาคารวอ่งวานิช ถนนพระราม9 
    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
โทรศพัท์    02-645-0304-5 
โทรสาร    02-645-0306 

5) ช่ือนิตบิคุคล   เคซีอี อเมริกา อิงค์ 
ประเภทธุรกิจ   ผู้จดัจําหน่าย PCB ในสหรัฐอเมริกา 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  954 SAN RAFAEL AVE. 
    MOUNTAIN VIEW 94043-1926 USA 
โทรศพัท์    (650) 934-3700 
โทรสาร    (650) 230-4930 
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6) ช่ือนิตบิคุคล   บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   ผู้จดัจําหน่าย PCB ในภมิูภาคเอเซีย 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  1 SIMS LANE, # 05-11 
    387355 SINGAPORE 
โทรศพัท์    65-6748-5603 
โทรสาร    65-6748-7192 

7) ช่ือนิตบิคุคล   บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   ตวัแทนจดัหาวตัถดุบิในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท  
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว NTD 3,000,000  
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  332-7 8F, XIANFU ROAD, 
    TAOYUAN CITY, TAIWAN 
โทรศพัท์    886-333-21900 
โทรสาร    886-333-21253 

8) ช่ือนิตบิคุคล   บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 
ประเภทธุรกิจ   ผู้ผลติหมกึพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟา้ และนํา้ยาเคมีท่ีใช้ใน 

กระบวนการผลติแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 48,000,000 บาท 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  1/28 หมู่ 5 ตําบลคานหาม อําเภออทุยั 
    พระนครศรีอยธุยา 13210 
Website    http://chemtronic-thai.com 

โทรศพัท์    035-719674-6   
โทรสาร    035-719-677 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียน 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ :  02-229-2800, 02-564-5599 
โทรสาร :  02-654-5427 

ผู้สอบบัญชี 

นายวีระชยั  รัตนจรัสกลุ   ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขท่ี 4323  และ/หรือ 
 นาวิเชียร ธรรมตระกลู   ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขท่ี 3183  และ/หรือ 
 นางสาวบงกช  อ่ําเสง่ียม ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขท่ี 3684 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ :  02-677-2000 
โทรสาร  :  02-677-2222 

 
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 
 21 ซอยอํานวยวฒัน์ ถนนสทุธิสาร 
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ : 02-693-2036 
โทรสาร  : 02-693-4189 

 
6.2   ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

        ไม่มีข้อมลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 
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7.1   จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว 

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531และได้แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทัง้นี  ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 
587,426,511 บาท และมีทนุท่ีออกและชําระแล้ว 565,628,244 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามญัจํานวน 565,628,244 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท   

7.2    ผู้ถือหุ้น   

กลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 (จากการปิดทะเบียนลา่สดุ) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น  จาํนวนหุ้น  ร้อยละของ 
    ทุนชาํระแล้ว 

1. กลุม่องค์โฆษิต * 192,535,150  34.10 

2. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 30,737,849 5.44 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั 27,316,750 4.84 

4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 17,447,050 3.09 

5. นายอภิศกัด์ิ เทพผดงุพร 13,528,000 2.40 

6. นางสาวประภากร มานะศิลป์ 11,250,000 1.99 

7. น.ส.รสริน ศิริธนะ 10,528,000 1.86 

8. JP MORGAN THAILAND FUND 8,924,600 1.58 

9. CLEARSTREAM NOMINEES LTD 7,630,059 1.35 

10. CHASE NOMINEES LIMITED 7,338,500 1.30 

รวม 327,235,958  57.96 
 

หมายเหตุ : * กลุม่องค์โฆษิต ประกอบด้วย 
1. นายบญัชา องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน    58,002,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  10.27 

2. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน    30,839,750 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ   5.46 

3. นายอรรถสิทธ์ิ องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน   34,623,923 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ   6.13  

4. นายพิธาน องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน     36,076,222 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   6.39 

5. น.ส.ชติุนาถ องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน     32,992,875 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ   5.84 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาต ิมีจํานวนร้อยละ 18.25 

7  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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7.3    การออกหลักทรัพย์อ่ืน – กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

7.3.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและ
จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอ่ยจํานวน 10,000,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้ เว้น
แต่โอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W4  และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 5 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 7.81 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ
ทกุๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิดงักลา่ว
แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันท่ีบริษัทได้แจ้ง
เง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆในการใช้สทิธิแก่กรรมการและพนกังาน  โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 1 
ถึง 10 มิถนุายน 2555 และกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการปรับ
ราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิของ ESOP-W4 โดยมีรายละเอียดราคาและอตัราการใช้สิทธิภายหลงั
การปรับสทิธิดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลังการปรับสิทธิ 

ราคาใช้สทิธิ 7.810 6.721 
อตัราการใช้สทิธิ 1 หน่วย : 1 หุ้น 1 หน่วย : 1.16199 หุ้น 

 

โดยการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
ใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 424,126 หุ้น 
(หลงัการแปลงสทิธิ)  

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิแก้ใขเปล่ียนแปลงระยะ
สิน้สดุโครงการ ESOP-W-4 ท่ีได้ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังาน จากวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 
เป็นวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 สง่ผลให้บริษัทยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 365,000 หน่วย ดงันัน้ ไม่มี
ใบสําคญัแสดงสทิธิโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

7.3.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) 
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เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนมุัติให้บริษัทออกและ
จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอ่ย จํานวน 10,000,000 หน่วย ซึง่เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้ 
เว้นแต่โอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W5 และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสําคญัแสดง
สทิธิ 1 หน่วยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 31.99 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการ
ใช้สิทธิทกุๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิ
ดงักลา่วแก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557  ซึง่เป็นวนัท่ีบริษัท
ได้แจ้งเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน โดยกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก 
คือวนัท่ี 1 ถึง 5 มิถนุายน 2557 และกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 3,806,700 หน่วย 

7.3.3  ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (KCE–W2) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (KCE–W2) จํานวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย
แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัตอ่ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยไม่คดิมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2556 บริษัทมีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(KCE–W2) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมี
อตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อ 1 
หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทกุๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน 
และธันวาคม กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 1 ถึง 10 กนัยายน 2556 และกําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายคือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สทิธิเข้าจดทะเบียนป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

    ใบสําคญัแสดงสทิธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 96,910,001 หน่วย 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 17,987,546 หน่วย 

7.4    นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน นอกจากทนุสํารองดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ลงมตใิห้จดัสรรเงิน 
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ทนุสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้ เม่ือบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจาก
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํา้มูลค่าหุ้น 
ตามลําดบัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯได้  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกําไรสทุธิประจําปีตามงบการเงิน
รวม หลงัจากหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครัง้ 
ครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปีแรก โดยต้องผ่านการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไป สว่นการจ่ายเงินปันผลครัง้ท่ีสอง
เป็นเงินปันผลประจําปี ซึง่พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดคร่ึงปีหลงัและต้องได้รับการอนมุตัิจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงิน
และปัจจยัสําคญัอ่ืนๆ ของบริษัทยอ่ยนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในทกุกรณี จะขึน้อยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทนุ รวมถึงความจําเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไม่เกินกําไร
สะสมท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินงาน
ปกตขิองบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

         ปี 2557  ปี 2556            ปี 2555            ปี 2554       ปี 2553 
                ปีท่ีนําเสนอ     

 1. กาํไรสุทธิ งบการเงินรวม 2,109,770,664      1,173,504,078        643,273,805        206,759,625         534,615,089 
  งบเฉพาะกิจการ    924,461,921         449,808,038        257,186,642        257,865,286      1,033,640,412 
2. จาํนวนหุน้ ณ วนัส้ินสุด 31 ธ.ค.    565,628,244         480,495,089        472,600,769      472,224,269         471,067,269 
3. เงินปันผลจ่าย - บาทต่อหุน้            1.10      0.75  0.55             0.20         0.45 
 เงินปันผลระหวา่งกาล            0.40      0.25  0.20             0.10         0.15 
 เงินปันผลประจาํปี            0.70 *      0.50  0.35             0.10         0.30 
4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท)*     619,104,183        389,907,688        252,101,513          92,807,394       208,803,796 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 
  งบการเงินรวม                     29.3%    33.2%                 39.2%             44.9%        39.1% 
  งบเฉพาะกิจการ                   66.9%    86.7%                 98.0%             36.0%        20.2% 

( * เป็นอตัราเงินปันผลท่ีจะนําเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ) 

 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 
0.35 บาท ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 161.3 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2556  

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 115.4 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ในวันท่ี 6 
กนัยายน 2556 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 274.5 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี  
15 พฤษภาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน  2557 ในอตัราหุ้นละ 
0.40 บาท ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 223.2 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี  
4 กนัยายน 2557 

 
 
 



                                                                                                                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 

	

หนา้  55 
 

 

 
8.1  โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายช่ือ และขอบเขต อํานาจ และหน้าท่ี ดงันี ้

1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
- ประธานกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาท

อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งเป็นสดัส่วนตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ทา่น และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น 

รายช่ือและตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท 

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต (1) ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 

2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายไพฑรูย์  ทวีผล  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นางอบุล   จิระมงคล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5. นายปัญจะ  เสนาดสิยั กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

6. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต (1) กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร,  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8. นางศริิพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการ 

9. นายพิธาน  องค์โฆษิต (1) กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ : 
(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 

8  โครงสร้างการจดัการ 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯประกอบด้วย นายบัญชา องค์โฆษิต นายปัญจะ 
เสนาดิสยั  แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ และ นายพิธาน 
องค์โฆษิต กรรมการสองในหกคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฎิบตัิสําคญั 
4 ประการคือ 

1.1 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
1.2 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (Duty of 

Obedience) 
1.4 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose) 

2. พิจารณาอนุมัติ ให้ความชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงาน แผน
งบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพ่ือความมั่นคงและผลประโยชน์ท่ีสมดลุย์ และยัง่ยืนของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 

3. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

4. พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยทุธ์การบริหารงาน 

5. พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถ ขององค์กรให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

6. ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบตังิานของผู้บริหาร 

7. อนมุตัิการลงทนุในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจําปี และอนมุตัิรายการปกติทัว่ไปทางการค้าท่ีมี
วงเงินเกินอํานาจอนมุตัขิองกรรมการผู้จดัการ 

8. กํากบัดแูลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ 

9. ปฏิบตัติามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

10. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและยัง่ยืนตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

11. กํากบัดแูลกระบวนการแตง่ตัง้และเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชดัเจน 
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12. ควบคมุดแูลจดัการ การขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในบริษัทและสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัตระหนกั 
ในความสําคญัของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทจุริตและการใช้
อํานาจอยา่งไม่ถกูต้อง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระทําผิดกฎหมาย 

13. เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องเพียงพอ 

14. พิจารณาแตง่ตัง้ สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตําแหน่งใดๆ ในกรณีท่ีจําเป็น  

15. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

16. กํากับดแูลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง รวมทัง้การกํากับดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของ
บริษัทฯ เพ่ือให้ไปสูม่าตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล 

17. ประเมินผลการฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปีโดยรวม และประเมินตนเองเป็น
รายบคุคล 

18. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและการประชุมผู้ ถือหุ้ นเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการบริษัทฯท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้กําหนด นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

 ต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตาม
มาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในด้านตา่งๆ ดงันี ้

o การบริหารงาน  
o พนกังาน หรืออดีตพนกังานของผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 
o ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทฯ รวมถึงผู้ตรวจสอบ ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผู้

ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 
o พนกังานบริษัทฯ  
o ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลําดบัเดียวกนั  
o นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 
o ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯในช่วงระยะ 2 ปี 
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 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่นเป็นลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี-้ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนี-้ลกูหนีเ้งินกู้  
เป็นต้น รวมทัง้ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์ท่ีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 ไม่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดวาระการประชุม  
ให้รายละเอียดข้อมลู ต่อกรรมการ  เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอ
เร่ืองตา่งๆและเสนอความคดิเห็นใดๆ  ท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทกุความคิดเห็นท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี ้ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นในประเด็นท่ีสําคญัๆของบริษัท หรือใน
ประเดน็ท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั 

 แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและเป็น
จดุแข็งท่ีช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้ ริเร่ิมนําเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) เข้ามาในประเทศไทยเป็นราย
แรก จึงมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอย่างยาวนาน และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย มาโดยตลอด  

 ประธานกรรมการไม่มีอํานาจเหนือกวา่กรรมการทา่นอ่ืนๆ ดงักฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบหุน้าท่ีความ
รับผิดชอบเพิ่มเตมิของประธานกรรมการบริษัทฯ ไว้ดงันี ้

- ทําหน้าท่ีเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ และควบคมุดแูลการประชมุให้ดําเนินไปอย่าง
เรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ีและเป็น
อิสระ 

- ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานจะเป็นผู้ลงคะแนนตดัสินในกรณีท่ีมี
คะแนนเสียงเทา่กนั 
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- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การพิจารณาในวาระใด ประธานกรรมการจะไม่อยูใ่นท่ีประชมุและงดออกเสียงในวาระนัน้ๆ 

- ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยูเ่สมอ เพ่ือเป็นแบบอยา่งให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

2)  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
จากฝ่ายจดัการ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1) นายบญัชา องค์โฆษิต  ประธานกรรมการบริหาร 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  รองประธานกรรมการบริหาร 

3) นายพิธาน องค์โฆษิต  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเน่ียน   ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานปฏิบตักิารผลติ 

5) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี      ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการเงินและบริหาร 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณประจําปี รายจ่ายเพ่ือการลงทุน เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

2. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดํานินงานภายใต้นโยบายต่างๆท่ีกําหนดไว้ รับผิดชอบ
โดยรวมและควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงาน
ประจําปี 

3. ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร และกําหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานในการ
ปฏิบตังิานให้บรรลเุปา้หมายสงูสดุ 

4. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหา เพ่ือท่ีจะบรรล ุ
เปา้หมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. รับผิดชอบและอนมุตักิารจดัหาวงเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาว และการเปิด-ปิดบญัชีของบริษัท 

6. ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่คณะกรรมการเพ่ือช่วยประกอบการตดัสนิใจใดๆท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

7. แก้ไขปัญหาหรือความขดัแย้งใดๆท่ีมีผลกระทบกบัองค์กร 
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8. ดํารงไว้ซึง่การส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

9. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทฯเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

10. อนมุตักิารแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไว้โดยจะ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการตา่งๆของบริษัทฯเพ่ือให้เกิดความถกูต้องเป็นธรรมและเป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุคน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

- กรรมการอิสระ 3 ทา่น 

- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

รายช่ือและตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) นายไพฑรูย์   ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 

3) นางอบุล   จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วม
ประชมุด้วยทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล รวมทัง้มีหน้าท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และ 
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5. ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

6. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้การพิจารณาเสนอคา่ตอบแทน 
การสอบบญัชี 

7. ประเมินความเสี่ยงท่ีสําคญัของบริษัทฯ และให้คําแนะนําในการลดความเส่ียง 

8. ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหวัหน้า
หน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

9. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายในพิจารณางบประมาณ
และอตัรากําลงัของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเป็นรายงาน
เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

11.  ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือ
ชีแ้จงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

12. พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี(หากมีความจําเป็น) 

13. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม โดย
ร่วมหารือกบัคณะทํางานบริหารความเส่ียงของฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้อง
กบัการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทกุด้าน รวมทัง้ความเสี่ยงจากทจุริตคอร์รัปชัน่ 

14. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมทัง้การแตง่ตัง้หวัหน้าหน่วยงานการตรวจสอบ
ภายใน หรือการแต่งตัง้ผู้จัดการอาวโุสจากสํานักงานเลขานกุารมาเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 
3 คน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

- กรรมการอิสระ 2 ทา่น และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ทา่น 

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

รายช่ือและตําแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. พลโทนายแพทย์สปุรีชา  โมกขะเวส ประธานกรรมการ 
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2. นายปัญจะ เสนาดสิยั  กรรมการ 

3. นางอบุล จิระมงคล  กรรมการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ ในการสรรหา 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการสรรหา กําหนดคณุสมบตัิของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพ่ือแทนกรรมการท่ีครบวาระ โดยพิจารณาสรรหา
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน  

2. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร 

3. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือกรณีอ่ืนๆ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณา 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนด
ระยะเวลาท่ีเพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา โดยมีการทบทวนแผนอยา่งสม่ําเสมอ 

6. ปฏิบตัหิน้าท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ในการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผู้ จัดการ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดย
คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้คณะกรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้บรรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

3. พิจารณากําหนดเปา้หมายและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดคา่ตอบแทน และเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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4. พิจารณาคา่ตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดบัสงูตามผลการปฏิบตัิงานท่ีประธานเสนอ เพ่ือเสนอตอ่ท่ี  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทหลงัการประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทกุครัง้ 

6. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5)  คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ โดยแต่งตัง้จากกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารระดบัสงูจากสว่นงานตา่งๆ โดยมีกรรมการอิสระเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนี ้ 

รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ  

1) นางจนัทิมา  องค์โฆษิต       ประธานกรรมการ 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต           กรรมการ 

3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี          กรรมการ 

4) ดร.ตนัตกิร ชงัฆนาก กรรมการ 

5) นางเอือ้อารี  แก่นโกมล            กรรมการ 

       โดยมีนายไพฑรูย์ ทวีผล เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

1. เสนอแนวปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดี และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้หลกั
สากล 

3. ทบทวนและกําหนดหลกัเกณฑ์  ข้อพึงปฏิบตัิท่ีสําคญั และปรับปรุงหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี
อยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ และเหมาะสม 

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น 
แนวปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. ครอบคลมุการกํากบัดแูลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 
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6. คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยจะต้องมีการประชมุไม่น้อยกวา่ 2 ครัง้ตอ่ปี และรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ 

6)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยแต่งตัง้จากผู้บริหารระดบัสงูจาก

ฝ่ายจดัการและมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานกรรมการ  

รายช่ือและตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1) นายพิธาน องค์โฆษิต   ประธานกรรมการ 
2) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเน่ียน กรรมการ 
3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี  กรรมการ 
4) นายอรรถสทิธ์ิ องค์โฆษิต  กรรมการ 
5) ดร.ตนัตกิร ชงัฆนาก    กรรมการ 

6) นายคมกริตย์ ศภุโกวิท  กรรมการ  

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงตอ่บริษัทฯ 

2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ 

3. กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ตดิตามการนําไปปฏิบตั ิสอบทานประสทิธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง 

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้ดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการจดัการความเส่ียงของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้และการบริหาร
ความเสี่ยงได้ถกูนําไปปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 

5. นําเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุไตรมาส 
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สรุปการดาํรงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

รายช่ือกรรมการ              คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ 
        บริษทัฯ              ตรวจสอบ           สรรหาและ           กาํกบัดูแล          บริหารความ 
                   กาํหนด          กิจการ                เส่ียง 
                ค่าตอบแทน       
 
นายบญัชา องคโ์ฆษิต                C     -   -            -          - 
พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส         M    M  C            -          -  
นายไพฑูรย ์ทวีผล         M    C                 -            -          - 
นางอุบล จิระมงคล         M    M  M            -          - 
นายปัญจะ เสนาดิสยั         M    -  M            -          -  
แพทยห์ญิงจนัทิมา องคโ์ฆษิต        M    -  -           C          -  
นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต             M    -  -           M          -  
นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์          M    -  -            -          - 
นายพิธาน องคโ์ฆษิต         M    -  -            -         C 
หมายเหตุ : 
     C – Chairman  ประธาน         M – Member     กรรมการ 
 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2557 

                                                การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง)_____                                   .           
รายช่ือกรรมการ              คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ 
        บริษทัฯ              ตรวจสอบ           สรรหาและ           กาํกบัดูแล          บริหารความ 
                   กาํหนด          กิจการ                เส่ียง 
                ค่าตอบแทน       

นายบญัชา องคโ์ฆษิต           12 / 12    -   -            -          - 
พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส     11 / 12  4 / 4           2 / 2            -          - 
นายไพฑูรย ์ทวีผล     12 / 12 4 / 4               -            -          -  
นางอุบล จิระมงคล        12 / 12  4 / 4              2 / 2             -          - 
นายปัญจะ เสนาดิสยั     12 / 12    -           2 / 2            - 
แพทยห์ญิงจนัทิมา องคโ์ฆษิต    12 / 12    -  -         4 / 4  
นางวรลกัษณ์ องคโ์ฆษิต        12 / 12    -  -         4 / 4   
นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์      11 / 12    -   -            -          - 
นายพิธาน องคโ์ฆษิต*          9 / 12                -   -            -       2 / 2 
* ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 
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8.2   ผู้บริหาร  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 10 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายบญัชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร 

2) นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

3) นายพิธาน  องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเน่ียน   ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานปฎิบตักิารผลติ 

5) นางธญัรัตน์  เทศน์สาลี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการเงินและบริหาร 

6) นายอรรถสทิธ์ิ  องค์โฆษิต ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) นายนพดล  ทบัเท่ียง  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิารผลติ 

8) ดร. ตนัตกิร  ชงัฆนาก  ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหาร 

9) นายธีระพร  ใจซ่ือดี  ผู้ อํานวยการฝ่ายซอ่มบํารุง 

10) นายไพโรจน์   ธาราวชัรศาสตร์ ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 

ขอบเขต อํานาจ หน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการมีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และ
จะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซ่ือสตัย์ สจุริต
และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นอย่างดีท่ีสดุ รวมไปถึงอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองหรือกิจการ
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ควบคมุ ดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

2. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ
ลกูจ้าง ตลอดจนให้พนกังานและลกูจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด แต่
ถ้าเป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ก่อน 

3. เป็นผู้ มีอํานาจในการบังคบับัญชา ติดต่อ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิติกรรม
สญัญา เอกสารคําสัง่ หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ท่ีใช้ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บุคคลอ่ืน ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือให้การดําเนินการข้างต้น
สําเร็จลลุว่งไป 
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4. มีอํานาจอนมุตัิและมอบอํานาจช่วงอนมุตัิเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซือ้จดัจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัท ซึง่อํานาจการอนมุตัดิงักลา่ว จะเป็นการอนมุตัริายการปกตทิัว่ไปทางการค้า ท่ีมี
วงเงิน ไม่เกิน 800 ล้านบาท ตอ่รายการ และอนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สินอ่ืน ในวงเงินไม่เกิน 
400 ล้านบาทต่อรายการ หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนุมัติ ให้นําเสนอเพ่ือขออนุมัติ จาก
คณะกรรมการบริษัท 

5. ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ
คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับ
อนมุตัดิงักลา่วตอ่คณะกรรมการในทกุๆ 3 เดือน 

6. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
หนงัสือมอบอํานาจฉบบันี ้และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทกําหนดไว้ 

8. อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้ มีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสัง่จ่ายเงินของบริษัทฯ รวมถึงสญัญาต่างๆ 
เอกสารทางบญัชีและการเงิน และเอกสารทัว่ไป 

9. เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล และ
ด้านการปฏิบตัอ่ืินๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

10. อนมุตักิารแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

11. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และ/หรือ มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการบริหารทกุประการ 

8.3   เลขานุการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตัง้ นางธัญรัตน์ เทศน์
สาลี เป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือช่วยดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทในการดแูลบริหารกิจการให้ดําเนินไป
ในทิศทางท่ีถกูต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยกําหนดให้เลขานกุารบริษัทรับผิดชอบดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ในนามของบริษัทฯหรือคณะกรรมการ 
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1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ทะเบียนกรรมการ 
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจําปีของบริษัท 
1.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

4. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
ข้อพงึปฏิบตัติา่งๆ 

5. ร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 

6. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามผลให้มีการ
ปฏิบตัติามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากบับริษัทฯ
ตามระเบียบ และข้อกําหนดของหน่วยงานทางราชการ 

8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9. สง่เสริมให้บริษัทฯมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสม 

10. ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับสทิธิตา่งๆของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัทฯ 

11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมท่ีสะท้อนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเหมาะสมท่ี
เช่ือมโยงกบัความสําเร็จในการปฏิบตัิงาน ผลประกอบการ ปัจจยัแวดล้อมอ่ืน ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําผลสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มา
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย  
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ในปัจจบุนั รูปแบบของคา่ตอบแทนกรรมการมี 2 ประเภท คือคา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนประจําปี ทัง้นี ้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกปี ค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2556 และ ปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 30/2556 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2556 และ ครัง้ท่ี 31/2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 แล้ว ตามลําดบั 

คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบีย้ประชุม(บาท) 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 

1  นายบญัชา องค์โฆษิต  ประธานกรรมการ 1,400,000 1,400,000 420,000 400,000 

2  พลโท นายแพทย์สปุรีชาโมกขะเวส  กรรมการ 700,000 700,000 360,000 340,000 

3  นายไพฑรูย์ ทวีผล  กรรมการ 700,000 700,000 360,000 340,000 

4  นางอบุล จิระมงคล  กรรมการ 700,000 700,000 360,000 340,000 

5  นายปัญจะ เสนาดิสยั  กรรมการ 700,000 700,000 360,000 340,000 

6  แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  กรรมการ 700,000 700,000 360,000 340,000 

7  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  กรรมการ 700,000 700,000 360,000 340,000 

8  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  กรรมการ 700,000 700,000 360,000 340,000 

9 นายพิธาน องค์โฆษิต กรรมการ 700,000 0 270,000 0 

  รวมทัง้สิน้  7,000,000 6,300,000 3.210,000 2,780,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

     ปี 2557 ปี 2556 

1  นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 500,000 

2  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 

3  นางอบุล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 

 รวมทัง้สิน้   1,300,000 1,300,000 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 การกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่ง
เช่ือมโยงกับผลการดําเนินการของบริษัทและการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีการให้ผลตอบแทนแก่
ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพ ดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2557 ปี 2556 

จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเงนิ  
(บาท) 

จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเงนิ  
(บาท) 

 เงินเดือน 9 22,455,900 11 21,403,083 

 โบนสั/เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 9 4,726,304 11 4,295,589 

 

ผลตอบแทนอ่ืนสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (โครงการ ESOP-W4) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไม่มีใบสําคญัแสดงสทิธิโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (โครงการ ESOP-W5) จํานวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ใบสําคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 3,806,700 หน่วย 
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8.5  บุคลากร  

 จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

บุคลากร 
ปี 2557 
(คน) 

ปี 2556 
(คน) 

ปี 2555 
(คน) 

 ผู้บริหาร (ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการขึน้ไป) 48 42 35 

 พนกังานฝ่ายขายและบริหาร 84 83 83 

 พนกังานสายการผลติในโรงงาน 718 702 708 

 พนกังานสายการผลติเหมาช่วง 1,539 1,034 978 

รวมบุคลากรทัง้สิน้ 2,389 1,861 1,804 

 

 
จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

บุคลากร 
ปี 2557 
(คน) 

ปี 2556 
(คน) 

ปี 2555 
(คน) 

 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 2,389 1,861 1,804 

 บจ. เคซีอี เทคโนโลยี 1,991 2,040 1,778 

 บจ. เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล 900 879 869 

 บจ. ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ 323 325 297 

 บจ. เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 53 49 48 

 บจ.เคซีอี ประเทศไทย 10 8 8 

 บจ. เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี 33 - - 

รวมบุคลากรทัง้สิน้* 5,699 5,162 4,804 

   * นบัรวมพนกังานเหมาช่วง       
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีบคุลากรทัง้หมดจํานวน 2,389 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่าย

ผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทัง้สิน้ 733.5 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา 
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ค่าตอบแทนอ่ืนๆ เงินประกันสงัคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ และ
โครงการผลประโยชน์พนกังานอ่ืนๆ นอกจากนี ้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกัน
กบับริษัทฯ จํานวน 1,147.8 ล้านบาท ในปี 2557 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพและความพร้อมใน
การปฏิบัติตามพันธกิจ "มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง" ซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จตาม
วิสยัทศัน์ขององค์กรอยา่งยัง่ยืน  

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นําระบบ Talent Management มาใช้ ซึง่เป็นระบบในการวางแผนและการพฒันา
บคุลากร (Personnel development) ในระบบ SAP โดยใช้หลกัการ Competency Management เพ่ือวางแผน
อาชีพ (Career plan) และ แผนการพฒันาความรู้ความสามารถรายบคุคล รวมทัง้วางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน 
(succession plan) ในตําแหน่งท่ีสําคญั 

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานของทุกหน่วยงาน ในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการทํางาน 1)  ด้านคณุภาพ เช่น ระบบมาตรฐานคณุภาพ การลดของเสีย กระบวนการทํางาน 2) ด้าน
ความปลอดภยัในการทํางาน เช่น การฝึกซ้อมทีมระงบัเหตฉุกุเฉิน การทํางานเก่ียวกบัรังสี 3) ด้านทรัพยากรบคุคล 
เช่น บทบาทหน้าท่ีของหวัหน้างาน KPI และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานการจดัเก็บสารเคมี การตรวจและ
รายงานการจดัการพลงังาน เป็นต้น รวมทัง้ เปิดโอกาสให้พนกังานได้ศกึษาด้วยตนเอง หรือศกึษาต่อในระดบัสงู
ขึน้ไปด้วย  

     ปี 2555  ปี2556     ปี2557 

จํานวนชัว่โมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)  23.94   23.75   30.14  

พนกังานท่ีมีทกัษะหลายด้าน (ร้อยละ)  60.00  64.44   69.26  
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นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัและเล็งเห็นความสําคญัของการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และมุ่งมัน่ท่ีจะกํากบัดแูลให้องค์กรมีการดําเนินงานและปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดีตามนโยบายบริษัทฯ และสอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ ถือหุ้ น ลูกค้าพนักงาน 
ตลอดจนสาธารณชน และเช่ือว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลของ 
ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) บริษัทฯมีนโยบายท่ี
จะบริหารงานโดยยึดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้ความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียมี
น้อยท่ีสุด โดยใช้นโยบาย วิธีการทํางาน กฎเกณท์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุม
องค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯจะมุ่งมัน่พฒันาการกํากับ
ดแูลกิจการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือบรรลเุป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนให้กับ
องค์กรและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง
เป็นประจําทกุปี เพ่ือให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจบุนั 

 บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนกัและการมีสว่นร่วมของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กร
อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่
นโยบายการกํากับดแูลกิจการดงักล่าว และส่ือสารให้ทกุคนในองค์กรตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบตัิผ่านหลายๆช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท  เพ่ือกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญของข้อพึงปฏิบัติท่ีดี  
โครงสร้าง บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสีย การ
เปิดเผยข้อมลู ตลอดจนกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมทางธุรกิจตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดํารงตําแหน่ง และ
การปฏิบตัิหน้าท่ี รวมถึงจัดให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทําให้บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดําเนินงานท่ียัง่ยืนและใช้เป็นเคร่ืองมือในการบรรลเุป้าหมาย
สําคญัของบริษัทฯในการท่ีจะเพิ่มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ภายใต้การดําเนินธุรกิจ
ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บนพืน้ฐานการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทําด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการ
ปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ เก่ียวข้องทกุๆฝ่ายอยา่งมีคณุธรรมและเทา่เทียมกนั  
 

 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑ์การประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในระดบั “ดีมาก” ตดิตอ่กนั 

9  การกาํกับดแูลกจิการ 
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7 ปี ในปี 2551-2557 แม้ว่าจะมีการปรับหลกัเกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดมากขึน้ตามมาตรฐานของ ASEAN CG 
Scorecard ด้วยหลกัเกณฑ์ท่ีเพิ่มขึน้จากเดิม 148 ข้อ เป็น 237 ข้อ และมีการปรับวิธีการคํานวณคะแนน รวมถึง
การให้นํา้หนกัในแตล่ะหมวดท่ีประเมินใหม่ โดยมีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE 
OF DIRECTORS ASSOCIATION; IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึง่จากผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท
ทุกปีท่ีผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนท่ีให้
ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นรูปธรรมและ
ตอ่เน่ือง 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทุนใน
หลกัทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆกลุม่ทัง้ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือ
นกัลงทนุสถาบนัด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามแนวทางการ
ปกปอ้งและรักษาสทิธิขัน้พืน้ฐาน โดยได้กําหนดสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นไว้ในคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัทฯ กลา่วคือ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ สิทธิในการเปล่ียนมือหรือโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิในการ
รับสว่นแบง่กําไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมลูและข่าวสารท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอและ
ตรงตามเวลาท่ีควรจะเป็น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงใน
เร่ืองสําคญัใดๆในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองค่าตอบแทน
ของกรรมการในทกุๆรูปแบบ สทิธิในการออกเสียงแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และสิทธิในการ
แสดงความคดิเห็นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือร่วมตดัสนิใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายการเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ การอนมุตัธิุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลตอ่ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตดัสินใจในเร่ืองสําคญัใดๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงการดําเนินกิจการพืน้ฐาน 

 สําหรับรายละเอียดสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯได้กําหนดไว้ชัดเจนในเอกสารท่ีจัดส่งให้กับ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับ
ข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั 

 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็น
การล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ และได้ระบสุิทธิในการเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นไว้อยา่งละเอียดและชดัเจนในหนงัสือเชิญประชมุ  
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 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืน  เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีได้จัดส่งไป
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ บริษัทฯ ได้จดัทําหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด  และบริษัทยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไว้
บริการผู้ ถือหุ้นสําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมภาย
หลังจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมต ิ

  ในปี 2557 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก กรุงเทพฯ ซึง่เป็นโรงแรม
ท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชมุได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับผู้ ถือหุ้นท่ี
ให้ความสนใจเข้าประชุมมากขึน้ ทัง้นี  ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าประชุมและซักถาม 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆอยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ทําให้การประชุมดําเนินไปอย่างราบร่ืนและมี
ประสทิธิภาพ 

  ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงด้วยระบบ
บาร์โค๊ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง นอกจากนีไ้ด้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคนกลางท่ีเป็นบุคคลภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจสอบและ
สงัเกตการณ์ตัง้แต่กระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนบัคะแนนเสียง โดยเม่ือจบการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี จะมีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ของจํานวน
กรรมการทัง้หมด โดยในวาระเลือกตัง้กรรมการ ได้มีการชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ในการเสนอช่ือเข้ารับตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการท่ีเสนอช่ือเข้ารับตําแหน่ง บริษัทฯ 
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดํารง
ตําแหน่งสําคัญๆในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมีข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ สําหรับ
คา่ตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้มีวาระเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือชีแ้จงให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึง
จํานวนเงิน และประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับ รวมถึงนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน 
และหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนสําหรับกรรมการแตล่ะตําแหน่งด้วย  

  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้พิจารณาตามลําดับระเบียบวาระท่ีได้กําหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลําดบัวาระและไม่มีการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ือง
อ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 
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  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซกัถามในวาระ
ตา่งๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียด ทัง้นี ้ในวาระท่ีผู้ ถือหุ้นมี
ข้อสงสยัหรือได้ซกัถาม ก็ได้จดัเตรียมบคุลากรท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ให้คําตอบ 

  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

   บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงมาตรฐานการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กําหนดให้มีการจดัการประชมุปีละ 1 ครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่น ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึง่เป็น
เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ี
ต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2557 บริษัทไม่มีการจดั
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นใดๆ 

 ในปี 2557 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 
โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก กรุงเทพฯ ซึง่เป็นโรงแรม
ท่ีตัง้อยูใ่นทําเลท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมประชมุได้โดยสะดวก  

  ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมตกํิาหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 31/2557 กําหนดระเบียบวาระการ
ประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิใน
การเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและรับเงินปันผล บริษัทฯได้นํารายละเอียดดงักล่าวแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่าน
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.kcethai.in.th) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ลงมติในแต่ละวาระการประชมุและเอือ้อํานวยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ลง
ประกาศเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนัต่อเน่ือง 3 วนั
ในวนัท่ี 8 - 10 เมษายน 2557 และได้สง่หนงัสือเชิญประชมุครัง้ท่ี 31/ 2557 ฉบบัภาษาไทยผ่านทางศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และฉบบัภาษาองักฤษเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาลว่งหน้า 15  วนัก่อน
วนัประชมุ คือในวนัท่ี 14 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้: 

  หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 31/ 2557  ท่ีระบวุนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น พร้อมทัง้รายละเอียดข้อมลูประกอบการตดัสินใจในแต่ละวาระ โดยแตล่ะวาระระบชุดัเจนว่าเป็น
วาระเพ่ือพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนมุตัิ พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ในเตล่ะวาระอยา่งละเอียด 

 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 30/ 2556 
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 รายงานประจําปี 2556 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเลม่) 

 ข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ พร้อมประวตัิโดยละเอียด อาทิเช่น ช่ือ ประวตัิการเป็นกรรมการ การศึกษา การเข้า
ร่วมการอบรม ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในธุรกิจอ่ืน จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมการประชมุในปีท่ี
ผา่นมา และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี เช่น บริษัท  ช่ือของผู้ตรวจสอบบญัชี และบริษัทตรวจสอบบญัชี 

 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนดซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ
ทางการออกเสียงลงคะแนนได้ 

 เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม โดยอธิบายการแต่งตัง้ตวัแทนโดย
การมอบฉันทะ ขัน้ตอนในการลงทะเบียน  ขัน้ตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนับ
คะแนนเสียง 

 แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี ้ยงัมีรายช่ือพร้อมประวตัิกรรมการอิสระให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉนัทะไว้ด้วย 

  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 31/ 2557 นายบัญชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็น
ประธานท่ีประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทกุท่าน ณ เวลาเร่ิมการ
ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 378 คน โดยแบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 68 ราย รวม
จํานวนหุ้ น  203,575,551 หุ้ น ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและผู้ แทนจํานวน 310 ราย จํานวน 
200,429,502 หุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้หมด 404,005,053 หุ้นเท่ากับร้อยละ 73.58 และมากกว่าสดัส่วน 1 ใน 3 
ของจํานวนหุ้นท่ีจัดจําหน่ายแล้ว 549,037,541 หุ้น โดยการประชุมครัง้นีมี้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 
รวมถึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้า 2.5 ชัว่โมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์
โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนในแตล่ะวาระ เพ่ือความถกูต้อง รวดเร็ว และความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุหลงัจากการประชมุเร่ิมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระท่ียงัไม่ได้พิจารณาลงมตไิด้ 
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  ก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุ 
ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการประชมุและได้เชิญเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัของโรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ชีแ้จง
มาตรการความปลอดภยัในกรณีท่ีอาจมีเหตฉุกุเฉินเกิดขึน้ จากนัน้ได้ชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง การเก็บ
บตัรลงคะแนน รวมถึงขัน้ตอนการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
โดยมีการประมวลผลคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค๊ด รวมถึงการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบอยา่งชดัเจน ดงันี ้

 ณ จุดลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบตัรลงคะแนนจะมีช่ือผู้ ถือหุ้น ช่ือ
ผู้ รับมอบฉันทะ และจํานวนหุ้นท่ีถือ และ มีลําดบัวาระกํากับไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนน
อยา่งถกูต้องตามวาระ บริษัทฯได้จดัให้มีการบนัทกึคะแนนเสียงด้วยระบบ Bar code 

 ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีมีอยู่ เพ่ือออกความเห็นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ในแตล่ะวาระได้  

 ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยทําเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนน พร้อมลงนามในบตัร 
บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่ลงช่ือกํากบั จะถือเป็น
บตัรเสีย ทัง้นี ้เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ขอให้สง่บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรท่ีระบคุวามเห็น 
"ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านัน้ ยกเว้น ในวาระท่ี 5 และ 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ในทกุกรณี 

 ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง "ไม่เห็น
ด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านัน้ แล้วนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักล่าว หกัออก
จากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน 
"เห็นด้วย" ในวาระนัน้ๆ รายงานผลการนบัคะแนนจะแสดงบนจอด้านหน้าของห้องประชมุ  

 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

 สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะส่งบตัรลงคะแนนลว่งหน้าในวาระท่ีเหลืออยู่ให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจะได้ลงคะแนนเสียงให้
ในแตล่ะวาระ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ มิได้คืนบตัรลงคะแนนท่ีระบคุวามเห็น "ไม่เห็นด้วย" และ "งด
ออกเสียง" แก่เจ้าหน้าท่ี ก่อนท่ีประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นได้
ออกเสียง "เห็นด้วย" 

 



               แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 

	

หนา้ 80 
 

 กรณีถือเป็นบตัรเสีย มีดงันี ้

1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian ใน
ประเทศไทย) 

2. มีการแก้ไข ขีดฆา่ความเห็น โดยมิได้ลงนามกํากบั 

3. การขีดฆา่บตัรทัง้บตัร 

4. บตัรลงคะแนนท่ีชํารุด และไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถอ่านผลได้ 

 มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ "เห็นด้วย" และเป็นไปตามข้อบังคบัของ
บริษัทฯ ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนมุตัิในวาระนัน้ๆ ใน
กรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบักําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ท่ีต้องการคะแนนเสียงต่างไป 
ประธานฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

 การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความ
ประสงค์จะสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ เม่ือประธานฯ อนุญาตแล้ว      
ขอความกรุณาแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า ท่านเป็นผู้ ถือหุ้นหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ช่ือ นามสกลุใด แล้วจึง
เสนอความคิดเห็นหรือคําถาม เพ่ือการบนัทึกรายงานการประชุม และในการสอบถาม หรือแสดง
ความคดิเห็น ขอให้เสนอเนือ้หาอยา่งกระชบั และตรงประเดน็ 

 เม่ือการประชมุเสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นท่ี "เห็นด้วย" ในทกุ
ระเบียบวาระเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 

นอกจากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งว่า เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการดแูล
สทิธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้ประชาสมัพนัธ์ ผา่นระบบ SET portal และผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหวา่งวนัท่ี 31 
ตลุาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้า แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองเพ่ือให้พิจารณา
ในการประชมุครัง้นี ้ 

เร่ิมการประชมุ 

 นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น
และผู้ เข้าร่วมประชมุเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 31 ประจําปี 2557 และได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด ซึ่งเป็นคนกลางและทํา
หน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน ท่ีเข้าร่วมการประชมุด้วย 



               แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 

	

หนา้ 81 
 

   ประธานได้ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระโดยท่ีไม่ได้แจ้งผู้ ถือหุ้ น
ล่วงหน้า วาระท่ีได้เสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 31/ 2557 มีรายละเอียดดงั
ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุ 

  หลงัจากท่ีประธานได้ให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายได้
แสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคําถาม ในแตล่ะวาระ โดยให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 
จากนัน้ประธานและผู้ บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสําคัญกับทุกคําถาม 
หลังจากนัน้ จึงให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะปฎิบัติตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯท่ีกําหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและนบัเสียงข้างมากเป็นมติ โดยในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ตดัสนิอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

  ในการบนัทกึการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้เลขานกุารบริษัทฯ จะบนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมลูสาระสําคญั ได้แก่มตท่ีิประชมุและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงท่ี
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คําถาม คําชีแ้จงและความคดิเห็นของท่ีประชมุโดยละเอียดและชดัเจน โดยผู้ ถือ
หุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ท่ี 31/2557 โดยในการประชุมปีท่ี
ผา่นมา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชมุทัง้หมดโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 15 นาที โดยเร่ิมเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เร่ิมประชมุเวลา 15.00 น. และเลกิประชมุเวลา 17.15 น. 

ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทฯ นําสง่มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัประชมุผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนําส่งรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 31/2557 ท่ีบนัทกึชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุ
ทราบก่อนดําเนินการประชุม ประเด็นคําถามและคําตอบท่ีผู้ ถือหุ้นได้ซักถามในท่ีประชุมโดยละเอียด ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผู้ เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลงัจากวันประชุม และได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.kcethai.in.th เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบ
ข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดงักลา่ว  

  ในการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจดัการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเย่ียม” (ระดบั 90 - 100 คะแนน) จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯจะนําข้อคิดเห็นและคําแนะนําจากผลการประเมินดงักล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการ
จดัการประชมุในครัง้ตอ่ๆไปให้ดียิ่งขึน้ 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัท ฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและมีการปฏิบตัิตามแนวทางกํากับดแูลกิจการท่ีดีโดยไม่
คํานึงถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุก
กลุม่อย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติหรือนกัลงทนุสถาบนั โดยผู้ ถือ
หุ้นทกุรายจะมีสทิธิในการได้รับการปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียมกนั ไม่มีการแบง่แยก และได้รับการปกปอ้งจากการ 

กระทําไม่ถกูต้อง หรือเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่าจะ
เป็นการกระทําทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  การมอบฉนัทะในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย
อย่างเท่าเทียมกนั  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ 
ประวตัิ ท่ีอยู่ การศกึษา การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา โดยให้ข้อมลูทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทัง้เอกสารท่ีจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยหนงัสือ
มอบฉันทะท่ีทางบริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียด
ชัดเจนตามท่ีกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2557 ทางบริษัทฯได้ส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะ พร้อมกับรายงานประจําปีให้กับผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมกับระบุเอกสาร
หลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ ดงันี ้

1. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูป
ถ่ายของผู้ ถือหุ้ นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง 

1.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน 

 หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด
ตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 
ข้างต้น 
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2. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี ้

 เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

   สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนเข้า
ร่วมประชมุ มีอํานาจกระทําการแทน 
 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ 

   สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติ
บคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการเช่นนัน้ 

 เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 
1.1 ข้างต้น 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาตไิทยหรือซึง่เป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึ่ง
มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี 
ทัง้นีภ้ายใต้ข้อบงัคบัตอ่ไปนี ้

   หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการ 
ของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้
จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคลผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติ
บุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ และสถานท่ีตัง้
สํานกังานใหญ่ 

 เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

2.2   การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทัง้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ ถือหุ้ น

ตา่งชาตไิม่มีการปฏิบตัใิดๆท่ีมีลกัษณะเป็นการจํากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคน
ยอ่มมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  
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บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2.5 ชั่วโมงและรับ
ลงทะเบียนไปจนกว่าการประชมุจะเสร็จสิน้ โดยในปี 2557 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้อง
บอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 
กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก และมีขนาดเพียง
พอท่ีจะรองรับจํานวนผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดแูล ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้น อธิบายขัน้ตอน
การลงทะเบียน การเก็บบตัรลงคะแนนเสียง การสง่คําถาม และให้ความช่วยเหลือผู้ ถือหุ้นในด้านอ่ืนๆ  

 
- บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ รวมถึงได้

จดัพนกังานไว้คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  

- ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นทุกคนจะได้รับบัตร
ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  

- บริษัทฯได้จดัให้มีการเลีย้งรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุระเบียบวาระเพ่ือให้กระบวนการ
นบัคะแนนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง และได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
และจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคนกลางท่ีเป็นบคุคลภายนอกเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน  สําหรับวาระเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯจะพิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

 

2.3   การควบคมุภายในเพ่ือปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการและพนกังาน 

บริษัทฯ กําหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน (INSIDE TRADING) เพ่ือหาผลประโยชน์
ให้กบัตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการรวมถึงผู้บริหารท่ีพ้นตําแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและหลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และ
กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจดัส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา ทัง้นี ้เพ่ือมิให้กรรมการและผู้บริหารนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียในรายการใดๆท่ีเก่ียวข้อง
และอาจมีผลต่อบริษัทฯโดยตรงต้องแจ้งคณะกรรมการและ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนัน้ 
ทัง้นี ้ไม่ปรากฏพบว่ามีรายการใดๆท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนได้เสียหรือเก่ียวโยงกันในปี 
2557  
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 บทลงโทษการใช้ข้อมลูภายในของผู้บริหารและพนกังาน 

1. บริษัทฯ กําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานท่ีรู้
ข้อมลูห้ามนําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าวก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้ บริหารทําการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

3. เม่ือหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้
กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตาม
มาตรา 59 เพ่ือให้เป็นตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.14/2540 เร่ือง
การจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และได้
กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 และตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้
แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทํา 
ให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วย
วาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพ
การเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ ดงัปรากฏไม่พบว่ามีการกระทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใดๆในปี 2557 

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการระหวา่งกนั 

คณะกรรมการบริษัท ฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยการห้ามไม่ให้มีการ
ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการเช่นนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้ทํา
รายการด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น การประชมุกรรมการหรือการประชมุผู้บริหารทกุๆครัง้ หากกรรมการหรือผู้บริหารมีสว่นได้
เสียในวาระท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบและไม่เข้าร่วม
การพิจารณาหรืออนมุตัใินวาระท่ีมีสว่นได้เสียนัน้ๆ 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางและขัน้ตอนในการปฏิบตัิในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตัง้แตปี่ 2547 ดงันี ้
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 ให้คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร ซึง่เข้าข่ายบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามคํานิยาม
ของสํานักคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคล
และบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ทุกครัง้ท่ีมีการแต่งตัง้ผู้ บริหารใหม่ สํานักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม 
“รายละเอียดของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ผู้บริหารท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่ให้ข้อมลูพร้อมลง
นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และหากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู ผู้บริหาร 
จะต้องจดัสง่แบบฟอร์มดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู โดยสํานกั
เลขานกุารบริษัทฯจะจดัทําสรุปรายช่ือบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของผู้บริหารจะต้องง่ายในการตรวจสอบและ
นําเสนอตอ่ผู้บริหารหรือกรรมการเพ่ืออนมุตัข้ิอมลูนัน้ๆทกุครัง้ 

 หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ บริษัทฯจะจดัทําสรุปสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกันแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทัง้นําไปเปิดเผยใน
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมลู
ของบริษัทท่ีเปิดเผยได้ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้จะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม และได้รับข้อมลูเพียงพอตามช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 โทรศพัท์  :   66-2-3260196-9 

 โทรสาร  : 66-2-3260300 

 Website  : www.kcethai.in.th 

 E-Mail  : information@kce.co.th 

 จดหมาย : สํานกับริหาร 
       บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
       72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 
       ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 
       เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิและให้

ความสําคญัในการดแูลและคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท ตัง้แตผู่้ ถือ 
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หุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คู่ค้า ลกูหนีแ้ละเจ้าหนี ้ชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม   
บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯเป็นผู้ ผลิตชัน้นําในประเทศไทยท่ีต้องเป็นผู้ นําในการให้ความสําคัญในเร่ืองการ
ปกปอ้งสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัเป็นอนัดบัต้นๆ 
 

บริษัทฯ สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกบัผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ 
มัน่คงทางการเงิน ความยัง่ยืนของกิจการ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัทกุฝ่ายในการดําเนินงานและตดัสินใจ ว่า
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายจะได้รับความเป็น
ธรรมตามสทิธิ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดสิทธิ
ของผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหวา่งกนั ห้ามไม่ให้กระทําใดๆท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของผู้ 
มีส่วนได้เสีย โดยไม่ปรากฎว่ามีการกระทําใดๆท่ีเป็นกรณีพิพาทกบัผู้ มีส่วนได้เสียในปี 2557  นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ได้กําหนดให้มีระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดความมัน่คงในกิจการ จึงจดัให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานของ
บริษัทฯในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 
(www.kcethai.in.th)   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทําผิดกฎหมาย เก่ียวกับระบบการ
ควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือพบการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางกลไก
ในการติดต่อ ทัง้ภายในองค์กรโดยผ่านทาง Intranet: home.kce.co.th และภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทาง   
http://www.kcethai.in.th หรือทางอีเมล: information@kce.co.th  และทางโทรศพัท์ ซึง่ข้อคําถาม ข้อร้องเรียน 
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลบัให้ทราบถึง
การดําเนินการทุกเร่ือง ทัง้นี ้สํานักตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตังิานของทัง้องค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทกุช่องทาง เพ่ือให้
มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
ดงัปรากฏไม่พบว่ามีการกระทําใดๆท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯในปี 2557 บริษัทฯ ปฏิบตัิ
ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและระมัดระวัง เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลบั ปฏิบัติตามเง่ือนไข
สญัญาท่ีให้ไว้กับคู่ค้า และดําเนินธุรกิจด้วยหลกัการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบตัิต่อพนักงานอย่าง
ยตุิธรรมและเสมอภาค รวมทัง้แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวมอย่างจริงจงั โดยได้กําหนดแนวทางในการ
ดแูลผู้ มีสว่นได้เสียไว้ในคูมื่อ “ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ” 
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การปฏบิัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น 

 บริษัท ฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองใน
ระยะยาว โดยมุ่งมั่นดําเนินการให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีเลิศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลการประกอบการท่ีดีอย่าง
สม่ําเสมอ พร้อมทัง้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในรวมทัง้ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล  คํานึงถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจุบนัและอนาคต ด้วยตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน และพยายามอย่างเต็มท่ีในการปกปอ้งทรัพย์สินและธํารงไว้ซึง่ทรัพย์สิน
และช่ือเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม คํานึงถึง
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยรวม ดงันี ้

- บริหารกิจการของบริษัทฯให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ ถือ
หุ้น 

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามารถและระมัดระวัง เย่ียงผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือก่อ
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 
 

- จดัการดแูลไม่ให้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทฯ สญูคา่หรือสญูเสียโดยเปลา่ประโยชน์ 

- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯท่ีเป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็น
ถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

พนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคัญกับ
พนกังานทกุคน ไม่วา่จะทํางานในสว่นใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิโดยจะสง่เสริมให้บคุลากรรู้รักสามคัคี 
ไว้เนือ้เช่ือใจกนั ไม่แตกแยก ปฏิบตัิตอ่กนัอย่างสภุาพ และเคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สร้างสภาพแวดล้อม
ในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมเป็นจํานวนเท่ากับ
หรือดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานประกอบการลกัษณะเดียวกนั และจดัหานวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
สนับสนุนการทํางาน ให้กับพนักงาน พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานท่ีระบุข้อควรปฏิบตัิ กฎระเบียบ 
ขัน้ตอนในการปฏิบตังิานและสวสัดกิารตา่งๆท่ีพงึจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวสัดกิารดแูลสทิธิของพนกังาน  

 บริษัทฯ มีนโยบายตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานสําหรับผลการดํานินงานท่ีดี โดยท่ีผ่านมาได้จดัให้
มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญให้กับพนักงานบริษัท (Employee Stock 
Option “ESOP”) เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจและจงูใจพนกังานให้มีความตัง้ใจในการทํางานและสร้างประโยชน์
สงูสดุให้แก่บริษัทฯ   



               แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 

	

หนา้ 89 
 

 รายละเอียดสวสัดกิารตา่งๆ ท่ีทางบริษัทฯได้จดัให้กบัพนกังาน และระบใุนคูมื่อพนกังาน มีดงันี ้

 กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัชีวิตหมู่ 

 เงินโบนสัเดือน เบีย้ขยนั และเงินพิเศษต่างๆ เช่น ค่ากะ สําหรับพนกังานท่ีได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานประจํา ได้รับเงินเดือนไม่เกินระดับท่ีกําหนด และไม่ขาด ลา มาสาย เกิน
จํานวนวนัท่ีกําหนด 

   เงินช่วยเหลือคา่ครองชีพสําหรับพนกังานทกุคน 

   การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีท่ีสภาพแวดล้อมใน
การทํางานอาจมีผลตอ่สขุภาพ 

 จดัให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งต้นตลอด 24 ชัว่โมงในโรงงานทกุแหง่ 

   เงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส และของเย่ียมพนกังาน 
กรณีเจ็บป่วยและต้องอยูโ่รงพยาบาล 

   รถรับ-สง่พนกังาน ชดุ UNIFORM และรองเท้า 

    สทิธิในการลา เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพกัผอ่น ลาคลอด ลาบวช  และอ่ืนๆ 

 ทนุการศกึษาบตุรพนกังาน 

 จดัให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพ่ือนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนกังานตามแผนการฝึกอบรมท่ีได้กําหนดไว้ ซึง่รวมไปถึงกฎระเบียบ การ
ทํางานเป็นทีม และความเป็นผู้ นํา 

   สวสัดกิารจดัข้าวเปลา่ให้พนกังานและจดัให้มีการจําหน่ายสนิค้าอปุโภค บริโภคราคาถกู 

   กิจกรรมทําบญุตกับาตรในวนัปีใหม่ 

 กิจกรรมรณรงค์ เมาไม่ขบั ในช่วงเทศกาลตา่งๆ 

 กิจกรรมสรงนํา้พระในวนัสงกรานต์ 

 โครงการ ลด ละ เลกิ การสบูบหุร่ี 

 โครงการ 5ส 

 การจดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั 

 โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจดัอบรมและประชาสมัพนัธ์เร่ืองการตรวจหาสารเสพตดิ 

การฝึกอบรมและการพัฒนาด้านต่างๆ 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ความรู้ และพฒันาศกัยภาพการทํางานของบุคลากร โดยในปี 2557 ทางบริษัทฯได้จดัอบรมให้กับพนกังานใน
หวัข้อต่างๆ ทางด้านคณุภาพ ความปลอดภยั สขุภาพ สิ่งแวดล้อม และหวัข้ออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการพฒันา
ทกัษะและเพิ่มความสามารถในการปฏิบตังิานของพนกังาน  
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คุณภาพ 

1 ภาวะลม้เหลวและการวิเคราะห์ผลกระทบ (FMEA) 1. ทราบถึงความหมายของ FMEA และประเภทของ FMEA ระดบัหวัหนา้งาน 2 ก.พ. 57 1 1 6 26 
  2. ทราบถึงกระบวนการของ FMEA ตามคู่มือ FMEA, AIAG, Third Edition  Sr.Sup.,Sup.      
  3. ทราบถึงคาํศพัท,์ หลกัการทาํงาน, การวิเคราะห์แนวโนม้ลกัษณะ Sr.Engineer / Engineer      
  ขอ้บกพร่องและผลกระทบของกระบวนการเชิงป้องกนั       

2 การลดของเสียใหเ้ป็นศูนย ์(Zero Defect) 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการบริหารการผลิต แนวคิดและหลกัการของ Zero Defect                                    ระดบัหวัหนา้งาน 8 มี.ค. 57 1 1 6 33 
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการออกแบบและพฒันากระบวนการผลิตที่นาํไปสู่ Zero Defect  Sr.Sup.,Sup.      
   Sr.Engineer / Engineer      
         

3 ขอ้กาํหนดระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 Requirement 1.เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจและสามารถดาํเนินการนาํขอ้กาํหนดไปปฏิบตัิในเนื้องานใหม้ีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนด 

ระดบัหวัหนา้งาน 12 มี.ค. 57 1 1 6 24 

  2.เพื่อใหพ้นกังานรับทราบมุมมองของการตรวจประเมินในมุมมองของผูต้รวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ  Sr.Sup.,Sup.      
   Sr.Engineer / Engineer      
         

4 การแกไ้ขปัญหาดว้ยเทคนิค 8D  1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและสามารถทาํงานเป็นทีมในการแกไ้ขปัญหา  Sr.Sup.,Sup. 9  เม.ย. 57 1 1 6 28 
  2. เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเกิดกระบวนการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง Sr.Engineer / Engineer      
  3. เพื่อใหส้ามารถนาํวิธีการแกไ้ขไปใชใ้นระบบบริหารคุณภาพ  ISO/TS 16949       
         

5 Document Controller Licenses เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ และความเขา้ใจในระบบการควบคุมเอกสารและขอ้มูล และสามารถควบคุม  Sr.Sup.,Sup. 19 เม.ย. 57 1 - 3 60 
 ผูค้วบคุมเอกสารและขอ้มูล เอกสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง โดยมีใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุมเอกสารประจาํส่วนงานได ้ Sr.Engineer / Engineer      
   Sr.Officer      
         

6 การควบคุมกระบวนการดว้ยสถิติ  1. เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิดในการใชส้ถิติในการควบคุมคุณภาพ  Sr.Sup.,Sup. 5 มิ.ย. 57 1 1 6 32 
 (Statistical Process Control) 2. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตได ้ Sr.Engineer / Engineer      
  3. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้ผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆในการควบคุมคุณภาพ Sr.Officer      
         

7  APQP 2nd Edition (ADVANCE PRODUCT  เพื่อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในหลกัการเตรียมการวางแผนคุณภาพผลิตภณัฑล์่วงหนา้  Sr.Sup.,Sup. 10 ก.ค. 57 1 1 6 18 
 QUALITY PLANNING & CONTROL PLAN)   และทราบถึงแนวทางการปรับปรุง APQP และ Control plan ไปประยกุตใ์ชต้ามคู่มือ  Sr.Engineer / Engineer      
 การวางแผนคุณภาพผลิตภณัฑ ์  และคาํแนะนาํตามมาตรฐานใหม่ Sr.Officer      
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8 ความรู้เกี่ยวกบั Prepreg & Laminate Material เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขั้นตอนการผลิต Prepreg & laminate ตลอดจนmaterial   Sr.Sup.,Sup. 28 ต.ค.57 1 1 3 31 
  ที่ใชใ้นการผลิต ผลิตภณัฑด์งักล่าว เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหาในขั้นตอนการผลิตได ้ Sr.Engineer / Engineer      

9 ISO/TS16949 Requirement 1.เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในขอ้กาํหนดมาตรฐาน ISO/TS16949  Sr.Sup.,Sup. 31 ม.ค. 57 1 2 12 32 
 ขอ้กาํหนดมาตรฐาน ISO/TS16949 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถดาํเนินการนาํขอ้กาํหนดไปปฏิบตัิในเนื้องานใหม้ีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด  Sr.Engineer / Engineer      
  ISO/TS 16949มาตรฐานระบบ ISO/TS16949       

10 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบั SPC 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีความรู้เรื่องสถิติ และ การคาํนวณ Foreman, Leader   3 พ.ค.57 1  -  3 11 
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีการประยกุตใ์ช ้SPC กบั PROCESS Operator   8 พ.ค.57 2  -  3 30 

11 ตรวจ 5ส. อยา่งไรใหไ้ดท้ั้งใจและงาน 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบและเขา้ใจถึงหลกัการของกิจกรรม 5ส. ไดเ้ป็นอยา่งดี  5 S Team 26 มี.ค. 57 1 1 6 15 
   2.  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจ 5ส. ที่ถูกตอ้ง                                                                     
  3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถึงเทคนิคและขอ้มูลการใหค้ะแนนที่ถูกตอ้ง       
         

12 การดาํเนินกิจกรรม 5ส อยา่งต่อเนื่องดว้ย VFP  1. เพื่อสร้างจิตสาํนึกในการทาํกิจกรรม 5ส. Sr.Engineer / Engineer 19 ก.พ. 57 1  - 3.0 17 
  2. เพื่อทาํใหก้ิจกรรม 5ส. เป็นไปอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื  Sr.Sup.,Sup. 19 ก.พ. 57 2  -  3.0 28 
   Sr.Officer, Officer 23 พ.ค. 57 1  -  3.0 25 
   SR.Foreman, Foreman 23 พ.ค. 57 2  -  3.0 28 
   SR.Technician, Technician 17 ก.ค. 57 1  -  3.0 11 
   Leader, Operator 17 ก.ค. 57 2  -  3.0 28 

13 การควบคุมกระบวนการดว้ยสถิติ (SPC) 1. เพื่อทราบถึงแนวคิดในการใชส้ถิติในการควบคุมคุณภาพ  Sr.Sup.,Sup. 31 ม.ค. 57 1  -  6.0 39 
  2. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตได ้ Sr.Engineer / Engineer      
  3. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้ผนภูมิควบคุมประเภทต่าง ๆในการควบคุมคุณภาพ       
         

14  ระบบควบคุมเอกสาร (Document Control System) 1. เพื่อใหท้ราบเกี่ยวกบัระบบเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบคุณภาพของบริษทั ฯ  Sr.Sup.,Sup.   12 เม.ย.57 1  -  3.0 14 
  2. เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการจดัทาํ แกไ้ข เอกสารในระบบคุณภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง Sr.Engineer / Engineer      
   Sr.Officer, Officer      
         

15  ISO/TS16949 Internal Audit 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในไดอ้ยา่งเขา้ใจ  Sr.Sup.,Sup.   18 เม.ย.57 1 1 6.0 36 
  การตรวจติดตามระบบคุณภาพ 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมนาํความรู้ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากที่สุด Sr.Engineer / Engineer      
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16 ระบบป้องกนัความผดิพลาด (Poka-Yoke) 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีความรู้เกี่ยวกบัหลกัการและเทคนิคของ Poka-Yoke  Sr.Sup.,Sup.   12 เม.ย.57 1 1 6.0 37 
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีความรู้และทาํความเขา้ใจลกัษณะใดบา้งที่เรียกวา่ความผดิพลาดแบบเผลอเรอ Sr.Engineer / Engineer      
  3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น       

17 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบั Prepreg & Laminate      1. เพื่อเรียนรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบั Prepreg & Laminate พนกังานที่เกี่ยวขอ้ง   19 ธ.ค. 57 1 1 6.0 9 
         

18 การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการ  1. เพื่อทาํใหก้ารตรวจติดตามสามารถทาํอยา่งเป็นระบบและเขา้ใจในขอ้กาํหนดของ ISO/TS16949:2009 Sr.Engineer / Engineer 14 ก.พ. 57 1 1 6 60 
 (Failure Mode and Effect Analysis:FMEA) 2. เพื่อสามารถดาํเนินการตรวจโดยเนน้การตรวจเชิงกระบวนการและตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดอยา่ง  Sr.Sup.,Sup.      
  เหมาะสม Sr.Officer, Officer      
   SR.Foreman, Foreman      

19 ขอ้กาํหนดระบบคุณภาพ ISO/TS16949 Requirement 1. เพื่อใหท้ราบวิธีการจดัทาํระบบ ISO/TS16949 โดยเนน้การประเมินความรู้ความเขา้ใจอยา่งมีประสิทธิภาพ Sr.Engineer / Engineer 19 ก.พ. 57 1 1 6.0 59 
  ขององคก์ร  Sr.Sup.,Sup.      
  2. เพื่อใหก้ารอบรมจะเนน้การนาํประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง Sr.Officer, Officer      
   SR.Foreman, Foreman      
   SR.Technician, Technician      
   Leader, Operator      
         

20 การควบคุมเอกสารและการควบคุมบนัทึก 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงระบบวิธีการควบคุมเอกสารใน บริษทั    Sr.Engineer / Engineer 8 มี.ค.57 1 0.5 3 48 
  2. เพื่อใหท้ราบถึงขั้นตอนการปฏิบตัิของการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขเอกสาร  Sr.Sup.,Sup.      
   Sr.Officer, Officer      
   SR.Foreman, Foreman      
         

21 การดาํเนินการกิจกรรม 5ส.สู่การบาํรุงรักษา 1. เพื่อใหต้ระหนกัรู้ถึงมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส.อยา่งแทจ้ริงสามารถนาํไปบริหารและดาํเนินกิจกรรม  Sr.Engineer / Engineer 12 มี.ค.57 1 1 6 63 
 แบบทวีผล 5ส. อยา่งมีประสิทธิภาพ Sr.Sup.,Sup.      
  2. เพื่อใหม้ีแนวทางปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดาํเนิน กิจกรรม 5ส. Foreman,.Officer, Leader      
         

22 การวางแผนคุณภาพผลิตภณัฑช์ั้นสูงและกระบวนการ 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจหลกัการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ตามระบบ ISO/TS16949 Sr.Engineer / Engineer 21-22 ก.พ. 57 1 2 12 56 
 อนุมตัิชิ้นส่วนในการผลิต APQP&PPAP 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีทกัษะในการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตสาํหรับการเตรียมการผลิตภณัฑใ์หส้าํหรับ  Sr.Sup.,Sup.      
  ลูกคา้ Foreman,.Officer      
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23 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตาม 1. เพื่อทาํใหก้ารตรวจติดตามสามารถทาํอยา่งเป็นระบบและเขา้ใจในขอ้กาํหนดของ ISO/TS16949:2009  Sr.Engineer / Engineer 19-20 ก.พ. 57 1 2 12 35 
 มาตรฐาน ISO/TS16949:2009 Internal Quality Audit 2. เพื่อสามารถดาํเนินการตรวจโดยเนน้การตรวจเชิงกระบวนการและตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดอยา่ง  Sr.Sup.,Sup.      

  เหมาะสม Foreman,.Officer      
         

24 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC) 1. เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจพื้นฐาน SPC และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน Sr.Engineer / Engineer 18 เม.ย. 57 1 1 6 51 
  2. เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจแผนภูมิเชิงแปรผนั X Bar-R Chart และสามารถวิเคราะห์กระบวนการได ้  Sr.Sup.,Sup.      
   Foreman,.Officer      
         

25 การวิเคราะห์ระบบการวดั MSA  1. เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิดในการใชส้ถิติในการควบคุมคุณภาพ Sr.Engineer / Engineer 16 พ.ค. 57 1 1 6 57 
 (Measurement System Analysis) 2. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตได ้  Sr.Sup.,Sup.      
  3. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้ผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆในการควบคุมคุณภาพ Foreman,.Officer, Leader      
  4. เพื่อใหท้ราบถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบการวดั MSA       

26 การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย ์(Zero Defect) 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นความสาํคญั/เขา้ใจในแนวคิดของ Zero Defectและไส่ใจในเรื่องคุณภาพและความ Sr.Engineer / Engineer 23 พ.ค. 57 1 1 6 71 
  ตอ้งการลูกคา้  Sr.Sup.,Sup.      
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํแนวคิด/เทคนิคดงักล่าวไปลองประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน       

27 การแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัการ 8 D 1. เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจหลกัการและสามารถทาํงานเป็นทีมในการแกไ้ขปัญหา สามารถแกไ้ข                 Sr.Engineer / Engineer 9 ก.ค. 57 1 1 6 51 
 (8 Discipline of Problem Solving)   ปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ Sr.Sup.,Sup.      
  2. เพื่อใหพ้นกังานเรียนรู้วิธีการคน้หาสาเหตุที่รากเหงา้เพื่อกาํหนดมาตรการแกไ้ขที่ถูกตอ้งและป้องกนัการเ Foreman,.Officer      
  กิดซํ้ า ทาํใหเ้กิดกระบวนการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง       
  3. เพื่อใหพ้นกังานสามารถนาํวิธีการแกไ้ขไปใชใ้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ISO/TS16949       
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ความปลอดภัย 

28 การฝึกซอ้มทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน ERT  1. เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในกรณีมีเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัเหตุฉุกเฉินใน Emergency  23 ก.ค. 57 - - 3 30 
 (EMERGENCY RESPONSE TEAM) พื้นที่โรงงาน โดยมีการจดัอบรมทุกเดือน เดือนละครั้ง เพื่อเป็นการใหค้วามรู้ใหม่แก่ทีมปฏิบตัิการฉุกเฉิน Response Team 20 ส.ค. 57 -  3  
    17 ก.ย. 57 -  3  
    22 ต.ค. 57 -  3  
    19 พ.ย. 57 -  3  
    17 ธ.ค. 57 -  3  

29  การดบัเพลิงขั้นตน้ 1. เพื่อใหพ้นกังานทราบถึงอนัตรายของการเกิดเพลิงไหมแ้ละสามารถป้องกนัแหล่งกาํเนิดของการติดไฟได ้ พนกังานทุกระดบั  7 ก.พ. 57 1 1 7 28 
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่าง ๆ ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยักรณีที่เกิด 

เหตุเพลิงไหมข้ึ้น และเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของลูกจา้งและนายจา้ง 
 

 17 พ.ค. 57 2   28 

30 การใชง้านและเทคนิคในการขบัขี่รถยกและ 1. เพื่อใหท้ราบผูข้บัขี่รถยกสามารถขบัขี่รถยกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั พนง. W/H, MC,  17 ก.พ. 57 1 1 7 17 
 การบาํรุงรักษารถยกอยา่งถูกตอ้ง 2. เพื่อใหผู้ข้บัขี่รถยกสามรถตรวจสอบการบาํรุงรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และถูกวิธี STOCK FG      
         

31 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั  1. เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในความหมายและหลกัการของการชี้บ่งอนัตราย Sr.Engineer / Engineer 5 ก.พ. 57 1 0 3 38 
 (Job Safery Anlysis) 2. สามารถนาํความรู้ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการชี้บ่งอนัตรายจากการทาํงานในพื้นที่ปฏิบตัิงานได ้  Sr.Sup.,Sup. 11 ก.พ. 57 2   36 
   Foreman,.Officer, Leader 18 ก.พ. 57 3   38 
    21 ก.พ. 57 4   36 
    4 มี.ค. 57 5   23 
    11 มี.ค.  57 6   36 

32 มาตรฐานความปลอดภยัในโซ่อุปทานของ 1. เพื่อใหผู้ท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งดาํเนินการ สนบัสนุน และประยกุตใ์ชก้บัโครงการ C-TPAT ที่บริษทักาํลงัปฏิบตัิ Sr.Engineer / Engineer  7-8 ส.ค. 57 1 2 8 6 
 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม จากผูก้่อการร้าย ดาํเนินการอยู ่ Sr.Sup.,Sup.      
 ภยัพิบตัิ หรือโจรกรรม (ISO 28000)        

33 ความปลอดภยัในการทาํงานเกี่ยวกบัรังสี X-RAY 1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด เรื่องบุคลากรที่ใชเ้ครื่องรังสีเอก็ซเรยจ์ะตอ้งผา่นการอบรมการป้องกนั พนกังานที่ปฏิบตัิงานเกี่ยว 26 ส.ค. 57 1 1 3.0 8 
  อนัตรายจากรังสีทุกคน เพื่อใหเ้ขาใจคุณสมบตัิของรังสี ผลกระทบของรังสีต่อ สิ่งมีชีวิต ขอ้งกบัเครื่องรังสีเอ๊กซเรย ์      

34 ความปลอดภยัในการทาํงานกบัสารเคมี 1. เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจประเภทและสญัลกัษณ์ของสารเคมี Operator 21 ส.ค. 57 1 1 3 36 
  2. เพื่อใหพ้นกังานสามารถใชง้านและจดัเกบ็สารเคมีไดอ้ยา่งถูกวิธีและปลอดภยั  10 ก.ย.57 2   34 
  3. เพื่อใหพ้นกังานทราบถึงอนัตรายและวิธีการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี  20 ก.ย. 57 3   34 
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35 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงานระดบั 1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื่อใหท้ราบเกี่ยวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมาย Sr.Engineer / Engineer 3-4 ต.ค. 57 1 2 12 46 
 หวัหนา้งาน ความปลอดภยั รวมทั้งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน  Sr.Sup.,Sup.      
   Foreman,.Officer, Leader      
         

36 ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปี 2557 1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั พนกังานทุกคน    10 ธ.ค. 57 1 - 0.5 1,800 
   อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั   2 - 0.5  
  2. เพื่อใหพ้นกังานเกิดความรู้ ทกัษะในการอพยพเคลื่อนยา้ยออกจากพื้นที่การทาํงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน       

37 จิตสาํนึกความปลอดภยั (Safety Awareness)  1. เพื่อสร้างจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ลดอุบตัิเหตุใหเ้ป็นศูนย ์  Sr.Officer, Officer 12 ก.พ. 57 1  -  3 36 
   Foreman 22 เม.ย. 57 2  -  3 26 
   Leader 17 มิ.ย. 57 3  -  3 28 
   Operator 20 ก.ย. 57 4  3 32 
    18 พ.ย. 57 5  3 27 

38 พื้นฐานความปลอดภยัในการทาํงานเกี่ยวกบัสารเคมี 1. เพื่อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานเกี่ยวกบัสารเคมีที่ถูกตอ้งและปลอดภยั SR.Foreman, Foreman   12 พ.ค.57 1  -  3 23 
  2. เพื่อลดอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงานในแผนกที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมี SR.Technician, Technician   22 ต.ค.57 2  -  3 23 
   Leader, Operator      
         

39 อบรมดบัเพลิงเบื้องตน้ 40 % 1.  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม ้และการป้องกนัแหล่งกาํเนิดของการติดไฟ พนกังานทุกระดบั 9 มิ.ย.57 1 1 6 26 
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถใชเ้ครื่องดบัเพลิงขั้นตน้ไดแ้ละรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน้เมื่อ  ที่ยงัไม่มีประวตัิฝึกอบรม 9 ธ.ค.57 2 1 6 43 
  ประสบเหตุ       
  3. เป็นขอ้กาํหนดของกฎหมาย       
         

40 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้  1. เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงานและบทบาทหนา้ที่ของหวัหนา้งาน  Sr.Engineer / Engineer 23-24 ก.ค.57 1 2 12 22 
 งาน    2. เพื่อใหไ้ดท้ราบกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  Sr.Sup.,Sup.      
  3. เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงการคน้หาอนัตรายจากการทาํงานและป้องกนัควบคุมอนัตราย Foreman,.Officer, Leader      
         

41 การขบัรถโฟร์คลิฟทอ์ยา่งถูกวิธีและปลอดภยั   1. เพื่อใหพ้นกังานที่ขบัขี่รถโฟร์คลิฟทไ์ดท้ราบถึงการขบัขี่อยา่งถูกวิธีและปลอดภยั Foreman   25 ส.ค.57 1 1 6 17 
  2.  เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกบัการขบัขี่อยา่งถูกวิธีและปลอดภยั Operator      
  3. เพื่อสอบใบอนุญาต การขบัขี่รถโฟร์คลิฟท ์       
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42  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งถูกวิธี  1. เพื่อใหพ้นกังานสามารถใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดอยา่งถูกวิธี                                                                     SR.Foreman, Foreman   17 ก.ย.57 1 - 3 26 
 (PPE) 2.  เพื่อลดปัญหาอุบตัิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงาน SR.Technician, Technician  2  -  3 40 
   Leader, Operator      
         

43 อบรมดบัเพลิงเบื้องตน้ 40 % และซอ้มอพยพหนีไฟ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมทีมระงบัเหตุฉุกเฉินของบริษทั (ERT) พนกังานทุกระดบั   9 ธ.ค.57 1 1 6 43 
 ประจาํปี 2557 2. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัพนกังานเพื่อลดความสูญเสียกรณีเหตุฉุกเฉิน ที่ยงัไม่มีประวตัิฝึกอบรม      
  3. เพื่อใหว้ิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญประเมินศกัยภาพของทีมต่างๆ ในแผนฉุกเฉิน       
         

44 ความปลอดภยัในการทาํงานกบัรังสี (เอกซเรย)์ 1. เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานทางรังสีมีความรู้ความเขา้ใจในปฏิบตัิงานกบัเครื่องกาํเนิดรังสีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง SR.Foreman, Foreman  13 มิ.ย. 57 1  -  3 4 
  2. เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานทางรังสีปฏิบตัิงานกบัเครื่องกาํเนิดรังสีเป็นไปอยา่งปลอดภยั SR.Technician, Technician  20 มิ.ย. 57 2  -  3 7 
   Leader, Operator  27 มิ.ย. 57 3  -  3 7 
         

45 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหวัหนา้ 1. เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั Sr.Engineer / Engineer 24-25 ม.ค. 57 1 2 12 60 
 งาน ในระดบัหวัหนา้งาน       
  2. เพื่อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการสัง่งานและแนะนาํการปฏิบตัิงานดว้ยหลกัการความปลอดภยั   Sr.Sup.,Sup.      
  3. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน Foreman,.Officer, Leader      

46 การดบัเพลิงขั้นตน้ 40% 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกี่ยวกบัทฤษฎีการเกิดเพลิงไหมแ้ละประเภทของเพลิงรับความรู้วีธีการป้องกนั Sr.Engineer / Engineer 17 ม.ค. 57 1 1 6 60 
  แหล่งกาํเนิดของการติดไฟ  Sr.Sup.,Sup. 29 ม.ค. 57 2 1 6 60 
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้ับความรู้และฝึกปฏิบตัิเกี่ยวกบัวิธีการดบัเพลิงประเภทต่างๆและเครื่องมือดบัเพลิง  Foreman,.Officer, Leader 12 ก.พ. 57 3 1 6 60 
  ชนิดต่างๆ  22 ก.พ. 57 4 1 6 60 
    14 มี.ค. 57 5 1 6 60 
    27 มี.ค. 57 6 1 6 60 
    5 เม.ย. 57 7 1 6 60 
         

47 การขบัรถยกอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีการใชง้านที่ถูกตอ้งเพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุง มีทกัษะการขบัขี่ที่ดี และ Supervisor,Foreman 4 มิ.ย" 57 1 1 6 20 
  ลดอุบตัิเหตุในการทาํงาน Officer, Leader 18 มิ.ย. 57 2 1 6 20 
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความปลอดภยัมากขึ้นและการขบัรถโฟร์คลิฟทเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั       
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48 แผนฉุกเฉิน/อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเตรียมซอ้มแผนการฉุกเฉินและสามารถหาวิธีป้องกนัไดเ้มื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน                           Supervisor,Foreman 14 ก.ค. 57 1 0.5 3 18 
   Officer, Leader 14 ก.ค. 57 1 0.5 3 19 
         

49 แผนการระงบัเหตุฉุกเฉิน (แก๊สรั่ว) 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้วิธีการระงบัเหตุจากแก๊สรั่วไหล เพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์จริง ERT ทุกคนสามารถ Supervisor,Foreman 6 ส.ค. 57 1 0.5 1 20 
  ระงบัเหตุได ้ Officer, Leader 6 ส.ค. 57 2 0.5 1 20 
         

50 การขนส่ง และ การ Load เคมีและแผนระงบัเหตุ 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีการขนส่งและ Load เคมี และทุกคนรู้วิธีการระงบัเหตุหากเกิดเหตุการณ์จริง                  Supervisor,Foreman 8 ส.ค. 57 1 0.5 3 16 
 หากเกิดอุบตัิเหตุ  Officer, Leader      
         

51 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)  1. เพื่อใหพ้นกังานทุกคนรู้จกัการใชว้ิธีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย (PPE) อยา่งถูกตอ้ง                                   Supervisor,Foreman 10 ต.ค. 57 1 0.5 3 32 
 อยา่งถูกตอ้ง  Officer, Leader 17 ต.ค. 57 2 0.5 3 30 
         

สิ่งแวดล้อม 

52 การตรวจติดตามตรวจสอบการจดัการพลงังาน 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัทาํรายงานการจดัการดา้นพลงังานประจาํปี คณะกรรมการพลงังาน 19 มี.ค. 57 1 1 6 11 
         

53 Technical Training of  New WTP&WWTP เทคนิค 1. เพื่อใหท้ราบเทคนิคระบบ Water Supply & Waste Treatment New Plant Sr.Engineer / Engineer 30 ก.ย. 57 1 1 5 10 
 ระบบนํ้ า และระบบกาํจดันํ้ าเสียของโรงงานใหม่   Sr.Sup.,Sup.      
         

54 การระบุและประเมินประเดน็ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบรายละเอียดขอ้กาํหนดในการบ่งชี้และประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ม  Sr.Sup.,Sup. 10 มิ.ย. 57 1 1 8 44 
  (Aspect Identification for Environmental System)  Sr.Engineer / Engineer      
         

55 ขอ้กาํหนดระบบคุณภาพ ISO/1400:2004  1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจความหมายและความตอ้งการของขอ้กาํหนดและการจดัทาํระบบการจดัการ Sr.Engineer / Engineer 6 มิ.ย. 57 1 1 6 59 
 Requirement ดา้นสิ่งแวดลอ้ม Sr.Sup.,Sup.      
  2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงแนวทางในการจดัทาํระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน  Foreman,.Officer      
  ISO14001:2004       

56 มาตรฐานการใช,้เบิกจ่าย และจดัเกบ็สารเคมี 1. เพื่อใหผู้ร้ับผดิชอบในพื้นที่ใชง้านและจดัเกบ็สามารถใชง้าน,เบิกจ่าย และจดัเกบ็สารเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง         Sr.Engineer / Engineer 13 มิ.ย. 57 1 0.5 3 27 
  2. เพื่อป้องกนัอนัตรายที่เกิดจากการใชง้านสารเคมีที่ถูกตอ้ง  Sr.Sup.,Sup.      
   Foreman,.Officer, Leader      
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ทรัพยากรบุคคล 

57 "Functional Competency for KCE GROUP  
1. เพื่อพฒันาบุคลากรพนกังานในระดบัหวัหนา้แผนกใหม้ีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่องคก์ร
กาํหนด 

Sr.Engineer / Engineer 14-15 ส.ค. 57 1 4 24 47 

     2. ตลอดจนนาํความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ไดร้ับไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางาน พฒันาองคก์ร   15-16 ต.ค. 57         
    ใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป  Sr.Sup.,Sup. 1-2 ก.ย. 57 2 4 24 33 
        11-12 พ.ย. 57         
      Sr.Officer 14-15 ส.ค. 57 3 4 24 70 
        14-15 พ.ย. 57         

58 ความรู้เกี่ยวกบักองทุนประกนัสงัคม เศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการประกนัสงัคมเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ พนกังานทุกระดบั  5 เม.ย. 57 1 1 6 38 
  และการป้องกนัยาเสพติด 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบกฎหมายประกนัสงัคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง             
         

59 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถออกแบบแบบประเมินความสามารถ/ สมรรถนะหลกั (Core competency)  Manager 30 เม.ย. 57 1 1 6 18 
    และสมรรถนะความเป็นผูน้าํ (Leadership Competency) และสมรรถนะในแต่ละสายอาชีพ             
     (Functional Competency) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามหลกัการประเมินสมรรถนะ             
         

60 การสมัภาษณ์งานคนเขา้ทาํงานตามคุณสมบตัิ 1. เพื่อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะการสมัภาษณ์ผูส้มคัรงานอยา่งมีขั้นตอน ใชเ้กณฑม์าตรฐานอยา่ง Sr.Engineer / Engineer 14 พ.ค. 56 1 1 6 37 
  มืออาชีพ Sr.Sup.,Sup.      
  "Recruit by competency based " 2. เพื่อคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้มคัรโดยการกาํหนดปัจจยัที่ใชใ้นการสมัภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผูส้มคัร             
  วา่เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานที่วา่งอยูห่รือไม่       
         

61 หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในการจดัทาํ KPIs 1. เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในการจดัทาํ KPIs   Leader , Foreman ,  29 ต.ค. 57 1 1 3 34 
    2. เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการจดัทาํ KPIs และลดเวลาในการติดตามแกไ้ขขอ้มูล Operator  30 ต.ค. 57 2 1 3 22 
        13 พ.ย. 57 3 1 3 28 
        18 พ.ย. 57 4 1 3 33 
        26 พ.ย. 57 5 1 3 53 
        27 พ.ย. 57 6 1 3 40 
         

62 แรงงานสมัพนัธ์เชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูบ้งัคบับญัชา 1. เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถและทกัษะใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั Sr.Sup, Sup.,  19 พ.ย. 57 1 - 6 35 
   ตามสายงาน การป้องกนัและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นอยา่งเป็นระบบและในเชิงสร้างสรรค ์ Sr. Eng., Eng.            
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63 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการประกนัสงัคมและสิทธิ 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีความรู้เกี่ยวกบัประกนัสงัคมและคุม้ครองประกนัสงัคม Director,   21 พ.ค.57 1 1 6 36 
   ประโยชน ์ 2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีความรู้เรื่องกฏหมายประกนัสงัคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทนและกฎหมายอื่น ๆ Manager, Asst.Manager   27 พ.ค.57 2 1 6 34 
    3. เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง Sr.Engineer, Sr.Sup.  5 มิ.ย. 57 3 1 6 32 
         

64 สมัมนาสญัจร การบริหารทีมงานและการแกป้ัญหา 1. เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ของผูเ้ขา้สมัมนา ในดา้นพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัในองคก์ร ตระหนกัถึง พนกังานทุกตาํแหน่งงาน   8 ส.ค.57 1 1 6 259 
  บทบาทของทีมงาน    15 ส.ค.57 2 1 6 262 
    2. เพื่อใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดร้ะดมสมองหาแนวทางในการพฒันาการทาํงานอยา่งสร้างสรรค ์นาํไปประยกุตใ์ช ้    23 ส.ค.57 3 1 6 283 
    3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใชช้ีวิตร่วมกนั การทาํงานอยา่งมีความสุข เกิดทศันคติที่ดี         
  ความคิดเชิงบวก       
    4. ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขนัสูง        
         

65 Functional Competency for KCE Group (การคิดอยา่ง  1.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจดัทาํโครงการ Career Development Sr.Engineer, Engineer 9-10 ต.ค.57 1 1 6 39 
   เป็นระบบ,การแกป้ัญหาและตดัสินใจ,ทกัษะการเป็น 2. เพื่อรับความรู้เกี่ยวกบัสมรรถนะในงาน Functional Competency Sr.Sup., Sup. 13-14 ต.ค.57 2 1 6 38 
 หวัหนา้งานและภาวะความเป็นผูน้าํ)        
         

66 Functional Competency for KCE Group (การคิดเชิง 1.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจดัทาํโครงการ Career Development Sr.Engineer, Engineer 6-7 พ.ย.57 1  -  6 31 
 บวกและความฉลาดทางอารมณ์,การบริหารเวลาและ 2. เพื่อรับความรู้เกี่ยวกบัสมรรถนะในงาน Functional Competency Sr.Sup., Sup. 26-27 พ.ย.57 2  -  6 35 
 การจดัลาํดบัความสาํคญัการติดตามและควบคุมงาน)        
         

67 การลงโทษและออกใบเตือนอยา่งสร้างสรรค ์ 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้และความเขา้ใจ เกี่ยวกบัการลงโทษลูกนอ้งอยา่งถูกตอ้ง                                    Sr.Engineer / Engineer 6 ก.พ. 57 1 1 6 49 
    Sr.Sup.,Sup. 13 ก.พ. 57 2 1 6 33 
   Foreman,.Officer, Leader 20 ก.พ. 57 3 1 6 28 
    23 ก.พ. 57 4 1 6 27 

68 บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และทีมงาน 1.   เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความเขา้ใจในบทบาทและภาระหนา้ที่ของการเป็นผูบ้ริหารทรัพยากรมนุษยใ์น Sr.Engineer / Engineer 25 เม.ย. 14 1 1 6 59 
  สายงาน Sr.Sup.,Sup.      
  2.   เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้แนวคิด ระบบงาน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร และพฒันา  Foreman,.Officer      
  ทรัพยากรมนุษย ์       
  3.   เพื่อเสริมสร้างทศันคติในการมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์ร       
  4.   เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่บุคคลากรที่มีศกัยภาพในการเป็นหวัหนา้งาน        
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69 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 1. เพื่อใหรู้้ความเป็นมาในการจดัทาํสมรรถนะหลกั (Core Competency) Manager 2 พ.ค. 57 1 1 6  
  2. เพื่อใหส้ื่อสาร ใหค้วามเขา้ใจเรื่องสมรรถนะหลกั (Core Competency) ของ KCE Group บุคลากร นาํไปสู่       
  วฒันธรรมองคก์รที่ตอ้งการ       
         

70 พฒันาผูช้่วยผูบ้ริหารที่มีประสิทธิผลดว้ยแนวคิด 1. เพื่อสาํรวจและเสริมสร้างหุน้ส่วนความสาํเร็จ (Success Partnership) Sr.Engineer / Engineer 25 ก.ค. 57 1 1 6 58 
 หุน้ส่วนความสาํเร็จ 2. เพื่อใหป้ระสานพลงัไปในทิศเดียวดนั มีทกัษะวิธีการง่ายๆสื่อสารอยา่งไรที่จะปรับเปลี่ยนทศันคติ  Sr.Sup.,Sup.      
  3. เพื่อเสริมสร้างทศันคติในการมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์ร Foreman,.Officer      
  4. เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการบริหารจดัการใหแ้ก่บุคคลากรที่มีศกัยภาพในการเป็นหวัหนา้งาน        
         

71 Functional Competency For KCE Group 1. เพื่อใหรู้้ความเป็นมาในการจดัทาํสมรรถนะหลกั (Core Competency) Sr.Engineer / Engineer 15-16 ก.ย. 57 1 2 12 52 
 สมรรถนะในงาน 2. เพื่อใหส้ื่อสาร ใหค้วามเขา้ใจเรื่องสมรรถนะหลกั (Core Competency) ของ KCE Group บุคลากร นาํไปสู่  Sr.Sup.,Sup. 18-19 ก.ย. 57 2 2 12 51 
  วฒันธรรมองคก์รที่ตอ้งการ Foreman,.Officer 1-2 ต.ค. 57 3 2 12 59 
    17-18 พ.ย. 57 4 2 12 45 
    19-20 พ.ย. 57 5 2 12 60 
    24-25 พ.ย. 57 6 2 12 54 
         

72 เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training 1. เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์เรียนรู้ของผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้งานในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดว้ยการ Foreman 15-16 ต.ค. 57 1 2 12 45 
  มอบหมายงาน       
  2. เพื่อฝึกฝนทกัษะในการประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชากาํหนดความบกพร่องในภารกิจที่จะตอ้งมีการสอนงาน   5-6 พ.ย. 57 2 2 12 45 
  เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามระบบ       

73 การพฒันาผูบ้ริหารระดบัตน้ 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดเ้รียนรู้และเพิ่มพนูทกัษะในการเป็นหวัหนา้งานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ Leader 22 ต.ค. 57 1 1 6 52 
   เขา้ใจบทบาทภาระหนา้ที่ สามารถบริหารงานบริหารคนไดต้ามนโยบายของฝ่ายบริหารและองคก์าร  7 พ.ย. 57 2 1 6 56 
  2. เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์เรียนรู้ของผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้งานในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อยอดเรื่อง       
  การสอนงาน สู่การพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สามารถประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสื่อสารไดอ้ยา่งมี       
  ประสิทธิภาพ       
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ลาํดบั หลกัสูตร วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วนัที่อบรม รุ่นที ่ จาํนวน

วนั 

จาํนวน

ชม. 

จาํนวน 

คน 

74 การบริหารงานในฝ่ายผลิตสาํหรับหวัหนา้งาน 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดเ้รียนรู้และเพิ่มพนูทกัษะในการเป็นหวัหนา้งานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ Sr.Engineer, Engineer 3 ธ.ค. 57 1 1 6 60 
   เขา้ใจบทบาทภาระหนา้ที่ สามารถบริหารงานบริหารคนไดต้ามนโยบายของฝ่ายบริหารและองคก์าร Sr.Sup., Sup.      
  2. เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์เรียนรู้ของผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้งานในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อยอดเรื่อง Officer      
  การสอนงาน สู่การพฒันาการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สามารถประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสื่อสารไดอ้ยา่งมี       
  ประสิทธิภาพ       
         

75 แรงงานสมัพนัธ์เชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูบ้งัคบับญัชา 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการบริหารแรงงานสมัพนัธ์ สามารถสื่อสารไปยงัผู ้ Sr.Engineer, Engineer 17 ธ.ค. 57 1 1 6 65 
  ไตบ้งัคบับญัชาอยา่งชดัเจน Sr.Sup., Sup.      
  2. เพื่อใหบ้ริหารจดัการทั้งเรื่องงานและเรื่องคนไดอ้ยา่งประสิทธิภาพน่าเชื่อถือทั้งในเรื่องของแรงจูงใจและ Officer      
  การลงโทษทางวินยั       
         

INFORMATION TECHNOLOGY 

76 การใชง้านโปรแกรมแจง้ซ่อมผา่นระบบ  1. เพื่อใหส้ามารถใชง้านการแจง้ซ่อมผา่นระบบ K2  MTN Online Version  ใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เพื่อความ  Foreman ,Leader , 5 ก.พ. 57 1 - 1.0 17 
  New  K2 MTN Online Version  สะดวกในการปฏิบตัิงานในการแจง้ซ่อมผา่นระบบ K2  MTN Online Operator 5 ก.พ. 57 2 - 1.0 22 
    7 มี.ค. 57 3 - 1.0 16 
    7 มี.ค. 57 4 - 1.0 18 
    18 มี.ค. 57 5 - 1.0 10 

77 SAP ME OVERVIEW เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั SAP ME ที่จะนาํมาใชใ้นองคก์ร MGR, Asst. MGR 24 เม.ย. 57 1 1 6.0 23 
   , Sup, Eng      
         

78 IBM Fles System, Storwize V7000&BROCADE  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการใชง้าน IBM Fles System, Storwize V7000&BROCADE SAN SWITCH MGR, Asst. MGR,  Eng 1-2 เม.ย. 57 1 2 6.0 4 
 SAN SWITCH        
         

79 BASIC ABAP DEVELOPMENT เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเขียนโปรแกรม SAP ABAP และสามารถนาํมา  แผนก IT  14-15 พ.ค. 57 1 5 6.0 13 
  พฒันาระบบงาน SAP ของ Module ต่างๆ ได ้  17-19 พ.ค. 57     
         

80 IT Support Request on web ระบบใหม่ เพื่อใหส้ามารถใช ้IT Support Request on web ระบบใหม่ Asst. MGR,  Eng ,Sup 4 มิ.ย. 57 1 1 3.0 53 
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นโยบายความปลอดภยั     

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน ท่ีจะร่วมมือกนัปฏิบตัิเพ่ือให้
เกิดความปลอดภยัทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน 

2. บริษัทฯจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยทุกรูปแบบ เช่นการฝึกอบรม การจูงใจ
พนกังาน การพฒันาสภาพการทํางานและสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

3. ผู้ บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแหง่ความปลอดภยัท่ีกําหนดขึน้โดยเคร่งครัด 

4. พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตา่งๆของบริษัท 

5. บริษัทฯจะจดัให้มีการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยั เพ่ือควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัอิยา่งจริงจงัและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

ลูกค้า 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพและบริการท่ีเป็นเลิศ
โดยมีนโยบายสง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้า มีการดําเนินธุรกิจด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆด้าน และสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลท่ี
เก่ียวกับธุรกิจของลกูค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้สํานกังานขายเพ่ือ
รับรองลูกค้าทั่วทุกมุมโลก และเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทฯจะเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าซึ่งยังพัฒนาและรักษา
สมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัลกูค้าโดยตลอด 

นโยบายคุณภาพ 

" ผลติและบริการลกูค้าให้ได้ตามท่ีตกลงหรือดีกวา่ โดยปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
และทําให้ถกูต้องในครัง้เดียว ” 

 
 ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ เร่ิมจากการสร้างทศันคตใิห้พนกังานคิดถึงลกูค้าก่อนเสมอๆ ในทกุเร่ือง
ท่ีทํา มีการคดิค้นผลติภณัฑ์และบริการ ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน ระบบงาน และสภาพท่ีทํางานท่ีสอดคล้อง
กบัความต้องการของลกูค้า  รวมถึงการวดัระดบัความพงึพอใจของลกูค้า โดยใสใ่จในทกุๆขัน้ตอนของการทํางาน
ตัง้แต่การรับ การสัง่ซือ้ การผลิต การตรวจสอบคณุภาพก่อนการส่งมอบสินค้า และการบริการหลงัการส่งของ
ให้กบัลกูค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลกูค้าทกุๆปี ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินในแต่ละ
ครัง้ บริษัทฯนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าในระยะ
ยาว โดยในแต่ละปี ทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากลกูค้าแต่ละรายประมาณ 1-3 ครัง้ต่อปี และไม่
ปรากฎพบวา่มีปัญหาใดๆเก่ียวกบัลกูค้าในปี 2557  
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คู่ค้า 

 บริษัทฯ เช่ือมั่นและให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยได้กําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจ้าง และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่าไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมและความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคูค้่าในระบบการจดัหาท่ีโปร่งใส มีขัน้ตอนท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
ปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีตกลงกนัไว้  
 เกณฑ์ทัว่ไปในการคดัเลือกคูค้่า มีดงันี ้

 1 สถานะทางการเงิน 
2 ความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
3 การเตบิโตขององค์กร 
4 การพฒันาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์ 

 โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆกบัคูค้่าเลย 

เจ้าหน้ี 

 บริษัทฯให้ความสําคญัในการพงึปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พงึปฏิบตัิ
ตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลกัษณะเอือ้อํานวยผลประโยชน์
ซึง่กนัและกนั เพ่ือผลสําเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงท่ีอาจเป็นไปได้ โดย
จะมีการจ่ายชําระเงินตรงตามเวลาทกุครัง้ กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งจะดําเนินการรีบแจ้ง
ให้เจ้าหน้าท่ีทราบลว่งหน้าทนัที เพ่ือพิจารณาหาแนวทางร่วมกนั มีการแจ้งกําหนด ระยะเวลา และเง่ือนไขการรับ
เงินท่ีชดัเจน ดงัไม่ปรากฏวา่มีกรณีพิพาทใดๆกบัเจ้าหนีข้องบริษัทฯ ในปี 2557 ท่ีผา่นมา 

คู่แข่ง 

 บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม 
เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง
ร้าย หรือใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตสุมผล ดงัปรากฏว่าบริษัทฯไม่มีข้อพิพาท
ใดๆกบัคูแ่ขง่ในปี 2557 

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของ สิง่แวดล้อม สงัคม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
ทางบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึง่ก่อตัง้โดย UNITED NATIONS (UN) ตัง้แต่ปี 
2550 ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการ 10 ประการด้านการจ้างแรงงาน การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอรัปชั่น โดยท่ีบริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ 
GLOBAL COMPACT ดงันี ้
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 ด้านสทิธิมนษุยชน 
1. สนบัสนนุและเคารพในการปกปอ้งสทิธิมนษุยชนท่ีประกาศในระดบัสากล ตามขอบเขตอํานาจ

ท่ีเอือ้อํานวย 
2. หมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 ด้านแรงงาน 
  3. สง่เสริมสนบัสนนุเสรีภาพในการรวมกลุม่ของแรงงานและการรับรองสทิธิในการร่วมเจรจา

ตอ่รองอยา่งจริงจงั 
4. ขจดัการใช้แรงงานเกณฑ์และท่ีเป็นการบงัคบัในทกุรูปแบบ 
5. ยกเลกิการใช้แรงงานเดก็อยา่งจริงจงั 
6. ขจดัการเลือกปฏิบตั ิในเร่ืองการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

ด้านสิง่แวดล้อม 
7. สนบัสนนุแนวทางการระมดัระวงัในการดําเนินงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
8. อาสาจดัทํากิจกรรมท่ีสง่เสริมการยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 
9. สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

ด้านการตอ่ต้านการทจุริต 
10. ดําเนินงานในทางตอ่ต้านการทจุริต รวมทัง้การกรรโชก และการให้สนิบนในทกุรูปแบบ 

 บริษัทฯให้ความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีนโยบายการผลิตท่ีใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทนุ
เป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํา้และทางอากาศ อีกทัง้โรงงานทกุแหง่ของบริษัทฯในกลุม่ ตัง้อยูใ่น
เขตอตุสาหกรรมซึง่มีมาตรการในการปอ้งกนัมลพิษและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยูแ่ล้วอยา่งเข้มงวด 

การปฏบิัตต่ิอสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือคํานึงถึงความ
แตกตา่ง  บริษัทจงึมีนโยบายอยา่งชดัเจนในการสง่เสริมและสนบัสนนุหลกัสทิธิมนษุยชนอยา่งเคร่งครัด 

 บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือ
รัฐธรรมนญู ตลอดจนจะไม่กระทําการใดๆท่ีจะเป็นการขดัขวางการใช้สทิธิดงักลา่วของพนกังาน 

 บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดต่อหลกัสิทธิ
มนษุยชนหรือสทิธิของผู้ อ่ืน 

 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อ
บคุคลภายนอก ไม่วา่จะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนญุาตจากพนกังานผู้นัน้  
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 พนกังานของบริษัททกุคนจะปฏิบตัิต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่
กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามตอ่สทิธิของบคุคลอ่ืน 
 

นโยบายแนวทางปฏบิัตเิก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 

 บริษัทฯ  ได้ตระหนักดีถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานท่ีเกิดจากความรู้ 
ความสามารถของบคุคลใดบคุคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงพยายามอย่างย่ิงท่ีจะทําการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ท่ีถูกนํามาใช้ในบริษัทฯ จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนโดย
เดด็ขาด 

 บริษัทฯ ไม่อนญุาตและสนบัสนนุให้พนกังานใช้ซอฟท์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ ผิดกฎหมาย ในการ
ทํางานให้บริษัทไม่วา่จะในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 พนกังานท่ีปฏิบตัิงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดจากเจ้าของ
ลขิสทิธิและใช้เฉพาะเทา่ท่ีได้รับอนญุาตจากบริษัทเทา่นัน้ 

 พนักงานจะต้องไม่นําผลงานหรือสิ่งท่ีมีการคิดค้นขึน้ระหว่างท่ีทํางานให้กับบริษัทไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนกังานจะต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนัน้จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เม่ือพนักงานพ้น
สภาพจากการเป็นพนกังาน 

 ก่อนท่ีจะมีการนําเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบตัิงานให้กับบริษัทนัน้ 
พนกังานจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลท่ีนํามานัน้ เป็นสิ่งท่ี
ถกูต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้

ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสีย โดยจะเปิดเผยทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รายงานข้อมูลแบบ 56-1  รายงานประจําปี  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ี 

www.kcethai.in.th  โดยได้จดัสง่รายงานประจําปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา

ของบริษัทฯให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุปี เพ่ือเป็นข้อมลูในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการส่ือสารกบับคุคลภายนอก โดยยึดหลกัการการเปิดเผยข้อมลูและพฒันา
องค์กรอยา่งตอ่เน่ือง ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัไิว้อยา่งชดัเจน ดงันี ้
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 บริษัทฯ พยายามอย่างย่ิงในการปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนัและสม่ําเสมอ ภายใต้กรอบ
การปฏิบตัิงานท่ีกําหนดไว้โดยหลีกเล่ียงการปฏิบตัิอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ท่ีทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯจะต้องมีความชัดเจน ถกูต้อง โปร่งใส น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา 
และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ทนัเวลา 

 การแถลงข่าวสารใดๆของบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ลกูค้ากับบริษัทฯ หรือล่วงละเมิดข้อมลูท่ีถือว่าเป็นความลบัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้
เสียอ่ืนๆ 

 การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเก่ียวกับการส่ือสารของข้อมูลท่ีถือเป็นความลับ พนักงานต้องประพฤติ
ปฏิบตัภิายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯวา่ด้วยจรรยาบรรณของพนกังาน 

           ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ หรือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับข้อมลู
สําคญัของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแตล่ะสายงาน รับหน้าท่ีในการแถลงขา่วท่ีเป็นประเด็นสําคญัของ
บริษัทแก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือส่ือมวลชน 

 บริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่ียงธรรม ทัว่ถึงและทนัเวลา 
โดยมีหลกัการปฏิบตัดิงันี ้

 เปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศ
ทางการเงินและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน
ดงักลา่วจดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฎิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงั และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

 เปิดเผยข้อมลูโดยสรุปของรายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีพร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบตั ิผา่นส่ือหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

 www.kcethai.in.th  

 เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีจ่าย

ตามความเหมาะสมในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านผ่านทางรายงาน

ประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.kcethai.in.th   

 เปิดเผยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และคา่บริการอ่ืนๆ  



               แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 

	

หนา้ 107 
 

 เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครัง้ท่ี

กรรมการแตล่ะทา่นเข้าประชมุผา่นทางรายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ให้ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุครัง้ 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
หรือในกรณีท่ีต้องการข้อมลูเพิ่มเติม สามารถติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ท่ีหมายเลข 02-3260196-9 
ตอ่ 114 หรือ 112 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียเข้ามามีสว่นร่วมในการปรับปรุงและ
พฒันาการปฏิบตัิงานเพ่ือก่อให้เกิดความมัน่คงในกิจการ จึงจดัให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจําปี และ Website ของบริษัท ท่ี 
www.kcethai.in.th   
 
มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลท่ีดีจะทําให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจดัให้มีช่องทางสําหรับพนกังาน บคุคลภายนอกและผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส 
หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมลูเก่ียวกับการ
กระทําผิดหรือการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ผ่านทาง email: 
information@kce.co.th และเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบับคุคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จึง
ได้มีนโยบายเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียนซึ่งกําหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความ
คุ้มครองต่อผู้ ท่ีร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทําท่ีไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็น
ความลบั รวมถึงจดัให้มีการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้เพ่ือให้ความ
เป็นธรรมกบับคุคลท่ีถกูร้องเรียนก่อนดําเนินการทางวินยั หรือทางกฎหมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้จดัโครงการผู้บริหารพบปะนกัวิเคราะห์ขึน้เพ่ือเป็นอีกหนึง่ช่องทางในการ
ส่ือสารและให้ข้อมลูตอ่นกัลงทนุและส่ือมวลชนอยา่งสม่ําเสมอ  
 ในปี 2557 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูกับนกั
ลงทนุในโอกาสต่างๆ ได้แก่การประชมุทางโทรศพัท์ จํานวน 11 ครัง้ การเข้าสมัภาษณ์ตวัต่อตวั รวมจํานวน 27 
ครัง้ และจดัโครงการพบปะกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์จํานวน 4 ครัง้ นอกจากนัน้ ได้ต้อนรับกลุ่มนกัลงทนุและ
นักวิเคราะห์ท่ีเข้าเย่ียมชมกิจการ 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 และมีการเดินทางพบปะนักลงทุนใน
ตา่งประเทศ 2 ครัง้  
 



               แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 

	

หนา้ 108 
 

กจิกรรมพบปะนักลงทุน 

 เคซีอี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทนุหลากหลายรูปแบบเป็นประจําอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงู
และส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะนักลงทุนเพ่ือชีแ้จงข้อมูลผลการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการ
เตบิโต รวมถึงสรุปเหตกุารณ์สําคญัๆ ท่ีเกิดขึน้รอบปี และตอบข้อซกัถาม 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1     โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

          โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 4 คณะ  
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะและมีจํานวนไม่น้อยกวา่ 3 ทา่น โดยกรรมการอิสระทกุท่านมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วน
ตามท่ีบริษัทกําหนด สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ี รายช่ือและข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏอยูใ่นสว่นท่ี 8 “โครงสร้างการจดัการ” 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนสําคญัในการกําหนดทิศทางการเติบโตและพฒันาบริษัทฯ ด้วยการกําหนด
แผนกลยุทธ์ นโยบาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ รวมทัง้การกํากับดแูลและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ทกุๆ 5 ปี นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีบทบาทสําคญัในการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการกํากับ
ดแูลกิจการ และการจดัทําคูมื่อจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานด้วย 
 
 ทัง้นี ้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญ  มี
ประสบการณ์ และทกัษะความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทกุท่านได้อทิุศเวลาและความพยายาม
ให้กบัการเป็นกรรมการบริษัทฯอยา่งเตม็ท่ี ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องบนพืน้ฐานของจริยธรรมขัน้พืน้ฐาน มีอิสระใน
การตดัสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้ มีวิสยัทศัน์และความเป็นผู้ นํา ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสจุริต 
พากเพียร และใสใ่จในทกุๆ ขัน้ตอนของการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปา้หมาย และกลยทุธ์ท่ีได้กําหนดไว้ให้ 
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เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทกุท่านบนพืน้ฐานของการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการท่ีดี  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ทา่น 
- กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 6 ทา่น 

  สําหรับรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้กลา่วถึงแล้วในสว่นท่ี 8 “โครงสร้างการจดัการ”   

 นอกจากนัน้ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง ได้ไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายจํากัดจํานวน
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง ได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขัน้ตอนให้
คณะกรรมการบริษัทต้องอนมุตัเิห็นชอบการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการด้วย 

ทัง้นี ้นโยบายจํากดัจํานวนกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนดงักลา่ว ไม่นบัรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ เน่ืองด้วยการบริหารงานมีลกัษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุม่ จึงต้องแตง่ตัง้ผู้บริหารในตําแหน่งท่ี
สําคญัของบริษัทฯ ซึง่อาจดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในขณะนัน้ ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมด้วย เพ่ือให้มีการบริหารงานอยา่งสอดคล้องกบันโยบายในภาพรวมของกลุม่ 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการได้จัดให้มี
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพ่ือช่วยศึกษาและกลัน่กรองการดําเนินงานตามความจําเป็น ต่อมาในปี 2556 
คณะกรรมการได้จัดตัง้คณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดงันัน้ บริษัทฯ มีคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 

 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

สําหรับรายช่ือคณะกรรมการชดุยอ่ย และขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะคณะ ได้กลา่วถึง
แล้ว ในสว่นท่ี 8 “โครงสร้างการจดัการ” 
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การสรรหากรรมการ 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  3 ปี และไม่จํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยตาม
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุ 

 

ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  และ
กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งนัน้มีสทิธิได้รับเลือกตัง้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้  ทัง้นี ้คณะกรรมการมีนโยบาย
ให้วาระของกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกบัวาระการเป็นกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ
กลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัท และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จากนัน้ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อ
หนึง่เสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมี หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงได้เพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

5. จํานวนวาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัของกรรมการ : บริษัทฯ เห็นวา่กรรมการของบริษัททกุคนซึง่
ได้ รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ 
ความสามารถ หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดงักลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯก็ยอ่มจะต้องเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

6. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 
บริษัท 
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การสรรหาผู้บริหาร 

สําหรับการสรรหาและแต่งตัง้ผู้ บริหารของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสมกบัตําแหน่ง
และความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยการคดัเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายทรัพยากรบคุคล   

5.3  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัทฯได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากับดแูลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯได้ดําเนินไปในลกัษณะท่ี
ถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทกุท่านมีความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างเป็นอิสระและอทิุศเวลาเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีทัง้นี ้รายละเอียดขอบเขต
อํานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในส่วนท่ี 8 “โครงสร้างการ
จดัการ” 

5.4  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

 คณะกรรมการมีภาวะผู้ นําวิสยัทศัน์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าท่ีในการ
กํากับดแูลกิจการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกําหนดและให้
ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีกําหนดไว้เพ่ือเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

5.5  ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในปี 2557 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ ถือหุ้นตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเส่ียง และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
คณะกรรมการใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระในการดําเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน เทา่เทียม และทนัเวลา 

ในปี 2557 คณะกรรมการยงัคงปฏิบตัเิร่ืองตา่งๆ ดงันี ้    

 1) การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ  
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คณะกรรมการมีสว่นร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกําหนดและทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และร่วมหารือกับฝ่ายบริหารเพ่ือกําหนดมาตรการ แผนการดําเนินงาน แผนการลงทุน 
แผนการจ่ายเงินปันผล และปัญหาตา่งๆ และตดิตามดแูลให้การบริหารเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 
ในการประชมุคณะกรรมการซึง่จดัขึน้ทกุเดือน หรือปีละ 12 ครัง้  

2) การกํากบัดแูลกิจการ 

เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบตังิานด้านการกํากบัดแูลกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการได้ 

 ให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัใินการทํางาน 

 ปรับปรุงคูมื่อนโยบายการกํากบัดแูล และจริยธรรมธุรกิจ 

 จดัให้คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้จดัการ ทําการประเมินตนเอง 

 กําหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อแนะนําในเร่ืองต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้
พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสีย มีช่องทางแสดงความเห็นได้อย่างอิสระเพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงระบบบริหารจดัการท่ีดีขึน้ 

 ดแูลให้คณะกรรมการกํากบัดแูล ให้ดําเนินการ ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน หลกัเกณฑ์การ
กํากบัดแูลกิจการและจริธรรมของบริษัทให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบักฎหมาย ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และแนวปฏิบตัิท่ีดีตาม
มาตรฐานสากล และรายงานเก่ียวกบัการดําเนินการดงักล่าว ตอ่คณะกรรมการบริษัท ทกุ
ไตรมาส 

3) ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ โดย
ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯทราบ ทกุ
ไตรมาส 

4) มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 
ปีละ 2 ครัง้ 

5) จดัให้มีการส่ือสารในเร่ืองมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และสนบัสนนุการดําเนินงานตามกระบวนการ
เพ่ือขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต คาดว่าบริษัทฯ
จะได้รับรองภายในไตรมาสแรกของปี 2558  

6) จดัให้กรรมการได้มีโอกาสเย่ียมชมความคืบหน้าการลงทนุในโรงงานใหม่ รวมทัง้ สง่เสริมให้กรรมการ 
และผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสมันาในหลกัสตูรต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีให้มีประสทิธภาพมากย่ิงขึน้ 
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7) จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้อง และให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินดงักล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณา  

8) คณะกรรมการได้พฒันาและปรับปรุงการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นมาอยา่งตอ่เน่ือง ในการจดัการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษัทฯได้รับการประเมินการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้อยูใ่น 

เกณฑ์ “ดีเย่ียม” (ผลคะแนน ร้อยละ 98) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

9) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ และให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนว
ทางการกํากับดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑ์การประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในระดบั “ดีมาก” ติดตอ่กนั 7 ปี ในปี 2551-2557 แม้ว่า 
จะมีการปรับหลกัเกณฑ์ท่ีมีรายละเอียดมากขึน้ตามมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard โดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION; IOD) เป็นผู้
ประเมิน  

5.6   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการร่วมกันกําหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไว้ทัง้ปี เป็นประจําทุกเดือน ในปี 2557 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุรวม 12 ครัง้ เป็นวาระการประชมุตามปกต ิ
 ประธานกรรมการและเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชมุก่อนการประชมุแตล่ะ
ครัง้อยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุทา่นสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธาน
กรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

 เลขานกุารบริษัทคือ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิ การศึกษาและ
ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่สง่ผลกระทบต่อบริษัทฯให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัพร้อมกบั
จดหมายเชิญประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่น เพ่ือรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ได้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ท่ีสํานกับริหารของบริษัทฯ
โดยในการประชมุแตล่ะครัง้ กรรมการสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมิได้ 

ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ี
สําคญั อีกทัง้สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจ 
อยา่งรอบคอบ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีจะลงมตใินท่ีประชมุ 
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คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยเลขานกุารบริษัทจะเข้า
ร่วมประชมุและจดบนัทึกการประชุมทกุครัง้ และบางครัง้อาจจะเชิญผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานในหวัข้อวาระการ
ประชุมนัน้ๆเข้าร่วมชีแ้จงและให้ข้อมูลแก่กรรมการรวมทัง้ให้คําแนะนําในด้านกฎเกณท์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องให้กับ
คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกตกิารประชมุจะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

นอกจากนัน้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็นเพ่ือพิจารณาปัญหา
ตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย ซึง่ในปี 2557 มีการประชมุ 2 ครัง้ ใน
เดือนเมษายน และ ธนัวาคม  

คณะกรรมการมีการพิจารณาเก่ียวกบั รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย เพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองทกุเดือน และมีการพิจารณาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั 
หลกัเกณฑ์ตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการด้านการกํากบัดแูลในการ
ประชุมกรรมการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย และแนว
ปฏิบตัท่ีิดี 

5.7   นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีอ่ื่นของกรรมการและผู้บริหาร 

ในการท่ีบริษัทฯไปลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯจะแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่าว เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดแูลให้ทุกบริษัทกําหนดนโยบายและ
ดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพ่ือสร้างให้เกิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ร่วมกนั (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมลูคา่เพิ่มกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้นี ้ถือเป็นหน้าท่ีหนึ่งในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการและผ้บริหาร 

5.8   การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัททัง้คณะเพ่ือให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลกัการกํากับดแูล
กิจการท่ีดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการโดยสม่ําเสมอและให้มี
บรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และทําการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมี
ประธานกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปีละ 1 ครัง้ 

 ในปี 2557 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยเพิ่มเตมิและปรับปรุงคําถามเพ่ือให้ครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการทกุด้านและสอดคล้อง
กับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินตนเองท่ีคณะกรรมการบริษัท
นํามาใช้เป็นแบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ 
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 เลขานุการเป็นผู้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้ รวบรวมและ
รายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้ จากผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัททัง้คณะในรอบปี 2557 ในภาพรวม สรุปได้วา่คณะกรรมการได้ดําเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประเมินตนเองเป็น
ประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินมาพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีในการสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแตล่ะมิติ สําหรับผลการประเมินในปี 2557 มีผลประเมินโดยรวมในเกณฑ์ท่ี
น่าพอใจ  

การประเมินผลการปฏบัิตหิน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจําทกุปี 
โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพิจารณา
คา่ตอบแทน และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม  

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมิน 
CEO รวมทัง้ จดัสง่แบบประเมินดงักลา่วให้ CEO ประเมินตนเองเพ่ือนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็น
ข้อมลูในการพฒันาศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป 

ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของ CEO ตามลําดบั 

5.9  ค่าตอบแทน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหาร ให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเทียบเคียงได้กบัท่ีปฏิบตัใินอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจได้ รวมทัง้จดัคา่ตอบแทน
ในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ท่ีมีคณุภาพ
ตามท่ีต้องการได้โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกําหนด วิธีปฏิบตัิการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาขออนมุตัใินท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น สําหรับเนือ้หาการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2557 ได้กลา่วถึงแล้วในสว่นท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
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5.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการ เข้าร่วมสมันาในหลกัสตูรต่างๆ 
และการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง เช่นกรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือช่วยให้กรรมการสามารถทําหน้าท่ีและกํากบัดแูลกิจการของบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่บริษัทฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศ มีเอกสารและ
ข้อมลูของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่กรรมการใหม่อยา่งเพียงพอรวมถึงการจดัให้มีการ 
แนะนําลกัษณะธุรกิจโครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบตัใินการกํากบัดแูลกิจการ และจะจดัให้กรรมการใหม่เข้าเย่ียมชมกิจการด้วย 

รายละเอียดการอบรมสมันาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบญัชา องค์โฆษิต   

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547  

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  

 ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฎิบตัิ ปี 2541 โดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 การสง่เสริมประสทิธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

 หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

3. นายปัญจะ เสนาดสิยั 

 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545 

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 

 หลกัสตูร “ Role of the Compensation Committee”  
   สถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ปี 2550 

 หลกัสตูร การกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นท่ี 2 ปี 2552 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2552 

4. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  ปี 2546 

 หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 
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 สมันา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและปอ้งกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

 สมันาเร่ืองแนวทางการจัดทํารายงานการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ปี 2556 

 เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response 
to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries (2557) 

 สมันาเร่ือง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 
2557) 

 สมันาเร่ือง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of 
investors (ปี 2557) 

 หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

5. นางอบุล จิระมงคล 

 ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฎิบตั ิปี 2541  
 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 การสง่เสริมประสทิธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 

 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2546 

 หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

6. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

 หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

 หลกัสตูร Thai Directors Compensation Survey ปี 2548 

 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 

  หลกัสตูร Financial Instrument for Directors ปี 2554 

 สมันา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและปอ้งกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

 เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response 
to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries ปี 2557 

 หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 
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 สมันาเร่ือง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 
2557) 

 สมันาเร่ือง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of 
investors (ปี 2557) 

7. นางศริิพรรณ สนัธนะพนัธ์  

 หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

 หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 

 สมันาเร่ือง แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ปี 2556 

 สมันา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและปอ้งกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

 เสวนา The Governance role of the Board in the preparation and response 
to Unforeseen crisis and the Oversight of (foreign) subsidiaries ปี 2557 

 สมันาเร่ือง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี
2557) 

 หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

8. นายไพฑรูย์ ทวีผล 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2546 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 

 Role of Chairman Program (RCP) ปี 2548 

 Chartered Director Class (R-CDC) ปี 2551 

 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2552 

 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk  
  Management (MIR) ปี 2553 

 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2553 

 Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553 
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 หลักสูตร   “มาตราฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ” ปี 2554 

 หลกัสตูร  “การปอ้งกนัทจุริตและการรายงานตามกฏหมาย ปปช.” ปี 2554 

 สมัมนา   “Audit Committee  Forum” ปี 2554 

 หลกัสตูร  “11th Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR)” ปี 
2554 

 หลกัสตูร “วนัตอ่ต้านคอรัปชัน่ : รวมพลงัเปล่ียนประเทศไทย” ปี 2554 

9.  นายพิธาน องค์โฆษิต 

 Director Certification Program (DCP 194-195/2014) 

5.11  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้เลขานกุารของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามรายละเอียด
ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

5.12   การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ระบบมาตรการการตรวจสอบภายในท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นและติดตามการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีดี เก่ียวกับงบการเงินและสารสนเทศ ดงัได้กําหนดไว้
อย่างชดัเจน รวมถึงการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ท่ีครอบคลมุแผนการควบคมุ
และตรวจสอบภายในการปฏิบตังิานในทกุๆด้าน และจะมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในทกุๆ
ปี โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมาบริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อกําหนดของการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน ดงัระบอุยา่งชดัเจน 

 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจัดการท่ีเก่ียวข้องและ
สํานักตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 ปัจจุบนั ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางเอือ้อารี แก่นโกมล ผู้จดัการ
สว่นงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.13   การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองหรือบคุคล/นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ี
อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

 โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทําใดๆท่ีเป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีต้องรายงานการกระทําใดๆท่ีเห็นว่าเป็นการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ท่ีประชมุรับทราบ  ซึง่ในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะไม่อนญุาตให้กรรมการท่านนัน้
เข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนัน้ๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์นัน้ๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการมีหน้าท่ีดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามท่ีกฎหมาย หรือหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยตา่งๆมีรายการระหว่างกนั ดงัท่ีได้แสดงไว้ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้เปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัท 
และบริษัทย่อยต่างๆท่ีเกิดขึน้โดยละเอียด ทัง้นีร้ายการท่ีเกิดขึน้เป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  

5.14  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกบัฝ่ายจดัการในเร่ืองนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียง และให้นําเสนอรายงานเร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง
และประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการ
ได้อย่างทนัท่วงที โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ กํากบัดแูลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความ
เส่ียง โดยได้กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร ดงันี ้

 จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายต่างๆในองค์กร
โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน ทําหน้าท่ีในการประเมินปัจจยัเส่ียงทัง้จากภายนอก ได้แก่  
ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขนัทางธุรกิจ และปัจจัย
ภายในท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทกําหนดนโยบายในภาพรวม และ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
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 จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในขัน้ตอนการดําเนินงาน โดยให้ผู้บริหารและพนกังานใน
หน่วยงานตา่งๆมีสว่นร่วมและรับผิดชอบ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี ้ประเมินและ
บริหารความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม 

 ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคนตระหนกัถึง
ความสําคญัของการบริหารความเสี่ยง 

 

5.15   แผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเคซีอี 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดบัสงู เร่ิมจากการคดัเลือกผู้ ท่ีเป็นคนเก่งและมี
ความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพสงู (YOUNG TALENT) และให้ความสําคญัใน
การดแูล การพฒันาสร้างความพร้อมให้ทกุคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึน้สู่ระดบัผู้บริหารในอนาคต (FUTURE 
LEADER) อีกทัง้ บริษัทฯยงัได้ดแูลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามหลกั Performance-based Pay ให้
ค่าตอบแทนตามความสําเร็จตามเป้าหมาย ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อม
กบับริษทฯ ในระยะยาว  

5.16  การต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทจุริตเป็นความเสี่ยงหนึ่งท่ีสําคญัขององค์กรจึงได้พิจารณาอนมุตัิให้
บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย 
ในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทฯ กําลงัอยู่ในในระหว่างการดําเนินการเพ่ือ
ขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Council) 
 

ดงันัน้ ตัง้แตใ่นปี 2557 บริษัทได้เร่ิมดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้ 

1.  ประเมินความเสี่ยงจากการทจุริต โดยมีกระบวนการและขัน้ตอน ดงันี ้

 ระบปัุจจยัเส่ียง และจําแนกความเสี่ยงเป็นแตล่ะประเภท 

 ประเมินความเสี่ยงตามโอกาสหรือความถ่ีท่ีอาจเกิดขึน้ และตามความรุนแรงของผลกระทบ 

 ประเมินการควบคมุท่ีมีอยู ่
 ระบบการควบคมุ 
 ความมีประสทิธิผลของระบบการควบคมุ 
 ประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยูห่ลงัการควบคมุ 
 จดัทําร่างปัจจยัความเสี่ยง 

 จดั workshop เพ่ือยืนยนัร่างปัจจยัความเสี่ยงและระบบควบคมุท่ีมีอยู ่
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 สรุปปัจจยัเส่ียงของบริษัทฯ 

 พฒันากลไกในการควบคมุดแูลปัจจยัเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 

2.   จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริต 
3.   จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มพนักงานระดบั

หวัหน้า เพ่ือส่ือสารให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริต 
4.   วฒันธรรมทางจริยธรรม และความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางกิจกรรมในรูปแบบ

ตา่งๆ เช่น อีเมลล์ แผน่พิมพ์ เอกสารการอบรม อยา่งสม่ําเสมอตลอดปี 
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10.1   นโยบายภาพรวม 

นอกจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลกัการสําคญัท่ีบริษัทฯ ปลกูฝังให้แก่พนักงาน และ
ตัง้เป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯยงัมีความมุ่งมั่นท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมโดยดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นรูปธรรม เพ่ือมุ่งสร้างจิตสํานึกในการเป็น
ผู้ ให้และเกือ้กลูสงัคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทัง้ใน
ด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของชมุชน รวมถึงการสง่เสริมศลิปวฒันธรรม และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจิตสํานึก
ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม กิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยมีการตัง้คณะทํางานรับผิดชอบปฏิบตัิการและติดตามผล
อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ และมีฝ่ายจดัการเป็นผู้ ให้คําแนะนํา จึงกลา่วได้ว่าแนวทางในการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนัน้ถูกขับเคล่ือนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมี
คณะทํางานความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหน้าท่ีกําหนดแนวทาง 
จดัทํางบประมาณ และดําเนินการจดักิจกรรม รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนินงาน จดัทํารายงานเสนอตอ่ฝ่ายจดัการ 
และเป็นศนูย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดําเนินงานท่ี
มุ่งเน้นการสร้างคณุคา่ท่ียัง่ยืนแก่ชมุชนและสงัคม นอกจากโครงการท่ีบริษัทดําเนินการเองแล้ว บริษัทฯยงัเข้าร่วม
โครงการสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ โดยเน้นกิจกรรมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนเป็นสําคญั 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเน่ือง ด้วยการ
ปลกูฝังจิตสํานึก การปฏิบตัิตวัเป็นแบบอย่างของผู้บริหารท่ีถ่ายทอดสูพ่นกังาน โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมของกิจการท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนั กําหนดหลกัการไว้ให้เป็นแนวปฏิบตั ิ
8 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ กําหนดจริยธรรมทางธุรกิจไว้ในคูมื่อการปฏิบตัิงานสําหรับพนกังานทัว่ไป ครอบคลมุเร่ืองความ
ซ่ือสตัย์สจุริตและยตุธิรรม  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยดึถือปฏิบตัมิาอยา่งตอ่เน่ือง ในเร่ืองของการปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่ง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา การสง่เสริมสทิธิทางการ 
เมือง ตลอดจนการปฏิบตัติามพนัธสญัญาตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ 
 1.1   การแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม: การปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัผู้ขาย หรือเจ้าหนีอ้ยา่ง 
เคร่งครัด เป็นธรรม ตามข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการดําเนินธุรกิจร่วมกนั 
 1.2   สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในคูค้่า : ชีแ้จง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็น
ธรรมในการจ้างงานและการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา ท่ีเป็นคูค้่าของบริษัทฯ 
วา่ยงัคงความเป็นธรรมและปฏิบตัติามกฎหมายหรือไม่อยา่งตอ่เน่ือง 

10  ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 
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 1.3   การเคารพตอ่สิทธิในทรัพย์สิน: สง่เสริมและปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา 
ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร สทิธิทางศีลธรรม อยา่งเคร่งครัด 
 1.4  การเก่ียวข้องกบัการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เข้าไปมีสว่นร่วม และไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอํานาจทางการเมือง
คนหนึ่งคนใด ไม่นําเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนบัสนนุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรค
การเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ โดยไม่อนญุาตให้ผู้บริหารและพนกังานใช้อํานาจครอบงํา ชกัใย ขม่ขู ่บีบบงัคบั 
 บริษัทฯ ได้พฒันากระบวนการติดตามและควบคมุความเสี่ยงในระดบัปฏิบตัิการโดยจดัตัง้คณะทํางาน
บริหารความเส่ียงเพ่ือกําหนดนโยบาย ควบคมุและติดตามความเส่ียงในทุกๆ ด้านท่ีมาจากปัจจัยภายในและ
ปัจจยัภายนอก โดยทําการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Management) ท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุท่ีรัดกมุยิ่งขึน้  

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญักบันโยบายการตอ่ต้านการทจุริตทัง้ในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปล่ียนแปลง
ทศันคติไปสู่การปฏิบตัิ โดยเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ อยู่ในกระบวนการเตรียม
ความพร้อมในการขอการรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Council) เป็นลําดบัถดัไป 
 บริษัทฯ ได้จดัทํา  "นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy)" เพ่ือให้มีการบริหารจดัการด้วย
ความซ่ือสตัย์สจุริต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้กับพนักงานรับทราบ
และถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนันสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจไปสูค่วามยัง่ยืน โดยคํานึงถึง
การเคารพสิทธิมนษุยชนและเคารพต่อศกัด์ศรีในความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน ซึ่งเป็นรากฐานของการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุภาพและคณุคา่ บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คณุภาพ จึงให้ความสําคญัในการปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การ
แตง่ตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพ่ือให้พนกังานเป็นผู้ มีความสามารถและ
เป็นคนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนกังานและให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพ ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สนิ มี 
สขุอนามยัท่ีดี พฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพอยา่งทัว่ถึง และให้พนกังานรับทราบขา่วสารของ
บริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอ 
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บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2551 และได้รับการรับรองเก่ียวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย: มรท.8001 (Thai Labour Standard : TLS.8001) โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ซึง่ประกอบด้วยเร่ือง การไม่ใช้แรงงานบงัคบั , คา่ตอบแทนการทํางานท่ียตุิธรรม , ชัว่โมงการ
ทํางาน , การไม่เลือกปฏิบตั ิ, วินยั และการลงโทษ , เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาตอ่รอง , ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นต้น โดยมีคณะทํางานระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
คอยควบคมุดแูล และมีการประชมุคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครัง้เพ่ือติดตามให้มัน่ใจว่า จะไม่มีการกระทําผิด
ดงักลา่ว 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือเป็น
แนวทางสูก่ารพฒันาและจดัการท่ียัง่ยืนขององค์กร 

4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม    

บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและมีความเสมอภาค ดงันี ้

4.1  เคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัสิทธิมนษุยชน: โดยการไม่เลือกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน ไม่
บงัคบัให้บคุคลขาดความสมคัรใจท่ีจะทํางาน ไม่ใช้แรงงานเดก็ เคารพในสทิธิและเสรีภาพของ
พนกังาน 

4.2  ให้ความคุ้มครองทางสงัคมและสภาพการทํางานของพนกังาน: โดยกําหนดเง่ือนไขการจ้างท่ี
เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืนท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดย
หลีกเล่ียงการกระทําท่ีไม่เป็นธรรมท่ีมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน 
หรือคกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

4.3  ให้ความคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน: ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และ
จดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถึงมีสขุอนามยัท่ีดี 

ผู้บริหารให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าของ
พนกังานในสายอาชีพขึน้อยู่กบัผลงานความสามารถ โดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนท่ีมัน่ใจได้ว่า พนกังานจะ
ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
สนบัสนนุการมีส่วนร่วมของพนกังาน โดยมีช่องทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบส่ือสารอินทราเน็ต
ภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนีย้งัจดัสวสัดิการและกิจกรรมสนัทนาการตามความสนใจ
ของพนกังาน เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี  

บริษัทฯ เปิดกว้างสําหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทกุระดบัชัน้ โดยการฝึกอบรมและ
พฒันาบคุลากรนัน้ มุ่งเน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง” เพ่ือให้เกิดผลด้านพฤติกรรมท่ีคาดหวงั
อยา่งชดัเจน ซึง่จะฝึกอบรมพนกังานทัง้ในด้านความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานตามหน้าท่ี 
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 การฝึกอบรมทั่วไป เพ่ือให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการฝึกอบรมทกัษะและความสามารถท่ีองค์กรต้องการ โดยตลอดปี 2557 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากร
บคุคล ได้จดัการฝึกอบรมให้พนกังานของบริษัทฯและบริษัทในเครืออย่างตอ่เน่ือง ซึง่เป็นผลให้ จํานวนชัว่โมงการ
ฝึกอบรม และจํานวนพนกังานท่ีมีทกัษะหลายด้าน (Multi-skill employee) มีเพิ่มมากขึน้  

     ปี 2555  ปี 2556   ปี 2557 

จํานวนชัว่โมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)  23.94   23.75   30.14  

พนกังานท่ีมีทกัษะหลายด้าน (ร้อยละ)  60.00  64.44   69.26  

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับการรับรอง มรท. 8001-2553 เพ่ือแสดงว่า บริษัทฯได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย มีผลตัง้แต ่วนัท่ี  8 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 7 กมุภาพนัธ์ 2559 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยดึหลกัและดําเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า 
รวมไปถึงผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ให้สามารถมัน่ใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการท่ีมีราคาท่ี
ยตุิธรรม มีคณุภาพท่ีดีท่ีสดุแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม รวมถึงการกระทําท่ีเป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสทิธิของของผู้บริโภค 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 Edition 3 (13 กรกฎาคม 2555 - 12 
กรกฎาคม 2558) ซึง่เป็นระบบการจดัการคณุภาพของผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท 
SGS ประเทศไทย จํากดั จํานวน 2 ครัง้ตอ่ปี ซึง่ได้รับการรับรองจาก IATF โดยทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิตามข้อกําหนดของระบบ
มาตรฐานคณุภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบคณุภาพ 1 ครัง้ (Surveillance 
audit) ในเดือนพฤษภาคม ผลการตรวจสอบสามารถรักษาระบบและการรับรองมาตรฐานไว้ได้ และในปี 2557 มี
ลกูค้าบริษัท CONTINENTAL , AUTOLIV , Danfoss, VALEO, Schneider, BOSE และ John Deere เป็นต้น 
เข้ามาตรวจติดตามระบบมาตรฐานคณุภาพ ซึง่ไม่พบความไม่สอดคล้องท่ีมีนยัสําคญั นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้ทํา
การรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เพ่ือจดัทํา Customer Satisfaction survey สําหรับประเมินความพงึพอใจของลกูค้าเพ่ือ
นํามาพฒันาศกัยภาพของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดําเนินการด้านระบบมาตรฐานคณุภาพ ดงันี ้

 โครงการปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง (QIP) โดย Cross Function Team ซึง่มีโครงการทัง้หมด 
10 โครงการ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดปริมาณของเสีย และลดค่าใช้จ่าย อีกทัง้ปรับปรุง
และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบ ซึง่ในทีมงานจะประกอบไปด้วย 
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Engineer, Process Engineer, Planning Control, Production, Quality และสว่นงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง มีการจดัการประชมุ Improvement Team เพ่ือติดตามปัญหา หาสาเหตแุละการแก้ไข
เป็นประจําทกุสปัดาห์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

 การเพิ่มเคร่ืองจักรท่ีมีนวัตกรรมใหม่และมีความละเอียดในการตรวจสอบมากขึน้ เช่น เคร่ือง
Electrical Bare Board Tester ท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบลายวงจรไฟฟ้าโดยการปลอ่ย
กระแสไฟฟ้าสู ่PCB BOARD เพ่ือตรวจปัญหา Short Circuit, Open Circuit, Void Circuit เป็น
ต้น ทําให้เพิ่มการตรวจจบัให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ และเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติ 

 การเพิ่มเคร่ืองจักรท่ีมีนวัตกรรมใหม่และมีความละเอียดในการตรวจสอบมากขึน้ เช่น เคร่ือง 
HOLE ANALYZER ไว้สําหรับวดัประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัร เช่น เคร่ืองเจาะ และเคร่ือง Rout ซึง่
นําผลท่ีได้นําไปแก้ไขได้ทนัท่วงทีเพ่ือให้มีประสิทธิมากยิ่งขึน้ และเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตและลด
ของเสียท่ีจะเกิดขึน้จากเคร่ืองจกัร 

 การเพิ่มเคร่ืองจกัรในการตรวจสอบท่ีมีประสทิธิภาพสงู เช่น เคร่ือง HOLE COUNT CHECKER ท่ี
มีความสามารถในการตรวจสอบจํานวนรู ขนาดรู ตําแหน่งรู ใช้แสงไฟในการตรวจสอบ
ประมวลผลเทียบกบั Standard Program เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของ PCB BOARD ทําให้
เพิ่มความแม่นยําในการตรวจจบัให้มีประสทิธิมากยิ่งขึน้ และเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติ 

 การเพิ่มเคร่ืองจักรในการตรวจสอบด้าน Appearance ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น เคร่ืองAVI 
VISPER , เคร่ือง AOI Discovery 2 ท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบลายวงจรไฟฟ้าโดยการใช้
กล้องคณุภาพสงูประมวลผลลายวงจรไฟฟ้าเทียบกบั Standard Program เพ่ือตรวจสอบความ
ผิดปกติของ PCB BOARD ในด้านของ Appearance ทําให้เพิ่มความแม่นยําในการตรวจจบัให้มี
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ และเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติ 

 การนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับ Customer rejected/returned ของแผนก Customer Quality 
Engineer ซึง่ได้มีการนําเสนอทกุๆ สปัดาห์ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบถึงปัญหาเพ่ือหา
แนวทางการแก้ไขร่วมกนั 

 การนําข้อมลูเก่ียวกบั Customer rejected / returnedและ Delivery on time มาประเมินความพงึ
พอใจของลกูค้าเพ่ือนํามาปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้าอยา่งสงูสดุ 

 การนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาด้านคณุภาพของส่วนงาน Quality ซึ่งได้มีการนําเสนอข้อมลู
ด้านคณุภาพและสนบัสนนุข้อมลูให้ส่วนงานฝ่ายผลิตเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิต
ได้ตามความต้องการของลกูค้า และมีการเพิ่มช่องทางในการส่ือสารในเร่ืองของประสิทธิภาพการ
ทํางานตา่งๆภายในบริษัทฯ เช่น Webติดประกาศ แจ้งแผ่นพบั การประชมุประจําเดือน และขึน้
ภาพพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันาร่วมกับลกูค้าเพ่ือผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดมลพิษเพ่ือเป็นการรักษาสมดลุย์
ของสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Lead-Free และ Halogen-Free รวมถึงการใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็น Bubble 
หอ่ PCB แทนโฟม 

          6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯให้ความสําคญัและรักษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีนโยบายการผลิตท่ีใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทนุ
ระบบการบําบัดมลพิษทางนํา้และทางอากาศ อีกทัง้โรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในเขตอุตสากรรมซึ่งมี
มาตรฐานในการปอ้งกนัมลพิษและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัสํิาหรับผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ้

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะจัดตัง้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะทําการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองในทุกประเด็น
ปัญหาและจะปฏิบตัติามนโยบาย ดงันี ้ 

 ปฏิบตัติามกฎหมายสิง่แวดล้อมและข้อกําหนดตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

 ลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 การนําทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสทิธิภาพ 

 ประเมินระบบการจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ทบทวนวตัถปุระสงค์และเปา้หมายเพ่ือ 
   ให้บรรลเุปา้หมายด้านสิง่แวดล้อม 

 สง่เสริมให้เกิดการสร้างจิตสํานกึตอ่สิง่แวดล้อม มีการส่ือสารไปยงัพนกังาน ผู้ รับเหมา  
    ผู้สง่สนิค้า และสาธารณชน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการดแูลสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีทํางานผ่านกิจกรรม 5ส 
ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสําคญักบัการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีมาตรการควบคมุ 
บําบดั และตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและในพืน้ท่ีชมุชน เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ 
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

เน่ืองด้วย บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 (28 มีนาคม 2557 - 28 มีนาคม 2560) 
ซึง่เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม จึงต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท 
SGS ประเทศไทย จํากดั อย่างตอ่เน่ืองเป็นประจํา เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดของระบบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ในปี 2557 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อม 2 ครัง้ ในเดือนกมุภาพนัธ์ และสงิหาคม  
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  ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนงานด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

● การลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงโดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 6.150 KWH/Sq.ft.โดยมีการเร่ิมดําเนินการ
ตัง้แตปี่ 2552 โดยคณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานเป็นผู้ รับผิดชอบ 

● การลดการใช้นํา้ลงโดยมีเปา้หมายอยูท่ี่ 0.113 m3 / Sq.ft  

● การลดของเสียในกระบวนการผลติโดยมีเปา้หมายอยูท่ี่  

▪   Inner layer < 0.550% 

▪   Outer Layer < 4.200% 

สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมาย
การปฏิบตัิตามข้อกําหนดทางกฎหมายและระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดั
กิจกรรมให้พนกังานเพ่ือเป็นการรณรงค์และสนบัสนนุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบตัิของ ISO 
14001 ดงันี ้

  กิจกรรม “ ปลกูต้นไม้เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว” โดยต้นไม้ท่ีปลกูจะเป็นต้นสกั พะยงู มะค่า และกล้วยไม้ 
เพ่ือเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้แก่ชมุชนุโดยรอบ และเพ่ือเป็นการปลกูจิตสํานึกให้แก่พนกังาน ทัง้
ยงัสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

●  กิจกรรม “สร้างฝายชะลอนํา้และดินโป่งเทียม” เพ่ือเพิ่มความชุ่มชืน้ให้แก่ดินและยิงเมล็ดพนัธุ์ซึ่ง
ช่วยทําให้ป่าเติบโตได้เร็วขึน้และลดโอกาสการเกิดไฟป่า รวมไปถึงการสร้างดินโป่งเทียมซึ่งเป็น
แหลง่อาหารสําคญัสําหรับสตัว์ป่า ณ อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน จ.ปราจีนบรีุ 

● จดัทําโครงการลดการใช้กระดาษและลดจํานวนการใช้กระดาษของเคร่ืองถ่ายเอกสาร และรณรงค์
การใช้กระดาษรีไซเคิล โดยให้ทกุหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เปล่ียนรูปแบบ
วิธีการทํางานอย่างมีแบบแผน เพ่ือการลดใช้ทรัพยากรโดยได้ทํามาตลอด ซึ่งผลการดําเนินงาน
สามารถลดการใช้กระดาษได้น้อยลง  

● รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในพืน้ท่ีสํานักงาน โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรม เปล่ียนรูปแบบวิธีการทํางานอยา่งมีแบบแผน เพ่ือการลดใช้ทรัพยากรโดยได้ทํามาตลอด 
ซึง่ผลการดําเนินงานสามารถลดการใช้ไฟฟา้ได้น้อยลง 
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 ตารางสรุปการตรวจวดัด้านสิง่แวดล้อม ประจําปี 2557    

คณุภาพสิง่แวดล้อม ปี 2557   

  ม.ค.- มิ.ย. ก.ค. - ธ.ค.  เกณฑ์ตามกฏหมาย 

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย       

ปริมาณการปลอ่ย CO (ppm) 554 389.37 690 

ปริมาณการปลอ่ย Nox (ppm) 73.32 18.65 200 

ปริมาณการปลอ่ย Sox (ppm) 
ไมมี่การ
ตรวจวดั 

ไมมี่การ
ตรวจวดั 60 

Particulate (mg/Nm3) 10.57 24.18 400 

คุณภาพเสียง       

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชม. 87.8 90 

ระดบัเสียงสงุสดุ 118.1 140 

ปริมาณกากอุตสาหกรรม     

ปริมาณกากอตุสาหกรรมท่ีไมอ่นัตราย(ตอ่
ปี) 400 ตนั/ปี 

ฝังกลบและRecycle
อยา่งถกูวิธี 

ปริมาณกากอตุสาหกรรมท่ีอนัตราย(ตอ่ปี) 4,800 ตนั/ปี สง่กําจดัหน่วยงาน 

    ท่ีได้รับอนญุาต 

 

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยสนับสนุนพนักงานกลุ่มจิตอาสา ร่วมเป็นคณะทํางานใน
โครงการตา่งๆ  ทัง้ท่ีเป็นโครงการตอ่เน่ือง ได้แก่  โครงการปลกูป่าชายเลน  โครงการเก็บขยะริมชายหาด  สําหรับ
โครงการระยะสัน้ ได้แก่ การมอบสิ่งของและเงินสนบัสนนุ รวมทัง้จดักิจกรรมสนัทนาการให้แก่ ผู้ ด้อยโอกาส วดั 
โรงเรียนและสถานท่ีราชการ เป็นต้น 

8. การมีนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย    

บริษัทฯ ดําเนินโครงการ KCE New Plant เพ่ือขยายกําลงัการผลิตรองรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้าและสร้าง
โอกาสในการดําเนินธุรกิจ ด้วยตระหนกัถึงการดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืนจงึได้วางโครงสร้างการ
ออกแบบโครงการโดยคํานึงถึงนวตักรรมท่ีสามารถช่วยประหยดัการใช้พลงังานด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า นํา้ ลม 
โดยต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลกัการอาคารอนุรักษ์พลงังาน  Green Building คือมุ่งเน้นให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Leadership in Energy & Environment 
Design (LEED) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 นําเทคโนโลยีการบําบดันํา้เสียท่ีมีความทนัสมัยมาใช้เพ่ือลดการใช้นํา้ โดยการนํานํา้เสียจาก
กระบวนการผลิตมาบําบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีท่ีทําให้นํา้สะอาด 
เรียกว่า ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพ่ือให้ได้นํา้
ท่ีมีความบริสทุธ์ิ สามารถนํานํา้ Recycle กลบัมาใช้ในกระบวนการผลติได้มากกวา่ 40 % 

 การใช้ LED lighting สําหรับพืน้ท่ีปฏิบตังิาน ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือช่วยประหยดัการใช้ไฟฟา้ 

 การตดิตัง้ Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมปอ้งกนัอคัคีภยัแหง่ชาต ิNational 
Fire Protection Association(NFPA)  

 การใช้ระบบดบัเพลิงอตัโนมัติในพืน้ท่ีเฉพาะ เช่น ห้องควบคมุระบบไฟ ท่ีไม่ใช้สารทําลายชัน้
บรรยากาศ  

 สร้างระบบบําบดันํา้เสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบงัคบัของการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่ชมุชนใกล้เคียง 

 ระบบทําความเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดผลกระทบต่อชัน้บรรยากาศ ตามการ
ประเมินระบบมาตรฐานอาคารอนรัุกษ์พลงังาน ของ Leadership in Energy & Environment 
Design(LEED)   

 การใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังานในการปรับความเร็วรอบ VSD (Variable Speed Drive) โดย
นํามาตดิตัง้กบั ป๊ัมนํา้และเคร่ืองสง่ลมเย็น  

 การนําระบบบริหารจดัการอาคาร Building Management System (BMS) ท่ีเช่ือมตอ่ ควบคมุ 
และบริหารจดัการทางวิศวกรรม งานระบบตา่งๆภายในอาคารโรงงาน รวมถึงช่วยตรวจวดั และ
ควบคุมการใช้พลังงานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ  

 การนําระบบ Chiller Plant Manager มาใช้สําหรับการจดัการและควบคมุ เคร่ืองทํานํา้เย็นและ
ป๊ัมให้เกิดการใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุอนันําไปสูก่ารช่วยประหยดัการใช้พลงังาน   

 อุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ ชนิดลกูบอล เพ่ือช่วยประหยดัพลงังาน ลด
การใช้นํา้ยาเคมีในการทําความสะอาด 

 การใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ท่ีมีระบบการทํางานสํารองสําหรับอปุกรณ์ความปลอดภยั  
 

10.2  การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน   

การดาํเนินงานปี 2557 

บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่สินค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพฒันา
นวตักรรมเพ่ือการประหยดัพลงังานด้านตา่งๆ ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นมิตรสิง่แวดล้อม ซึง่จะนําไป 
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สูค่วามเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ยืน จึงได้กําหนดนโยบายในการพฒันานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานท่ีทําการวิจัยและพัฒนา (Technology 
Development) เพ่ือทดสอบ พฒันา และดําเนินการวิจยัพฒันา ดงันี ้

1.  การพฒันากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม: จดัทําโครงการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และลดการใช้พลงังาน 

2.  การพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม: ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็น
การเพิ่มคณุภาพของสนิค้า 

แผนการดาํเนินงานปี 2558  

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้องค์กรในระยะยาวด้วยการพฒันาและตอ่ยอดความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ือนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางความคดิ การผลติ กระบวนการทํางานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
มีต้นทนุท่ีเหมาะสม และสร้างความสามารถในการแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

การจดัทาํรายงาน 

 บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้เป็นสว่นหนึง่ในรายงานประจําปีเพ่ือ
เผยแพร่แนวคดิ และผลงานกิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น สถานศกึษา สถาบนัตา่งๆ 
และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯท่ี  

10.3  การดาํเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม    

ในปี 2557 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ อันเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเก่ียวกับกฎหมาย
สิง่แวดล้อมและสงัคม และไม่ถกูกลา่วหาวา่มีผลกระทบด้านลบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม 

10.4  กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชน สงัคม ศาสนา วฒันธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและประโยชน์สาธารณชน พร้อมทัง้ส่งเสริมและปลกูจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังาน
ทุกระดับ บริษัทฯมีการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสําคัญกับ
โครงการระยะยาว ท่ีจะมีส่วนช่วยพฒันาสงัคมได้อย่างยัง่ยืน กิจกรรมหลกั ท่ีบริษัทฯ ให้การสนบัสนนุมาอย่าง
ตอ่เน่ือง ได้แก่ การสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน คณุครู และโรงเรียน การสง่เสริมผู้ ด้อยโอกาส และการสง่เสริม
ชุมชนให้พฒันาศกัยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้จัดกิจกรรม
ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เน้นการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การ
พฒันามาตรฐานการศกึษาของเยาวชน การพฒันาด้านสขุภาพกายและใจ สง่เสริมพฒันาการด้านศิลปะและการ
เลน่กีฬา 
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ในปี 2557 บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัทํากิจกรรมตอ่สงัคม ศาสนา และชมุชน ดงันี ้

กจิกรรมที่ 1  -  กจิกรรมสร้างฝายชะลอนํา้และดนิโป่งเทยีม  
ณ.  อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน จงัหวดัปราจีนบรีุ 
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2557 
จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม: 40 คน 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนสมดุลแก่ธรรมชาติ ด้วยการ
เดินทางไปสร้างฝายชะลอนํา้ ณ อทุยานแห่งชาติทบัลาน ซึ่งมีพืน้ท่ีครอบคลมุท้องท่ีอําเภอปักธงชยั อําเภอวงันํา้
เขียว อําเภอครบรีุ อําเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา และอําเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ เพ่ือกกัเก็บนํา้ไว้ใช้ยาม
ขาดแคลน อีกทัง้ เป็นการเพิ่มความชุ่มชืน้ให้แก่ผืนดิน  และยงัร่วมกนัปลกูป่าด้วยการยิงเมล็ดพนัธ์เข้าไปในพืน้ท่ี
ท่ีไม่สามารถเข้าไปปลกูได้ เป็นการเพิ่มพืน้ท่ีป่าให้อดุมสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ลดโอกาสการเกิดไฟป่า รวมไปถึงการ
สร้างดนิโป่งเทียม ซึง่เป็นแหลง่อาหารสําคญัสําหรับสตัว์ป่าเพ่ือให้ชาวบ้านและป่าอยูร่่วมกนัได้อยา่งยัง่ยืน  

กจิกรรมที่ 2 –  กจิกรรมเลีย้งอาหารกลางวัน บริจาคเคร่ืองอุปโภค บริโภค เสือ้ผ้า ยารักษาโรค   
และกจิกรรมสันทนาการ  
ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทเุลาหญิง บ้านก่ึงวิถี จงัหวดัปทมุธานี 
วนัท่ี 22 มีนาคม 2557    
จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  : 41 คน 

สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทเุลาหญิงบ้านก่ึงวิถี หรือบ้านก่ึงวิถีหญิง ตัง้อยู่ท่ี ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี 
จงัหวดัปทมุธานี สงักัดสํานกับริการสวสัดิการสงัคม กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานท่ีให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงท่ีผ่านการบําบดัรักษาจาก
โรงพยาบาลด้านจิตเวชและหน่วยงานต่างๆ ของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ นําส่งเน่ืองจากไม่มีผู้อุปการะ
หรือไม่สามารถอยูก่บัญาตไิด้ หรือมีญาตแิตถ่กูทอดทิง้ไม่ยอมมารับกลบั โดยให้การสงเคราะห์ด้านปัจจยัส่ี บําบดั
และฟืน้ฟสูมรรถภาพทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม 

คณะตวัแทนผู้บริหารและพนกังานบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) จึงร่วมกนับริจาคเงิน เคร่ือง
อุปโภค บริโภค เสือ้ผ้า ยารักษาโรค  และสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นอ่ืนๆ ตลอดจนเลีย้งอาหารกลางวนั และแจก
ขนมขบเคีย้วให้กบัผู้ ป่วยท่ีโรงอาหารและอาคารผู้ ป่วย จดักิจกรรมสนัทนาการเพ่ือมอบความบนัเทิง การละเล่น
เกมส์ และมอบรางวลัให้กบัผู้ ป่วย นอกจากนี ้ได้สอนประดษิฐ์พิมเสนนํา้ให้กบัผู้ ป่วยเพ่ือใช้สว่นตวัด้วย 
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กจิกรรมที่ 3  -  กจิกรรมทาํบุญทอดผ้าป่า ถวายปัจจัย และบูรณะปฎสัิงขรณ์กาํแพงรอบโบสถ์ 
ณ วดัตาลเรียง ตําบลบวังาม อําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ 
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2557 
จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม : 49 คน 

ด้วยความศรัทธาและความตัง้ใจท่ีจะทํานบํุารุงพทุธศาสนาของผู้บริหารและพนกังานกลุม่บริษัท เคซีอี จึง
ได้ร่วมกันจดักิจกรรมทําบุญทอดผ้าป่า กองผ้าป่าจํานวน 19,999 บาท ถวายปัจจยัและเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
ให้แก่วัดตาลเรียง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และได้ทําบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์ อีกทัง้ ช่วยกัน
บรูณะปฏิสงัขรณ์ศาสนสถาน ด้วยการทาสีรัว้กําแพงรอบโบสถ์ให้กลบัมางดงามเพ่ือเป็นศนูย์ศาสนกิจของชมุชน
ตอ่ไป 

กจิกรรมที่ 4  -  กจิกรรมเลีย้งอาหารกลางวนั มอบส่ิงของ เคร่ืองอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค  
 และกจิกรรมสันทนาการ 

ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทพุพลภาพชายบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 
จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  40 คน 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทพุพลภาพบางปะกง กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ตัง้อยู่ เลขท่ี 70 หมู่ 3 
ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีภารกิจหลกัคือ การให้ความอปุการะเลีย้งดแูก่ผู้พิการชาย
อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ท่ีมีความพิการทางร่างกาย สติปัญญา การมองเห็น การได้ยิน จิตประสาท (พฤติกรรม) 
ตลอดจนความพิการซํา้ซ้อนท่ีมาจากครอบครัวยากจน หรือเป็นผู้พิการท่ีเจ็บป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ขาดผู้ดแูล หรือไม่มีท่ีอยู่อาศยั โดยทางสถานสงเคราะห์จะพฒันาศกัยภาพและฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามอตัภาพ 

คณะกรรมการ CSR และพนกังานของกลุ่มบริษัท จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสถาน
สงเคราะห์และผู้ ป่วยพิการและทพุพลภาพชาย ด้วยการมอบเงิน สิ่งของบริจาค เช่น เสือ้ผ้า ของใช้ ยารักษาโรค 
สิง่ของอปุโภค บริโภคท่ีจําเป็นสําหรับผู้ ป่วยชาย และเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผู้ ป่วยทัง้หมด ท่ีโรงอาหารและอาคาร
ผู้ ป่วย สําหรับผู้ ป่วยท่ีไม่สามารถลกุจากเตียงได้ ตลอดจนจดักิจกรรมสนัทนาการเพ่ือมอบความบนัเทิงและของ
รางวลั เพ่ือเป็นการส่งเสริม และให้กําลงัใจในการฟืน้ฟรู่างกายและจิตใจของผู้ ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตในสงัคมได้
อยา่งปกต ิ 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเร่ืองต่างๆ 

เช่น ระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยทุธ์ และเป้าหมาย การ
ปฏิบตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการทดสอบความ
ถกูต้องของข้อมลูรวมถึงการดแูลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบควบคมุภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามแผน
โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือช่วยปอ้งกนั บริหาร จดัการ
ความเสี่ยงตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทและผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษัทป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และการรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี งบการเงินของบริษัทฯจะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีว่าถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมลูท่ี
สําคญัและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินในรายงานประจําปีของบริษัทฯด้วย 

 คณะกรรมการบริษัทยงัมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไว้ซึ่งระบบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจอย่างมีเหตผุลในส่วนท่ีเก่ียวกับงบการเงินว่ามีการบนัทึกข้อมลูอย่างถกูต้องและสมบูรณ์ มีการดแูล
การเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพ่ือเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือการทุจริต โดย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เพ่ือให้
ควบคมุดแูลให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทด้วยตนเอง โดยฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้องและสํานักตรวจสอบภายในได้ทําการประเมินเป็นประจําทกุปี 
และการประเมินดงักลา่ว ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย 

 ปัจจุบนั ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางเอือ้อารี แก่นโกมล ผู้จดัการ
สว่นงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั ระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 
กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารข้อมลู และระบบการตดิตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม  

 
 
 

11  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี ้ครอบคลมุถึงการดําเนินงานของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความเป็นอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายไพฑรูย์ ทวีผล ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือได้ของงบการเงิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท นายแพทย์  
สปุรีชา โมกขะเวส และนางอบุล จิระมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบ  

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุคนเข้าร่วมการ
ประชมุทกุครัง้โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุแตล่ะครัง้คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกบั
ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และได้แสดงความเห็นรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ
อย่างอิสระตามท่ีพึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส โดยสรุปสาระสําคญัของผลการตรวจสอบการดําเนินงาน การ
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี  นโยบายบญัชีท่ีสําคญั 
และรายการทางการเงินท่ีมีนยัสําคญั โดยพิจารณาขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผู้สอบบญัชีเสนอแนะ
พบร่วมกับฝ่ายจดัการ   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จดัทําขึน้ตาม
หลกัการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความ
สมเหตสุมผล 

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงและ

การกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายในและของ
ผู้สอบบญัชีเก่ียวกับการประเมินระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 
รวมทัง้การปรับปรุงการปฏิบตัิงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในประจําปีท่ีจดัทําโดยใช้หลกัเกณฑ์ตาม
ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ แผนอัตรากําลงัคน  การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผน และหารือกับส่วนงาน
ตรวจสอบภายในเก่ียวกับข้อสงัเกตในรายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระและเหมาะสม 
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3.   การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Anti-Corruption : CAC)  

บริษัทฯ ได้ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการ
รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตตอ่ไป 

4.   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัระหว่างบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสําคญักบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้ให้
ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ สอบทานรายการดงักล่าวเป็นประจําทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีได้พิจารณานัน้เป็นรายการท่ีเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป  มีความ
สมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5.   ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพจิารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานสําหรับปี 2557 ซึ่งเป็นปีท่ี 3 
ของบริษัทสอบบญัชี ผลการปฏิบตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ                    

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีสําหรับปี 2558 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั แล้วเห็นว่าเหมาะสม
กบัคา่ตอบแทนสําหรับปี 2558 ท่ีทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบ
จงึขอเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอขออนมุตัใินการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบ
บญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2558 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

6.   การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาํหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ติดตามแนวทาง
และผลการปรับปรุงของฝ่ายจดัการอย่างสม่ําเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัดโดยสม่ําเสมอ 
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7.    ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจําปี 2557 ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นโดยรวมว่า ได้ปฏิบตัิตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความ
ระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนั 

 
 
 

นายไพฑรูย์  ทวีผล  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส 

นางอบุล  จิระมงคล 
18 กมุภาพนัธ์ 2558 
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

นโยบายและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบริษัท มีรายการระหวา่งกนัโดยรายการดงักลา่วเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ รายการซือ้ขายสินค้า หรือวตัถดุิบ รายการซือ้
ขายสินทรัพย์ถาวร รายได้-ค่าใช้จ่ายอ่ืน เงินปันผลรับ รวมถึงการทําธุรกรรมต่างๆซึ่งสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยจะ
กําหนดราคาซือ้ขายจากราคาปกตขิองธุรกิจหรือเป็นราคาท่ีอ้างอิงกบัราคาตลาด ทัง้นี ้มีการเปิดเผยรายการธุรกิจ
กบักิจการท่ีเก่ียวข้องในปี 2557 นีไ้ว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ซึง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีความ
สมเหตสุมผล 

ขัน้ตอนการอนุมัตริายการ 

 รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น เก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ การ
อนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องพิจารณาตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เก่ียวกบัเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้
สว่นเสียในเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่านนัน้ไม่สามารถอยู่ในท่ีประชมุ ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีผลประโยชน์ขดัแย้งนัน้ ในการพิจารณาอนมุตัริายการระหว่างกนั บริษัทฯกําหนดให้ถือ
ปฏิบตัติามขัน้ตอนอยา่งเคร่งครัด มีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตผุล และเป็นอิสระ โดยให้คํานึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯเป็นสําคญั และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอกทัว่ไป 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดย
บริษัทฯ ยึดถือความสมเหตสุมผล ความเหมาะสมในเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นธรรมเป็นหลกั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายได้รับการดแูลผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม ตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
และบริษัทฯ จะดําเนินการตามขัน้ตอนการอนุมัติรายการดงัท่ีกล่าวข้างต้น ทัง้นี ้หากมีรายการระหว่างกันท่ี
จําเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่มีความชํานาญ
เพียงพอในการพิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นผู้ ให้
ความเห็นเพ่ือนําไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามแต่กรณี 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย แตเ่ป็นการทํารายการท่ีบริษัทฯ ได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

12 รายการระหว่างกัน 
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บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 
บริษัท      ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  บริษัทใหญ่  มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทยอ่ยหรือ 

        บริษัทร่วม หรือมีผู้บริหารเป็นกรรมการ 

        ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 

บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (KCEI) บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั   บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 100 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั  บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 74.80 

        KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.20 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั   บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 60.00 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.75 
(CT) 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั   บริษัทยอ่ย CT ถือหุ้น ร้อยละ 98.75 
      ทางอ้อม 

เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี     บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 75.50 

        KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 24.50  

เคซีอี อเมริกา อิงค์    บริษัทร่วม เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 25.00 

        KCEI ถือหุ้น ร้อยละ 25.00 

บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั    บริษัทร่วม เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 49.00 

 

รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 

สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 
2557 มีดงันี ้
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ในปี 2557 มีดังนี ้
1)  รายการกบับริษัทเคซีอี อเมริกา KCE America, Inc. (“KCEA”) ซึง่เป็นบริษัทร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทในการทําการตลาดกบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 
   โดยกลุม่บริษัทถือหุ้นใน KCEA เป็นสดัสว่น 50% 

ลาํดบั   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

      2557 2556   
1  กลุม่บริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB      KCEA ทําหน้าที่เป็นตวัแทนของกลุม่บริษัทด้านการตลาด และเพื่อความสะดวก 
   ประเภท Double -Sided และ Multilayer ให้แก่ KCEA      และความรวดเร็วในการติดตอ่กบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 
   1) ขายสินค้า      แก่ KCEA เป็นรายการทางธรุกิจตามปกติและราคาสินค้าเป็นราคาตลาด 
    - โดย KCE 743.5 747.0  สําหรับสินค้าที่มีคณุภาพใกล้เคียงกนั 

    - โดย KCEI 355.8 327.9  

    - โดย KCET 719.1 549.6  

  2) รายได้อื่น    
             - โดย KCET    0.2    0.2  
             - โดย KCE Thailand    0.0    0.5  
   3) ลกูหนีก้ารค้า    
    - ของ KCE 316.3 312.1  

    - ของ KCEI 113.1 112.3   
    - ของ KCET 228.8 324.3  

  - ของ KCES     0.4   

  4) คา่นายหน้าจ่าย       
    - โดย KCE Thailand   0.4   0.7   

  5) คา่ใช้จ่าย       
    - โดย KCE   2.0   2.3   

    - โดย KCET   0.0   0.3  

 6) เจ้าหนีอ้ื่นและเงินทดรอง    

  - โดย KCE Thailand   0.1 -  

                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2557 
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2) รายการกบับริษัทเคซีอี ไต้หวนั KCE Taiwan Co., Ltd. (“KCETW”) ซึง่เป็นบริษัทร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทในการทําหน้าที่จดัหาวตัถุดบิและเครือ่งจกัรในต่างประเทศใหก้บั
กลุม่บรษิทั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน KCETW เป็นสดัสว่น 49%  

ลาํดบั   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

   2557 2556  

1  กลุม่บริษัท ได้แก่ KCE,KCEI และ KCET ได้สัง่ซือ้วตัถดุิบ อาทิ Drill    การติดตอ่กบัผู้ขายสินค้ารายอื่น (Supplier) ในประเทศไต้หวนั ผ่าน KCETW ทํา 

  Bit, Back up/ Entry,เครื่องจกัรและอะไหล ่เป็นต้น นอกจากนีก้ลุม่บริษัท    ให้กลุม่บริษัทได้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกวา่ เนื่องจากเป็นการติดตอ่ระหวา่ง 

  สัง่ซือ้ชิน้สว่นเครื่องมืออปุกรณ์ในการผลิตจาก KCETW และมี    บริษัทภายในประเทศไต้หวนั บริษัทฯ จงึดําเนินการซือ้สินค้า ผ่าน KCETW 

  คา่ใช้จ่ายจากการคืนสินค้าและคา่นายหน้า    นโยบายในการกําหนดราคาซือ้ คือราคาทนุของสินค้า บวกด้วยคา่ใช้จ่ายใน 

  1) ซือ้    การจดัการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการซือ้สินค้านัน้ ๆ เช่นคา่ขนสง่ ค่าพิธีการ 

   - โดย KCE 149.7 119.3  ศลุกากร ค่าใช้จ่ายของชิปปิง้ 

   - โดย KCEI     8.3   5.0  

   - โดย KCET 182.7 156.7  

   - โดย CT   -   0.1  

  2) ซือ้ทรัพย์สิน    

   - โดย KCE   5.5   3.4  

   - โดย KCEI   0.0   0.3  

   - โดย KCET   0.4   4.9  
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ลาํดบั   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

   2556 2556  

  3) เจา้หนี้การคา้    

   - โดย KCE 30.3 26.9  

   - โดย KCEI   1.3 1.7  

   - โดย KCET 39.2 23.8  

  4) เจ้าหนีค้า่ซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณ์    

   - โดย KCE 2.8 0.6  

   - โดย KCEI - 0.1  

   - โดย KCET - 0.3  

  5) คา่ใช้จ่าย     

   - โดย KCE 3.5 8.9  

   - โดย KCEI - -  

   - โดย KCET - 0.1  

 6) เงินปันผลรับ    

  - โดย KCE 4.2 -  

 7) ลกูหนีก้ารค้า    

  - โดย CT - -  

 8) ลกูหนีอ้ื่น    

  - โดย KCET 0.1 -  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม่ําเสมอ และใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมลูสําคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ
ทัว่ไป 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีเหมะสมและมีประสิทธิผล 
เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมูลทางการบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ ดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและ
เพียงพอท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ได้อย่างมีเหตผุลต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินรวม ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
 
           นายบญัชา องค์โฆษิต 
                  ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) และของเฉพาะบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดบั ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตซุึง่ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและเร่ือง
อ่ืนๆ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดย
ถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีผู้บริหาร
พิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ี
ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักลา่วจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทํา
และการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
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สถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ  นโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 

(วีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขทะเบียน 4323 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
17 กมุภาพนัธ์ 2558 
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หนา้  147 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

งบดุล 

 
  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        463,016,990  3.0 402,090,907 3.6 397,177,878 3.9 

เงินลงทนุชัว่คราวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า             3,930,633  0.0 2,677,613 0.0 3,319,338 0.0 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น      3,631,684,302  24.0 3,216,209,736 28.5 1,999,407,659 19.5 

สินค้าคงเหลือ     1,469,522,629  9.7 1,345,259,738 11.9 1,240,204,237 12.1 

เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายค้างรับ                            -  - 438,244,618 3.9 977,641,605 9.5 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน           54,177,616  0.4 63,698,208 0.6 77,378,773 0.8 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     5,622,332,170 37.1 5,468,180,820 48.5 4,695,129,490 45.7 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในบริษัทร่วม           76,698,953  0.5 98,794,887 0.9 77,673,638 0.8 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย                        -  - - - - - 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - - - 1,198,842 0.0 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์      8,843,031,918  58.3 5,342,747,603 47.3 5,237,038,462 51.0 

คา่ความนิยม        117,497,703  0.8 79,792,930 0.7 79,792,930 0.8 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน         330,564,051  2.2 196,405,830 1.7 160,682,290 1.6 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี           69,228,949  0.4 73,369,078 0.7 16,773,963 0.2 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน        100,379,587  0.7 24,951,041 0.2 4,051,786 0.0 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     9,537,401,161  62.9 5,816,061,369 51.5 5,577,211,911 54.3 

รวมสินทรัพย์ 15,159,733,331 100.0 11,284,242,189 100.0 10,272,341,401 100.0 
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หนา้  148 

 

 
  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

      (ปรับปรุงใหม่) 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้             

   จากสถาบนัการเงิน 2,651,715,121 17.5 3,219,739,891 28.5 2,811,806,023 27.4 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,668,817,047 17.6 2,172,796,868 19.3 1,566,474,785 15.2 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และเช่า 
      

   การเงิน 34,454,302 0.2 5,719,521 0.1 19,700,090 0.2 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว 
      

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  375,200,057 2.5 843,513,018 7.5 1,373,024,542 13.4 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 32,948,061 0.2 29,633,379 0.3 11,687,281 0.1 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,864,441 0.0 4,027,902 0.0 1,741,188 0.0 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 5,764,999,029 38.0 6,275,430,579 55.6 5,784,433,909 56.3 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
      

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และเช่าการเงิน 46,105,906 0.3 4,223,016 0.0 9,600,948 0.1 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 2,802,414,739 18.5 778,631,641 6.9 1,317,002,997 12.8 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 77,202,311 0.5 39,435,094 0.3 11,826,611 0.1 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 81,072,585 0.6 76,097,072 0.7 67,301,346 0.7 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 3,006,795,541 19.9 898,386,823 8.0 1,405,731,902 13.7 

รวมหนีส้นิ 8,771,794,570 57.9 7,173,817,402 63.6 7,190,165,811 70.0 
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หนา้  149 

 

 
  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

      (ปรับปรุงใหม่) 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

      ทนุจดทะเบียน 587,426,511 
 

578,421,582 
 

491,829,500 
 

      ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 565,628,244 3.7 480,495,089 4.3 472,600,769 4.6 

       หุ้นทนุซือ้คืน - - - - (105,582,361) (1.0) 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 1,686,458,592 11.1 1,119,691,457 9.9 1,110,753,348 10.8 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 17,298,624 0.1 683,167 0.0 4,008,644 0.0 

กําไรสะสม 
      

   จดัสรรแล้ว 
      

      ทนุสํารองตามกฎหมาย  58,742,651 0.4 57,842,158 0.5 50,000,000 0.5 

      สํารองหุ้นทนุซือ้คืน - - - - 105,582,361 1.0 

   ยงัไม่ได้จดัสรร  4,090,530,498 27.0 2,479,332,510 22.0 1,487,592,306 14.5 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (56,719,137) (0.4) (47,349,738) (0.4) (55,451,954) (0.5) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,361,939,472 41.9 4,090,694,643 36.3 3,069,503,113 29.9 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 25,999,289 0.2 19,730,144 0.2 12,672,477 0.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,387,938,761 42.1 4,110,424,787 36.4 3,082,175,590 30.0 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,159,733,331 100.0 11,284,242,189 100.0 10,272,341,401 100.0 
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หนา้  150 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

      (ปรับปรุงใหม่)  

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้             

รายได้จากการขายและให้บริการ 11,284,326,301 96.8 9,293,894,524 98.1 6,477,889,690 89.9 

เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหาย 131,000,000 1.1 32,602,450 0.3 496,765,367 6.9 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 
    

กําไรท่ีรับรู้ของสว่นได้เสียซึง่ถือก่อนการรวม 
      

  ธรุกิจใหม ่ 85,147,775 0.8 
    

รายได้อ่ืน 153,921,321 1.3 146,233,262 1.5 230,989,043 3.2 

รวมรายได้ 11,654,395,397 100.0 9,472,730,236 100.0 7,205,644,100 100.0 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุขายและให้บริการ 7,717,614,115 66.2 6,842,806,807 72.2 5,232,319,245 72.6 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 582,318,807 5.0 568,970,360 6.0 432,746,165 6.0 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,100,197,625 9.5 705,541,916 7.4 642,370,741 8.9 

ต้นทนุทางการเงิน 119,059,745 1.0 170,622,966 1.8 159,279,417 2.2 

รวมค่าใช้จ่าย 9,519,190,292 81.7 8,287,942,049 87.5 6,466,715,568 89.7 

        
สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบ. ร่วม 34,283,968 0.3 13,018,671 0.1 (2,621,463) (0.0) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,169,489,073 18.6 1,197,806,858 12.6 736,307,069 10.2 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (46,225,747) (0.4) (16,304,043) (0.0) (89,626,510) (1.2) 

กาํไรสาํหรับปี 2,123,263,326 18.2 1,181,502,815 12.6 646,680,559 9.0 
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หนา้  151 

 

 
  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

               (ปรับปรุงใหม่)    

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน             

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่             

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ (11,400,880) 
 

8,102,216 
 

(3,377,611) 
 

กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ 
      

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      

   สําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 
 

(3,287,577) 
 

- 
 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ 
      

   กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 
 

657,515 
 

- 
 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (11,400,880) 
 

5,472,154 
 

(3,377,611) 
 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2,111,862,446 
 

1,186,974,969 
 

643,302,948 
 

การแบ่งปันกาํไร 
      

    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,109,770,664 
 

1,173,504,078 
 

643,273,805 
 

    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุ 

13,492,662 
 

7,998,737 
 

3,406,754 
 

กาํไรสาํหรับปี 2,123,263,326 
 

1,181,502,815 
 

646,680,559 
 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม       
    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,098,369,784 

 
1,178,842,973 

 
639,896,194 

 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 13,492,662 

 
8,131,996 

 
3,406,754 

 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2,111,862,446 

 
1,186,974,969 

 
643,302,948 

 
กาํไรต่อหุ้น  

      
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.89 

 
2.53 

 
1.40 

 
กําไรตอ่หุ้นปรับลด 3.67 

 
2.32 

 
1.40 
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หนา้  152 

 

งบกระแสเงนิสด 
 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

      (ปรับปรุงใหม่) 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

 
      

กําไรสําหรับปี 2,123,263,326 71.5 1,181,502,815 55.5 646,680,559 39.2 

รายการปรบัปรุง 
      

สว่นแบง่(กําไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบ.ร่วม (34,283,968) (1.2) (13,018,671) (0.6) 2,621,463 0.2 

คา่เส่ือมราคา 554,281,337 18.7 516,679,527 24.2 477,401,106 29.0 

คา่ตดัจําหน่าย 20,660,660 0.7 12,138,671 0.6 10,266,908 0.6 

กลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนี ้
การค้า   

(353,432) (0.0) - - 

คา่เผ่ือ (กลบัรายการ) การลดมลูคา่สินค้า
คงเหลือ 

10,325,188 0.4 65,610,286 3.1 14,230,881 0.9 

กลบัรายการส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ   

จากการจําหน่ายบริษัทย่อย 
- - - - (21,467,403) (1.3) 

กําไรจากการจําหน่ายบริษัทย่อย - - - - (1,758,695) (0.1) 

ขาดทนุ(กําไร)จากการจําหน่ายอปุกรณ์ 7,327,275 0.2 (1,513,623) (0.1) (2,439,972) (0.1) 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือ 27,769,478 0.9 1,661,320 0.1 1,269,881 0.1 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 15,539,621 0.5 511,630,542 24.0 44,868,894 2.7 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ถาวร 83,554,820 2.8 18,056,151 0.8 - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,879,796 0.3 8,023,423 0.4 7,243,785 0.4 

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนและ 
      

   การปอ้งกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 7,106,725 0.2 51,450,746 2.4 (71,601,989) (4.3) 

รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 75,662,857 2.6 1,396,830 0.1 12,380,000 0.8 

ขาดทนุ (กําไร) ท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรับมลูคา่ 
      

   เงินลงทนุชัว่คราวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (1,253,020) (0.0) 641,725 0.0 (1,226,665) (0.1) 

กําไรท่ีรับรู้ของสว่นได้เสียซึง่ถือก่อนการรวม 
      

   ธรุกิจใหม่ (85,147,775) (2.9) 
    

เงินปันผลจากบริษัทร่วม - - - - - - 

ดอกเบีย้จ่าย 110,527,800 3.7 163,203,274 7.7 152,387,871 9.2 

 คา่ใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 46,225,747 1.6 16,304,043 0.8 89,626,510 5.4 

2,971,439,867 100.0 2,533,413,627 118.9 1,360,483,134 82.6 
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หนา้  153 

 

ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

      (ปรับปรุงใหม่)  

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้น

ดําเนินงาน 
      

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (198,791,721) (6.7) (1,087,304,660) (51.0) (398,032,216) (24.2) 

เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายค้างรับ 438,244,618 14.8 539,396,987 25.3 686,031,803 41.6 

สินค้าคงเหลือ (157,053,003) (5.3) (172,327,107) (8.1) (162,590,150) (9.9) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 15,616,990 0.5 40,289,067 1.9 (27,006,468) (1.6) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (32,967,042) (1.1) (21,555,650) (1.0) 978,334 0.1 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (1,484,879) (0.0) 328,390,434 15.4 205,361,313 12.5 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (2,163,461) (0.1) 2,286,714 0.1 (2,160,268) (0.1) 

ภาระผลประโยชน์พนกังาน (4,904,283) (0.2) (2,515,274) (0.1) (2,084,089) (0.1) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,027,937,086 101.9 2,160,074,138 101.4 1,660,981,393 100.8 

จ่ายภาษีเงินได้ (57,385,359) (1.9) (29,366,376) (1.4) (13,005,994) (0.8) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,970,551,727 100.0 2,130,707,762 100.0 1,647,975,399 100.0 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ  

      
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - (1,540,000) 0.1 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน - - 1,000,000 (0.1) - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน - - (430,000) 0.0 - - 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 49,368,240 (1.3) 7,365,097 (0.5) 5,676,819 (0.5) 

เงินสดจ่ายในการซือ้อปุกรณ์ (3,778,018,610) 96.2 (1,622,307,573) 100.4 (950,313,879) 82.5 

เงินสดจ่ายในการซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (49,504,287) 1.3 (2,096,851) 0.1 (35,877,250) 3.1 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 4,215,654 (0.1) 
    

เงินจ่ายสทุธิจากการซือ้บริษัทย่อย (153,615,788) 3.9 - - (170,752,065) 14.8 

เงินรับสทุธิจากการจําหน่ายบริษัทย่อย - - - - 900,000 (0.1) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,927,554,791) 100.0 (1,616,469,327) 100.0 (1,151,906,375) 100.0 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

      (ปรับปรุงใหม่)  

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ        
จ่ายดอกเบีย้ (141,652,905) (13.9) (161,358,145) 31.7 (158,019,125) 24.9 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก 
      

   สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (516,444,891) (50.7) 994,480,440 (195.2) (1,357,282,127) 213.9 

เงินสดรับจากหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และเช่า 
      

   การเงิน 80,610,500 7.9 - - - - 

เงินสดจ่ายคืนหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และเช่า 
      

   การเงิน (25,481,957) (2.5) (19,358,502) 3.8 (50,658,455) 8.0 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 2,539,918,626 249.5 53,970,120 (10.6) 1,620,000,000 (255.3) 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (1,009,008,894) (99.1) (1,216,936,717) 238.9 (501,841,846) (79.1) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
      

   โดยอํานาจควบคมุไม่เปลี่ยนแปลง 6,600,000 0.6 - - - - 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุและการใช้สิทธิซือ้หุ้น 
      

   สามญั 592,852,888 58.2 117,692,483 (23.1) 65,056,320 (10.3) 

เงินสดจ่ายในการซือ้หุ้นสามญัคืน - - - - (105,582,361) 16.6 

จ่ายเงินปันผล (509,464,219) (50.0) (277,815,085) 54.5 (141,755,371) 22.3 

การได้มาซึง่สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ - - - - (4,343,645) 0.7 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 1,017,929,148 100.0 (509,325,406) 100.0 (634,426,610) 100.0 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 
สุทธิ 

60,926,084  4,913,029  (138,357,586)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 402,090,906 
 

397,177,878 
 

535,535,464 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

463,016,990  402,090,907  397,177,878  
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

      (ปรับปรุงใหม่)  

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

          

ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด         

1)  รายการกิจกรรมลงทนุซึง่ไม่เก่ียวข้องกบักระแสเงินสด        

     ลกูหนีอ่ื้นจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์        

         (เพ่ิมขึน้) ลดลง สทุธิ 31,249,062  
 

 -      -    

     ทรัสต์รีซีทจากการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 
     

  

         (ลดลง) สทุธิ (144,067,641) 
 

(614,757,527) 
 

621,877,050   

     เจ้าหนีอ่ื้นจากการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้   
 

  
 

    

         (ลดลง) สทุธิ 418,925,717 
 

215,642,326 
 

(155,524,073)   
2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซึง่ไม่เก่ียวข้องกบักระแส 
เงินสด  

    
  

     การซือ้สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าซือ้และเช่า  
     

          การเงิน 15,489,129 
 

- 
 

4,811,487 
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จุดเด่นทางการเงนิ 

หน่วย: ล้านบาท    Unit : Million Baht 

    2557/2014 2556/2013 2555/2012 

รายได้รวม Total Revenues 11,654.395 9,472.730 7,205.644 

    
   

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และ EBITDA 2,854.959 1,889.828 1,376.363 
คา่ตดัจําหน่าย   

   
    

   
 กําไรสทุธิ (ขาดทนุ)   Net profit (loss)  2,109.771 1,173.504 643.274 
    

   
 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from operating activities  2,970.552 2,130.708 1,647.975 
    

   
 กําไรตอ่หุ้น                                         (บาท)   Earnings per share              (in Baht)  3.89 2.53 1.40 
    

   
 จํานวนหุ้นโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (พนัหุ้น)  

 Weighted average number of shares 
outstanding         (Thousand Shares)  

541,886 463,545 460,439 

    
   

 จํานวนพนกังาน                                   (คน)   Number of employees         (person)  5,699 5,162 4,804 
    

   
 สินทรัพย์รวม   Total assets  15,159.733 11,284.242 10,272.341 
    

   
 หนีส้ินรวม   Total liabilities  8,771.794 7,173.817 7,190.166 
    

   
 รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น   Total shareholders' equity  6,387.939 4,110.425 3,082.175 
    

   
 ทนุชําระแล้ว   Issued and paid up capital  565.628 480.495 472.601 
    

   
 อตัราการจ่ายเงินปันผล                         (%)   Dividend Payout ratio                  (%)  n/a 29.64% 39.29% 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ  
 

    ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

   
 

1. อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่) 0.98 0.87 0.81 

 
2. อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เทา่) 0.72 0.66 0.60 

อัตราส่วนการทาํกาํไร 
   

 
3. อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 31.61% 26.37% 19.23% 

 
4. อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 20.21% 14.64% 13.72% 

 
5. อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (%) 18.70% 12.63% 9.93% 

 
6. อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 33.03% 28.55% 20.87% 

อัตราส่วนประสทิธิภาพด้านการเงนิ 
   

 
7. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 114 120 106 

 
8. ระยะเวลาขายเฉล่ีย (วนั) 71 75 84 

 
9.ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 128 104 114 

 
10. เงินทนุหมนุเวียน (ล้านบาท) 2,452 2,857 2,715 

 
11. Cash Cycle (days) 57 91 76 

อัตราส่วนประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 
   

 
12. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 13.92% 10.40% 6.26% 

 
13. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 23.86% 21.96% 12.28% 

 
14. อตัราหมนุของสนิทรัพย์ (%) 0.74 0.82 0.63 

อัตราส่วนนโยบายการเงนิ 
   

 
15. อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.37 1.75 2.33 

 
16. อตัราความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 20.63 8.34 5.83 

 
17. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) n/a 29.64% 39.29% 

 

  
  
 

      

    1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนีส้ินหมนุเวียนรวม 
  2 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (สินทรัพย์หมนุเวียนรวม - สินค้าคงเหลือ) / หนีส้ินหมนุเวียนรวม 

 3 อตัรากําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้จากการขาย 
   4 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี / รายได้จากกาขาย 

      5 อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / รายได้จากการขาย 
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6 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

  7 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = ลกูหนีก้ารค้าเฉล่ีย / รายได้จากการขายสทุธิ x 365 
  8 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = สินค้าคงเหลือเฉลี่ย / ต้นทนุขาย x 365 
  9 ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย = เจ้าหนีก้ารค้าเฉล่ีย / ต้นทนุขาย x 365 
  10 เงินทนุหมนุเวียน = ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ + สินค้าคงเหลือ + สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน - เจ้าหนีก้ารค้า -หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 

11 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย - ระยะเวลาชําระหนี ้
 12 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สินทรัพย์รวม x 100 

  13 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ x 100 
 14 อตัราการหมนุของสินทรัพย์รวม = ขายสทุธิ / สินทรัพย์รวม 

   15 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
  

16 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ = กําไรก่อนหกั Hedging, ดอกเบีย้และภาษี / ดอกเบีย้
จ่าย  

17 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ       
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุม่ในปี 2557 
 

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (กลุม่บริษัท) สามารถทําสถิตยิอดขายและกําไรสงูสดุใหม่ตอ่เน่ือง
ทกุไตรมาส สง่ผลให้ผลประกอบการในปีนีโ้ดดเดน่กวา่ทกุปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2557 กลุม่บริษัทมียอดขายรวม จํานวน 11,284.3 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 2,109.8  ล้านบาท 
เทียบกบัผลการดําเนินงานของปี 2556 ท่ีมียอดขายจํานวน 9,293.9 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 1,173.5 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่นบัวา่ยอดขายมีการเตบิโตอยา่งมีนยัสําคญั หรือคดิเป็นร้อยละ 21.4 ในสกลุเงินบาท รวมทัง้ มีกําไร
สทุธิสงูขึน้ถึงร้อยละ 79.8 ซึง่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการประหยดัตอ่ขนาด (economy of scale) ทําให้อตัรา
กําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั ประกอบกบัการมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีในโรงงานทกุแห่ง ทําให้มีผลผลิต
เพิ่มมากขึน้ และเป็นผลกระทบจากคา่เงินบาทท่ีอ่อนคา่ลงด้วย 

 

ผลการดําเนินงานของปี 2557 สรุปได้ดงันี ้

          คร่ึงปีหลงั      คร่ึงปีแรก     เปลี่ยนแปลง     ปี 2557         ปี 2556   เปลี่ยนแปลง 
          ปี 2557   ปี 2557                                  2557/2556 
[ หน่วย: ล้านบาท ] 

รายได้จากการขาย , บาท       5,700.6 5,583.7         + 2.1%     11,284.3         9,293.9           +21.4% 
ต้นทนุขาย        3,892.4   3,825.2          7,717.6         6,842.8 
อตัรากําไรขัน้ต้น         31.7%     31.5%                   31.6%           26.3%   
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร      818.2   859.8          1,682.5         1,274.5 
กําไรจากการดําเนินงาน*         972.1   855.8          +13.6%     1,827.9         1,084.2           +68.6% 
(ร้อยละ)                 16.2%          11.7%  
กําไรสทุธิ             1,191.5  918.3           +29.7%      2,109.8        1,173.5           +79.8% 
 
[หมายเหตุ* ไม่รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
เงินชดเชยค่าประกนั และกาํไรจากการรวมธุรกิจ] 

 

 

  

14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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การวเิคราะห์รายได้ 
 รายได้จากการขายและบริการ 

 
 รายได้ขายของกลุม่บริษัท เพิ่มสงูขึน้จาก 9,293.9 ล้านบาท ในปี 2556  เป็น 11,284.3 ล้านบาท ในปี 
2557  เท่ากบัเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.4  ของยอดขายในสกลุเงินบาท (ร้อยละ 15.1 ในสกลุเงินดอลลา่ร์) เม่ือเทียบกบั
ช่วงปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามท่ีเคยคาดการณ์ไว้ ยอดขายท่ีเติบโตขึน้อย่างมากนีเ้ป็นผลจากปริมาณขาย นบัเป็น
จํานวนตารางฟุตท่ีเพิ่มมากขึน้ถึงร้อยละ 14.1 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 1) สภาวะตลาดท่ีดีขึน้โดยเฉพาะใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ และมีความต้องการในสนิค้าเพิ่มขึน้ ทัง้จากลกูค้าเก่าและจากธุรกิจใหม่ 2) การดําเนินงาน
ท่ีดีเกินคาดของ เคซีอี เทคโนโลยี ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีมีกําลงัการผลิตเป็นคร่ึงหนึ่งของกําลงัการผลิตรวมของกลุ่ม 
และ 3) การปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติในโรงงานทกุแหง่ทําให้โรงงานสามารถผลติสนิค้าได้จํานวนมากขึน้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ รายไตรมาส 
ยอดขายเพิ่มขึน้สูร่ะดบัสงูสดุในทกุปีท่ีผา่นมา โดยยอดขายรายไตรมาสในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีดงันี ้
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

            ปี 2557    ปี 2556          ปี 2555          ปี 2554 
ไตรมาส 1 79.2          67.4             43.6              61.4       
ไตรมาส 2 80.8           76.0 48.4              66.0       
ไตรมาส 3 87.9           81.0 56.3             70.8        
ไตรมาส 4 77.5      79.0   61.2             39.6 *  

             325.4            303.4           209.4            237.8 
                                              (หมายเหต ุ*  เกิดเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ร้ายแรงในเดือนตลุาคม 2554) 

ยอดขายผลิตภณัฑ์ PCB ตามสดัส่วน Layer count เป็นดงันี ้

 (หน่วย: ร้อยละ ของตารางฟตุ) 

  ปี 2557      ปี 2556          ปี 2555        ปี 2554  

แผน่วงจรสองหน้า 29.0%     28.9%         29.7%         20.0% 
แผน่วงจร 4 ชัน้ 51.6%  51.4%         55.1% 59.0%        

 แผน่วงจร 6+ ชัน้              19.5%        19.7%      15.2%          21.0%       
สดัส่วนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร์ 
(หน่วย: ร้อยละ ของยอดขาย)  

  ปี 2557      ปี 2556          ปี 2555          ปี 2554 
 ยโุรป 55.5%         54.7%       62.0%       62.0%  
 สหรัฐอเมริกา 18.6% 20.7%   16.7%  16.3% 
 เอเชีย 20.6% 19.9%      17.8%       17.9%   

   ภายในประเทศ   5.2%         4.7%             3.5%             3.8%  
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 เงนิชดเชยค่าประกันความเสียหาย 

จากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในปี 2554 บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (เคซีอี 
เทคฯ) ได้รับความเสียหายจากนํา้ท่วมจนต้องปิดโรงงาน ตัง้แต่วนัท่ี 12 ตลุาคม 2554 อย่างไรก็ตาม เคซีอี เทคฯ 
ได้มีการจดัทําประกนั ประเภทการเส่ียงภยัทกุชนิดและธุรกิจหยดุชะงกั โดยมีทนุประกนัเต็มมลูค่าทรัพย์สินท่ีเอา
ประกัน ดังนัน้ จึงได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเพียงพอท่ีจะชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้จริงได้ทัง้หมดจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ในปีการเงิน 2554 ถึง 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับรู้รายได้สําหรับเงินชดเชยค่าประกันความ
เสียหายอนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์นํา้ทว่ม ตามรายละเอียดดงันี ้       
     (หน่วย: ล้านบาท)             รวมทัง้สิน้      ปี 2557          ปี 2556      ปี 2555          ปี 2554  
     รายได้เงินชดเชยคา่ประกนั : 
       บจ. เคซีอี เทคโนโลยี              3,206.5         154.0           694.3         740.6         1,617.6 
          บริษัทอ่ืนในกลุม่                    30.0                                       30.0                0.0 

                 3,236.5         154.0           694.3         770.6         1,617.6 
         หกั คา่ตดัจําหน่ายทรัพย์สนิ 
       และคา่ใช้จา่ยอ่ืน            (2,507.5)          23.0          (662.0)       (274.9)      (1,547.6)             
        รายได้เงินชดเชย – สทุธิ                   729.0        131.0            32.3         495.7   70.0 
 

บริษัทได้สรุปเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยัเฉพาะสว่นของการประกนัทรัพย์สินเสร็จสิน้แล้วในไตรมาส 
4 ปี 2556 และได้รับเงินคา่ชดเชยทัง้หมดแล้วในต้นปี 2557 สว่นคา่เสียหายจากประกนัธุรกิจหยดุชะงกันัน้ ได้สรุป
คา่ชดเชยเสร็จสิน้แล้วเช่นกนั และได้รับเงินชดเชยทัง้หมดแล้วในไตรมาส 3 ปี 2557 กระแสเงินสดท่ีเข้ามาจาก
ประกนัมีผลทําให้สถานะทางการเงินของเคซีอี เทคฯ และในภาพรวมของกลุม่บริษัทแข็งแกร่งขึน้ 

 
 การวเิคราะห์รายได้อ่ืน    

รายได้อ่ืนประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้           (หน่วย: ล้านบาท) 
           ปี 2557           ปี 2556          ปี 2555      ปี 2554 

 รายได้จากการขายเศษวสัด ุ         42.7 39.0   28.7 95.8
 กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน                        95.5 89.3 159.0   0 
 รายได้เบ็ดเตล็ด                                       15.7 17.9   43.2 10.3  

 รวมรายได้อ่ืน                       153.9     146.2              230.9          106.1 
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การวเิคราะห์ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

 ในปี 2557 ต้นทนุขายมีสดัส่วนโดยเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 68.4 ต่อยอดขาย ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 5.3 
จากปี 2556 ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นโดยเฉล่ียปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั จากร้อยละ 26.3 เป็นร้อยละ 31.7 
ซึ่งสงูเป็นประวตัิการณ์ สาเหตขุองต้นทนุขายท่ีลดต่ําลงนัน้ โดยหลกั ได้รับประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด 
(Economy of scale) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการใช้กําลงัการผลิตท่ีเพิ่มมากขึน้ การปรับประสิทธิภาพการผลิต
อยา่งตอ่เน่ือง และอตัราของเสียท่ีทรงตวัในระดบัต่ํา อีกทัง้ ราคาวตัถดุบิท่ีลดลงก็มีสว่นช่วยด้วยเช่นกนั 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  

คา่ใช้จ่ายในการขาย ในปี 255 มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 5.2 ตอ่ยอดขาย และมีจํานวน 582.3 ล้านบาท 
เทียบกบัในปี 2556 ท่ีมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 6.1 และมีจํานวน 568.9 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายผนัแปรท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงตามสดัสว่นตอ่ยอดขาย ค่าใช้จ่ายดงักล่าว ประกอบด้วยค่า
ระวางขนสง่ ค่าประกนัภยัทางทะเล ค่านายหน้าสําหรับตวัแทนขายในตา่งประเทศ ค่าวสัดหีุบห่อ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีผนัแปรตามปริมาณขาย สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี ได้แก่ เงินเดือนพนกังานฝ่ายขาย คา่
เบีย้ประกันภัยสําหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ค่าสินค้าตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายสินค้าคืน ค่าคัดเลือกสินค้า และ
คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ในแผนกขาย 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสํานกังานและ  สวสัดิการต่างๆ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
อาคารสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าดแูลระบบคอมพิวเตอร์ ค่าไฟของส่วนสํานักงาน ค่าบริการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าบริการท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย ค่าสอบบัญชี ค่าเบีย้ประกันภัยทรัพย์สิน ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงค่าเส่ือมราคาของ
ทรัพย์สนิฝ่ายบริหาร คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ตา่งๆ 

คา่ใช้จ่ายบริหารในปี 2557 มีจํานวน 1,100.2 ล้านบาท เทียบกบัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปีก่อน จํานวน 705.5 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโดยรวมท่ีมีจํานวนเพิ่มขึน้นัน้ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีเพิ่มขึน้ตามผล
ประกอบการท่ีดีของบริษัท มีการรับรู้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นจากโครงการ 
ESOP มีการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้งาน และมีคา่ใช้จ่ายก่อนการดําเนินงานของโรงงานใหม่
โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายของพนกังานฝึกงานของฝ่ายปฏิบตัิการผลิต โดยคาดว่าโรงงานใหม่จะเร่ิมดําเนินการ
ผลติได้ในไตรมาสแรกของปี 2558 
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กาํไรจากการดาํเนินงาน/ กาํไรสุทธิ 
 

ปี 2557 นับเป็นปีท่ีเคซีอีสามารถสร้างผลกําไรได้เป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีกําไรปกติจากการดําเนินงาน
จํานวน 1,827.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 743.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.6 เม่ือเทียบกบัปี 2556 เป็นผลจากการ
เตบิโตของรายได้ และอตัรากําไรท่ีสงูขึน้ แตช่ดเชยกบัคา่ใช้จ่ายขายและบริหารท่ีเพิ่มขึน้จํานวนหนึง่ 

ในสว่นของกําไรสทุธิรวมสามารถทําได้ท่ี 2,109.8 ล้านบาท สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบัมี
กําไรเพิ่มขึน้ 936.3 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิรวมจํานวน 1,173.5 ล้าน สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2556 
ทัง้นี ้กําไรสทุธิของปี 2557 ได้รวมรายการท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานปกติรวมอยู่ด้วย ซึ่งได้แก่ รายได้เงิน
ชดเชยคา่ประกนัความเสียหาย (ประกนัธุรกิจหยดุชะงกั) จํานวน 101.2 ล้านบาท (สทุธิจากคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
และภาษี) กําไรจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน จํานวน 95.5 ล้านบาท และกําไรท่ีรับรู้ของสว่นได้เสียซึง่ถือ
ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ของ บจ. เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี (เดมิเป็นบริษัทร่วม) จํานวน 85.1 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบัปี 2556 กําไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน (basic EPS) เพิ่มขึน้จาก 2.53 บาทตอ่หุ้น เป็น 3.89 บาทตอ่
หุ้น ในปี 2557 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทัง้สิน้ 15,159.7 ล้าน
บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 5,622.3 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ 8,843.0 ล้านบาท 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 330.5 ล้านบาท ค่าความนิยม 117.5 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 76.7 ล้านบาท 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 69.2 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ จํานวน 100.4 ล้านบาท  

 
ทัง้นี ้สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 3,875.5 ล้านบาท จากปีก่อน โดยหลกัมาจากรายการ

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ท่ีมีมลูคา่สทุธิเพิ่มขึน้ 3,500.3 ล้านบาท จากโครงการสร้างโรงงานใหม่ (เฟสท่ี 1) ของ
บริษัทฯ และการรับรู้มลูค่ายตุิธรรมในอาคารสํานกังานของ เคซีอี สิงคโปร์ เพิ่มขึน้จํานวน 129.7 ล้านบาท การ
เพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น จํานวน 415.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีสงูขึน้ มีรายการสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึน้ 124.3 ล้านบาท นอกจากนัน้ ค่าความนิยมเพิ่มขึน้ 37.7 ล้านบาท จากการรวมธุรกิจกบั เคซีอี  
สิงคโปร์ และมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 134.1 ล้านบาท โดยจํานวน 96.2 ล้านบาท เป็นความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า (customer base) จากการรวมธุรกิจกบัเคซีอี สงิคโปร์ ทัง้นี ้ไม่มีเงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายค้างรับ 
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จํานวน 438.2 ล้านบาท เหลืออยู่ เน่ืองจากได้ตกลงค่าชดเชยกบัประกนัฯ เรียบร้อยแล้ว และได้รับชําระเงินมา
ครบถ้วนแล้วในปลายไตรมาส 3 ปี 2557 นี ้ 
 
ลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีอ่ืน  
 

ลกูค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทชัน้นําระดบัโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นลกูหนีท่ี้มี
คณุภาพ ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จาก 3,216.2 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 3,631.6 ล้านบาทในปี 
2557 ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นของยอดขาย สําหรับปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 114 วนั อย่างไรก็
ดี บริษัทมีนโยบายในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และสําหรับหนีท่ี้มีอายเุกินกําหนดชําระ มากกว่า 90 และ 180 
วนั ในอตัราร้อยละ 25 และ 50 ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตาม
นโยบายดงักลา่ว 

สินค้าคงเหลือ 

 
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 1,469.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

124.3 ล้านบาท จากปี 2556 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ตามสดัสว่นของปริมาณการผลติเพ่ือรองรับออเดอร์ของลกูค้า 
 บริษัทฯ มีนโยบายตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเส่ือมคณุภาพ ตามอายขุองวตัถดุบิแตล่ะประเภท ตามความเหมาะสม 

และตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ ให้เท่ากบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (Net Realizable Value) ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลงไว้ เป็นจํานวน 123.3 ล้านบาท และ
ได้บนัทกึการปรับลดมลูคา่ดงักลา่ว รวมไว้ในต้นทนุขายของปี 2557 จํานวน 10.3 ล้านบาท  

ระยะเวลาหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือเฉล่ีย ในปี 2557 เทา่กบั 37 วนั ซึง่ลดลงจากปีก่อนท่ี 41 วนั  
หน้ีสิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 
             ปี 2557          ปี2556          ปี2555      ปี2554     
 หนีส้นิรวม      8,771 7,173   7,178 6,770     

  เงินกู้ ยืม :                
  เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 2,652 3,219 2,812 3,551  
     เงินกู้ ยืมระยะยาว                3,177 1,622 2,690 1,613   
           สญัญาเช่าการเงิน                   80      10               29                75  
  รวมเงินกู้ ยืม         5,909 4,851 5,531 5,239  
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ              1.37      1.75             2.33              2.62  เทา่ 
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อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง เพราะได้สรุปการเรียกร้องเงินชดเชยค่าประกันความ
เสียหายเก่ียวกับเหตุการณ์นํา้ท่วมเรียบร้อยแล้ว และได้รับการชําระเงินท่ีเหลือทัง้หมดในไตรมาส 3 ปี 2557 
ประกอบกบัมีผลการดําเนินงานท่ีดี จึงมีกระแสเงินสดเข้ามาช่วยชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมระยะยาว
ของ เคซีอี เทคโนโลยี อยา่งไรก็ดี เงินกู้ ระยะยาวของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึน้เพราะใช้ไปในการก่อสร้างโรงงานใหม่ (เฟส 
1) นอกจากนัน้ ส่วนของผู้ ถือหุ้นก็เพิ่มมากขึน้ด้วย ซึ่งเป็นผลจากกําไรจากการดําเนินงาน หกัล้างกับการจ่ายเงิน
ปันผลจํานวน 509.4 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 
 จากการท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2557 และได้รับเงินค่าชดเชยจาก
ประกนัจํานวนหนึง่ ทําให้มีกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นจํานวน 2,970.5 ล้านบาท จากงบ
กระแสเงินสด มีเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่และการซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ รวม 
3,927.5 ล้านบาท และมีเงินสดสทุธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 1,017.9 ล้านบาท โดยสรุป มีเงินสด
คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 463 ล้านบาท  
 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีอตัราเพิ่มขึน้ จาก 0.87 เป็น 0.98 เท่า ซึง่เป็นผลจาก
หนีส้ินหมุนเวียนต่ําลง เพราะมีกระแสเงินสดท่ีเข้ามาจากเงินประกันและเงินกําไรจากการดําเนินงาน               
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายชําระหนีก้ารค้าได้ตามเครดติเทอมปกต ิและสามารถชําระคืนเงิน
กู้ ยืมพร้อมดอกเบีย้ได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสญัญา สภาพคล่องของกิจการ ณ ปลายปี นอกจากเงินสดแล้ว ยงัมี
วงเงินสําหรับเงินทนุหมนุเวียนพร้อมใช้อีกด้วย  

โครงสร้างเงนิทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 
 
     ปี 2557       ปี 2556  ปี 2555           ปี 2554   

 เงินกู้ ยืม     5,909          4,851     5.531  5,239   
  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  6,388            4.110     3,064  2,520   
  สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ           26              20         13     (12)  
   เงินทนุรวม          12,323          8,981    8,608              7,747   
  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ     0.92           1.18     1.80   2.09   เทา่ 
 (เฉพาะหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้) 
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บริษัทฯ ได้ทบทวนโครงสร้างเงินทุนและปรับโครงสร้างหนีเ้ท่าท่ีจะสามารถทําได้มาโดยตลอด จึงทําให้
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุคอ่ยๆปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจาก 2.09 เท่า ในปี 2554 เป็น 0.92 เท่า ในปี 2557 ตามท่ี
เคยคาดการณ์ไว้ 

รายจ่ายลงทุน 
 สําหรับปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ จํานวน 4,080 ล้านบาท โดยงบลงทนุจํานวน
ประมาณ 3,600 ล้านบาท เป็นคา่ใช้จ่ายลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ในเฟสแรกของบริษัทฯ (กําลงัการ
ผลิต 700,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน) และในโครงการขยายกําลงัการผลิตของ บจ. ไทยลามิเนต จํานวนประมาณ 
240 ล้านบาท และมีรายจ่ายอีกจํานวนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายลงทนุของบริษัทย่อยอ่ืน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลติ รวมทัง้การซือ้อปุกรณ์ตา่งๆ และการปรับปรุงระบบสนบัสนนุการผลติ (facilities) ตามท่ีจําเป็น   

รายการพเิศษ 
 บริษัทย่อย เคซีอี เทคฯ ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้ร้ายแรง ทําให้ต้องหยดุการดําเนินงาน
ตัง้แต่วนัท่ี 12 ตลุาคม 2554 ตามงบการเงินรวมของปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับรู้เงินชดเชยค่าประกนั
ความเสียหายในทรัพย์สนิเป็นจํานวน 1,618 ล้านบาท และตดัจําหน่ายทรัพย์สนิจํานวน 1,548 ล้านบาท ดงันัน้ จึง
แสดงรายได้คา่ชดเชย-สทุธิ จํานวน 70 ล้านบาท ในงบการเงินรวม  
 

สําหรับปี 2555 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ได้รับรู้เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายในทรัพย์สิน จํานวน 771 
ล้านบาท และตดัจําหน่ายทรัพย์สิน จํานวน 275 ล้านบาท ดงันัน้ จึงแสดงรายได้คา่ชดเชย-สทุธิ จํานวน 496 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม 

 
ในปี 2556 การเรียกร้องเงินคา่เสียหายจากการประกนัทรัพย์สินได้เสร็จสิน้ลง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้

รับรู้เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายในทรัพย์สินจํานวน 694 ล้านบาท และตดัจําหน่ายทรัพย์สินและคา่ใช้จ่าย
อ่ืนจํานวน 662 ล้านบาท ดงันัน้ จงึแสดงรายได้เงินชดเชยคา่ประกนั-สทุธิ จํานวน 32 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 

 
ในไตรมาส 3 ปี 2557 การเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากการประกนัธุรกิจหยดุชะงกัได้เสร็จสิน้ลง บริษัท

ยอ่ยได้รับรู้เงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายจํานวน 154 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจํานวน 23 ล้านบาท 
ดงันัน้ จงึแสดงรายได้เงินชดเชยคา่ประกนั-สทุธิ จํานวน 131 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 

 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากัด (บริษัทร่วมของ

บริษัทฯ) เพิ่มเติมจํานวนร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมด ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
24.5 เป็นร้อยละ 75.5 และสง่ผลให้กลุม่บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคซีอี สงิคโปร์ ร้อยละ 100 และมีสถานะเป็นบริษัท 
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ยอ่ยของบริษัทฯ ตามแนวปฏิบตัขิองมาตรฐานบญัชี (TRFS #3) เร่ืองการรวมธุรกิจ มีการบนัทกึรายการทางบญัชีท่ี
มีผลกระทบในงบการเงินรวม ดงันี ้

        (ล้านบาท) 
ผลกระทบตอ่งบกําไรขาดทนุ 
บนัทกึกําไรท่ีรับรู้ของสว่นได้เสียซึง่ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ      85.14  
ผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงิน 
บนัทกึสนิทรัพย์-สทุธิ ท่ีระบไุด้        253.23 

    บนัทกึคา่ความนิยม           37.70 

 

ปัจจัยและอทิธิพลที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีชัน้สูงควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือก้าวไปพร้อมกนักบัความต้องการของลกูค้าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีการทํางานท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 
และการเตบิโตของอตุสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต์  

บริษัทฯ จะยงัคงเดินหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือสนบัสนนุการเติบโตของ
กําไรอย่างยั่งยืน และสร้างพืน้ฐานท่ีแข็งแรงสําหรับอนาคตด้วยประสบการณ์และความชํานาญท่ีมีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เพิ่มการวิจยัพฒันาใน PCB เทคโนโลยีสงู พร้อมๆ กับการขยายฐานลกูค้าในตลาด
เป้าหมายโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มประเทศเอเชียท่ีมีศักยภาพการเติบโตระดับสูง เพ่ือเร่งการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต 

บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ขนาดกําลงัการผลิตเต็มโครงการ  
2 ล้าน ตารางฟตุ/เดือน เพ่ือรองรับธุรกิจท่ีจะเพิ่มขึน้จากทัง้ลกูค้าเดมิและลกูค้าใหม่  

การก่อสร้างในเฟสแรก เร่ิมดําเนินการแล้วตัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 2556 ซึง่จะพร้อมผลติได้ในไตรมาสแรกของ
ปี 2558 โดยมีกําลงัการผลิตท่ี 700,000 ตารางฟตุ/ตอ่เดือน การลงทนุในเฟสท่ี 2 มีแผนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในไตร
มาส 3 ปี 2558 ในเฟสนีจ้ะเป็นการโอนย้ายเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตจากโรงงานเดิมไปยงัโรงงานใหม่ โดยมีกําลงั
การผลิตท่ี 600,000 ตารางฟตุ/ตอ่เดือน เท่าเดิม การลงทนุในเฟสตอ่ขยาย เฟสท่ี 3 มีแผนท่ีจะเร่ิมดําเนินการใน
ไตรมาส 3 ปี 2559 จะมีการลงทนุในเคร่ืองจกัรใหม่ โดยจะมีกําลงัการผลติเพิ่มขึน้อีก 700,000 ตารางฟตุ/ตอ่เดือน 
คาดว่า โรงงานจะใช้กําลงัการผลิตเต็ม 2 ล้าน ตารางฟุต/ต่อเดือน ในปี 2560 ซึ่งจะมีผลทําให้ยอดขายเติบโตได้ 
โดยเฉล่ีย ร้อยละ 20 ตอ่ปี ในช่วงระหวา่งปี 2558 ถึง ปี 2560 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทฯได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ
ขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและ
บริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ี
เป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว และบริษัทฯได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกับท่ีบริษัทฯได้รับรองความถกูต้อง
แล้ว บริษัทฯได้มอบหมายให้ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี กํากบัไว้ บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

  ช่ือ         ตําแหน่ง                         ลายมือช่ือ 

 

    1. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต       กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท        .................................................  

 
   2. นางศริิพรรณ สนัธนะพนัธ์     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท       ................................................. 
 

 ช่ือ         ตําแหน่ง                         ลายมือช่ือ 

 
  ผู้ รับมอบอํานาจ    นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี    เลขานกุารบริษัท                    
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย ช่ือผู้สอบบญัชี 
คา่สอบบญัชี 

(บาท) 
1 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั 

(มหาชน) 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
 

970,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
 

411,500 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
 

770,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ 
จํากดั 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
 

411,500 

5 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
 

276,500 

6 
 
 
7 
 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี  
   (ประเทศไทย) จํากดั 
 
บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 
 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
(โดยนายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 
 

226,000 
 
 

100,000 
 
 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,165,500 
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คา่บริการอ่ืน (non-audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย 

ประเภทของงาน
บริการอ่ืน            

(non-audit service) ช่ือผู้สอบบญัชี 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
สว่นท่ีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

สว่นท่ีจะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
จํากดั (มหาชน) 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ-
ตรวจสอบการ 
ทําลายสนิค้าและ
สนิทรัพย์ 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 30,000 

2 บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ-
ตรวจสอบการ 
ทําลายสนิค้าและ
สนิทรัพย์ 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 15,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ-
ตรวจสอบการ 
ทําลายสนิค้าและ
สนิทรัพย์ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 15,000 
 
 
 
 
 

4 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
จํากดั (มหาชน) 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของบตัร 
สง่เสริมท่ีกําหนดโดย
สํานกังาน
คณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 70,000 
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รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จา่ย 

ประเภทของงานบริการ
อ่ืน            (non-audit 

service) ช่ือผู้สอบบญัชี 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
สว่นท่ีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

สว่นท่ีจะต้องจา่ย
ในอนาคต 

5 บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟค
เจอเรอร์ จํากดั  

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ- 

ตรวจสอบการฏิบตัติาม
เง่ือนไขของบตัร 
สง่เสริมท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 65,000 

6 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ- 

ตรวจสอบการฏิบตัติาม
เง่ือนไขของบตัร 
สง่เสริมท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 70,000 

7 บริษัท เคมโทรนิคส์ 
เทคโนโลยี(ประเทศไทย) 
จํากดั 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ- 

ตรวจสอบการฏิบตัติาม
เง่ือนไขของบตัร 
สง่เสริมท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 60,000 

8 บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั 

 

การตรวจสอบเพ่ือ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบตัติาม
เง่ือนไขของบตัร 
สง่เสริมท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั (โดย
นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ) 

- 65,000 
 
 
 
 
 
 
 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) - 390,000 
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ข้อมลูข้างต้น 
 
  ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าไม่มีข้อมลูการให้บริการอ่ืนท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายให้

ข้าพเจ้า สํานักงานสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบ
บญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักดัท่ีข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 

 
 ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน กลา่วคือ ...............................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................  
 เม่ือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทัง้หมดในแบบฟอร์มนีแ้สดง

ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สํานักงานสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าสงักัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าและสํานักงานสอบบัญชีดงักล่าวท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน  
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เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

                

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ
คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
นายบัญชา  องค์โฆษิต 63 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 10.27 สามีของ 2525-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร 

  (Second Class Honours)   
Reigate College of Arts, England 

  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 
กรรมการ    

2531-ปัจจบุนั 
2533-ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการ 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

        2534-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั 

เลขทีบตัรประชาชน   ผ่านการอบรม     2543-ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั   

3100100301626   2547- Directors Accreditation Program (DAP)     2550-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     2553-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

         2555-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

          2555-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

            บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมคิอล จํากดั 
นายปัญจะ  เสนาดสิัย 
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ 

67 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัซฟัฟอล์ก 

4.84 - 2526-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กําหนดค่าตอบแทน    มลรัฐแมสซาชเูสทซ์ สหรัฐอเมริกา     2543-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั 
(มหาชน) 

 เลขทีบตัรประชาชน 
3101700054159 

  ผ่านการอบรม  
2545-Directors Certification Program(DCP) 
2547-Audit Committee Program(ACP) 
2550 -Role of the Compensation Committee Program  
รุ่นที่2/2007 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
2552-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ- 
ตลาดทนุ รุ่นที่ 8 
2552-หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการ 
และผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน 
รุ่นที่ 2 สถาบนัพฒันากรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู
ภาครัฐ 

 

    2545-ปัจจบุนั - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จํากดั (มหาชน) 

       2546-ปัจจบุนั - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมน็ท์ จํากดั 
(มหาชน) 

       2548-ปัจจบุนั - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ
คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ* (%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
    ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า และ            
    การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4            
                 
นางวรลักษณ์  องค์โฆษิต 63 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 5.46 ภรรยาของ 2531-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษีท เค.ซี.อี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
ชื่อเดิม : - 
สกลุเดิม  ทองประดิษฐ์ 
กรรมการ/ผู้ อํานวยการฝ่ายสํานกั 
บริหาร/รองประธานกรรมการ 
บริหาร/กรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 
 

  
 
 
 
 

ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND 
 
 
 
 

  นายบญัชา องค์โฆษิต 
ประธานกรรมการ 

2532-ปัจจบุนั 
2533-ปัจจบุนั 
2534-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
2543-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เคซีอี อเมริกา องิค์ จํากดั 
บริษัท เคซีอี สงิค์โปร์ พีทีอี จํากดั 
บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 
บริษัท  เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
เลขทีบตัรประชาชน   ผ่านการอบรม        
3100100301561   2546-Directors Accreditation Program (DAP)        
   2547-Finance For Non-Finance Director 

2548-Thai Directors Compensation Survey 
2551-Directors Certification Program(DCP) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

         

 
  2556-Conflict of Interest : Fighting abusive RPT (SET) 

2557-Director Certificate Program update (DCPU) 
 

   

       
               
แพทย์หญิงจันทมิา องค์
โฆษิต 
กรรมการ/ประธานกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการ 

68  - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต  
(เกียรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
Diplomate  America Board of Phychiatry &  
Neurology 
- Residency training in Psychiatry and            

Neurology, Department of Psychiatry,  
  University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A 

0.86 พี่สาวของ
นายบญัชา องค์โฆษิต 
ประธานกรรมการ 

 

2526-ปัจจบุนั 
2528-ปัจจบุนั 

 
 
 

2546-ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
- อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
 
- อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ   

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั 
โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
สขุภาพจิต  
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
 เลขทีบตัรประชาชน  ผ่านการอบรม         
 3100902008815  2546  -  Director Accreditation Program (DAP)    2556- ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
  2547 - Finance for Non-Finance Director        
  2557-Director Certificate Program update (DCPU)       
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)       
  2556-แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที่ดี       
  สําหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)       
  2556-Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)       
             
นางศิริพรรณ  สันธนะพนัธ์ 60 ปริญญาตรีอกัษรศาสตร์บณัฑิต 0.97 น้องสาวของ 2535-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
ชื่อเดิม : -   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   นายบญัชา  องค์โฆษิต 2535-2552  - ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
สกลุเดิม    องค์โฆษิต   ผ่านการอบรม    ประธานกรรมการ 2538-ปัจจบุนั  - กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั  
กรรมการ   2547 -  Director Accreditation Program (DAP)        
   2547 - Finance for Non-Finance Director          
เลขที่บตัรประชาชน   2551 - Directors Certification Program (DCP)          
3100903817580   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)          
  2556-แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที่ดี       
  สําหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)       
  2556-Conflict of Interest : Fighting abusive RPT (SET)       
  2557-Director Certificate Program update(DCPU)       
         
พลโท นายแพทย์สุปรีชา   77 2556-Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET) 0.50 - 2526-ปัจจบุนั - กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
โมกขะเวส  M,D., C.M. มหาวิทยาลยัแมคกิลล์         กําหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ    
กรรมการ/ประธานกรรมการ  F.R.C.S © ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แห่งประเทศ แคนาดา      และกรรมการอสิระ    
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  ผ่านการอบรม      2530-ปัจจบุนั - ที่ปรึกษา มลูนิธิมหาวชิราลงกรณ์  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ  2541-ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ   2533-ปัจจบุนั - กรรมการ มลูนิธิเพื่อการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์  
อิสระ  ข้อควรปฎิบตั ิโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย          
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
เลขทีบตัรประชาชน  2542-การสง่เสริมประสทิธิภาพคณะกรรมการตรวจ   2543-ปัจจบุนั - ประธานอนกุรรมการประเมนิสถาบนัฝึก ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศ  
3100902154293  สอบ โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย       อบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิชา ไทย  
  2546-Director Accreditation Program (DAP)       ออร์โธปิดิคส์    
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)       
  2547-Directors Accreditation Program(DAP)          
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)       
  เครื่องราชอิสรภรณ์          
  2536 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก         
  2539 – มหาวชิรมงกฎุ       
         
นางอุบล  จริะมงคล 63 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 0.58 - 2538- ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
ชื่อเดิม : -  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    2541- ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ/ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
สกลุเดิม  สากลเสถียร  ผ่านการอบรม      กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ  2541-ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   2556-ปัจจบุนั ผู้ พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
กําหนดค่าตอบแทน/กรรมการ  และข้อควรปฎิบตัิโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย       
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ       2542-การสง่เสริมประสทิธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ       
  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย       
เลขที่บตัรประชาชน  2546-Directors Accreditation Program(DAP)       
5101700055933  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)       
  2547-Finance for Non Finance Director       
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)       
         
นายไพฑูรย์ ทวีผล 64 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - - 2545-ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  
กรรมการ/ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์       ตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ    
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ         บริหารความเสี่ยง    
  ผ่านการอบรม   2547-ปัจจบุนั - กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  
  2546-Director Certification Program(DCP)       
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
เลขที่บตัรประชาชน  2546-Director Accreditation Program(DAP)   2551-ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่ บาย จํากดั (มหาชน)  
3100901447445  2548-Audit Committee Program(ACP)   2551-ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
  2548-Role of Chairman Program(RCP)       สรรหาและค่าตอบแทน/กรรมการ    
  2551-Chartered Director Class(R-CDC)       ตรวจสอบ    
  2552-Monitoring Fraud Risk Management (MFM)     2554-2556 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท บิก๊ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)  
  2553-Monitoring the Internal Audit Function(MIA)       ตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี    
  2553-Monitoring the System of Internal Control    2555-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
  and Risk Management (MIR)     ตรวจสอบ   
  2553-Monitoring the Quality of Financial RPT (MFR)       
  2553-Role of the Compensation Committee(RCC)       
         
นายพธิาน องค์โฆษิต  34 Master of Business Administration,   6.39 บตุรชายของ 2552 - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  Cornell  University, Johnson Graduate School of    นายบญัชา องค์โฆษิต 2552 - รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
กรรมการผู้จดัการ/ ประธาน  Management  ประธานกรรมการ 2552-2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
กรรมการบริหารความเสี่ยง    กบั 2553- ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั  
  ผ่านการอบรม  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 2555- ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั  
เลขที่บตัรประชาชน  2557- Director Certification Program (DCP)  กรรมการ 2555-ปัจจบุนั - กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  
 3100100301634     2555-ปัจจบุนั  - กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
     2555-ปัจจบุนั - กรรมการ บจ. เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  
     2556-ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
         กรรมการผู้จดัการ    
     2557-ปัจจบุนั  - กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
        ความเสี่ยง   
     2557-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั  
นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี 58 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต 0.03 - 2550-ปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั  
ชื่อเดิม : 
สกลุเดิม: ศีลาเจริญ 

 Roosevelt University สหรัฐอเมริกา   บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        2551-2556 - กรรมการ บริษัท ไทย บซิิเนส โซลชูัน่  
สายงานการเงินและบริหาร/     2551-ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ/       2555-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั  
เลขานกุารบริษัท     2556-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั  
     2556-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั  
เลขที่บตัรประชาชน     2557-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอี จํากดั  
3101400565727         
Mr. Fredrick Gharapet  61 B s c in Mechanical Eng. 0.22 - 2543-ปัจจบุนั - ที่ปรึกษา บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอร์เรอร์ จํากดั  
Ohanian     2556-ปัจจบุนั - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย  เคซีอี Group  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      งานปฎิบตัิการผลติ   
สายงานปฎิบตัิการผลติ         
         
เลขที่ Passport         
221485494         
นายนพดล ทับเทยีง 51 ปริญญาบริหารุรกิจมหาบณัฑิตสถาบณัฑิต 0.03 - 2540-2554 -ผู้ อํานวยการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการผลติ  สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์   2555-ปัจจบุนั -ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการผลติ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
         
เลขที่บตัรประชาชน         
3909900617921         
         
ดร.ตันตกิร ชังฆนาก 48 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 0.01 - 2550-2551 - ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บริษัท ซมัมทิ ออโต้ จํากดั  
ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์   2552-ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล (กลุม่) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
บคุคล/กรรมการกํากบัดแูล  มหาวิทยาลยัรามคําแหง (2556)       
กิจการ 
 

 
 

  

    
เลขที่บตัรประชาชน 
3669700014354 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ  
นายอรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต 34 วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 6.13 บตุรชายของ 2553-ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย    นายบญัชา องค์โฆษิต  สารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศ    ประธานกรรมการ     
    กบั     
    นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต     
    กรรมการ     
         
นายธีระพร ใจซื่อดี 49 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาอตุสาหการ 0.02 - 2534-2556 - ผู้ อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
ผู้ อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง   มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์   2556-ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง (กลุม่) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  
         
เลขที่บตัรประชาชน         
3800700184926         
         
นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ 51 อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 0.08 - 2530-ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม (กลุม่) บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั  
ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั     เคซีอี Group  
         
เลขที่บตัรประชาชน         
3129900122449         
         

 
* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 
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เอกสารแนบ 2 :  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

          

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร KCE 
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม 

KCEI TLM KCET KCETH CT KCES  KCEA KCETW 

นายบญัชา องค์โฆษิต X,V,/, // X, /, // X, /, // X, /, I/ X, /, // X, / /  / / 

นายปัญจะ เสนาดิสยั /                  

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต /                  

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

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  /   P, /, //              
พลโท นายแพทย์สปุรีชา 
โมกขะเวส  / , 0                  
นางอบุล จิระมงคล  /, 0                  

นายไพฑรูย์ ทวีผล  /, 0                   

นายพิธาน องค์โฆษิต V, P, /, //  P, /, //  /  P, /, //  /  / /      / 

นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี V, //  /, //  /  /, // /  /  /      / 

Mr.Fred Gharapet Ohanian V, // // /, //  //             

นายอรรถสิทธ์ องค์โฆษิค // //   //             

นายนพดล ทบัเท่ียง //                   

ดร.ตนัติกร ชงัฆนาก // //   //             

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม           

นายพล ดริุยะบรรเลง    /, //                 

นางวรรณวดี พฒันศาสตร์    /, //                 

นายธีระพร ใจซื่อดี // //    //              

นางสณีุ เอกธีรจิตต์     /, //               

นายวินยั กมลพนัธ์     //               

นางสาวนิตยา โรจนกําพล        /, //             

นายสริุนทร์ วฒันานนท์  //     //             

นายไพโรจน์ ธาราวชัรศาสตร์      //             

นางพิชญา องค์โฆษิต โอซากิ         P, //           

นายอาทิตย์ ไกรฤกษ์            /, //         

Mr. Larry Lin           P, /, //       X, /, // 

Mrs. Jenny Hsiao                    P, /, // 

หมายเหตุ: สัญลักษณ์  X = ประธานกรรมการ  O = กรรมการตรวจสอบ  V = กรรมการบริหาร  P = กรรมการผู้จัดการ  / = กรรมการ   // = ผู้บริหาร   
 

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) KCEA เคซีอี อเมริกา อ๊ิงค์ 

KCEI บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั KCES บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 
KCET บริษัท  เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั KCETW บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

TLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั CT บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 
KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 
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หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ นางเอือ้อารี แก่นโกมล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบภายใน  
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
ประวัตกิารฝึกอบรม 
ปี 2550 - การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบ 
ปี 2551 - Tools and Techniques for the Audit Manager 
ปี 2553 - การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในระบบ สารสนเทศ รุ่นท่ี 27 
ปี 2554 - เทคนิคการตรวจสอบทจุริตทางการบญัชีและการเงิน 
ปี 2555 - วิธีการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 
ปี 2556 - Adding Value using Risk-Based Auditing 
ปี 2557  

o โครงการอบรมประกาศนียบตัรวิชาชีพตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) รุ่นท่ี 36 
              จดัโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย เดือนมิถนุายน –สงิหาคม 2557 

o Anti-Corruption (The Practical Guide ACPG12/2014) 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย วนัท่ี 24-25 กนัยายน 2557 

o การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  
หวัข้อ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD & A)  
จดัโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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-ไม่มี - 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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-ไม่มี - 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 
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