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1.0   ภาพรวมที	มาการประกอบธุรกจิ    

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“เคซีอี”) จดทะเบียนจดัตั �งบริษัท เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 

2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก 12 ล้านบาท เพื�อประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) ซึ�งเป็นแผ่น  Epoxy Glass ที�มีสื�อนําไฟฟ้า เชน่ ตะกั�ว ทองแดง 
เคลือบอยู่ ภายใต้เครื�องหมายการค้า “KCE” โดยช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯสามารถผลิตได้เฉพาะ 

PCB ชนิด 2 หน้า (Double sided PCB) ต่อมาบริษัทฯได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�องจนสามารถผลิต
แผ่น PCB ชนิดหลายชั �น (Multilayer PCB) ที�มีความซบัซ้อนมากขึ �นได้ ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นชิ �นส่วนพื �นฐานที�
สําคัญในการประกอบเครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องมือสื�อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุก
ประเภท 

 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531และได้แปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั �งนี � ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 
587,426,511 บาท และมีทนุชําระแล้ว 586,104,798 บาท  

 บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double 

sided PTH) และชนิดหลายชั �น (Multilayer PCB) ตั �งแต ่4 - 24 ชั �น โดยเกือบทั �งหมดเป็นการผลิตเพื�อการส่งออก 
เนื�องจากในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคณุภาพที�เป็น
ที�ยอมรับของอตุสาหกรรม บริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนาคณุภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทกัษะของพนกังานผลิต

อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯได้ขยายโรงงานเพื�อเพิ�มกําลังการผลิตอย่างต่อเนื�อง และได้แต่งตั �งตัวแทนจําหน่ายใน
ต่างประเทศหลายแห่ง เพื�อตอบสนองความต้องการ (Demand) ในผลิตภณัฑ์ PCB ที�เติบโตขึ �นอย่างรวดเร็วใน

อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของโลก 

 ในปัจจบุนั กลุม่บริษัทเคซีอี ประกอบด้วย บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ดงันี � 

  บริษัทยอ่ย 

1. บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

5. บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

6. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี (รวมธรุกิจ ตั �งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2557) 

7. บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

1.   บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

2.   บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั 

บริษัทร่วม 

1. เคซีอี อเมริกา อิงค์   

2. บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

1.1   วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

คณะกรรมการได้ร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ 

และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท เพื�อให้ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั ใน

รอบปีบญัชีที�ผ่านมา คณะกรรมการได้ทบทวนและอนุมัติวิสยัทัศน์ ภารกิจของบริษัท รวมทั �งมีการ
ติดตามดแูลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ เป็นผู้ นําในการผลิต จําหน่าย และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือนโยบาย

คุณภาพของบริษัทเป็นหลกั “ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที�ตกลงหรือดีกว่าโดยปรับปรุงคุณภาพ

อยา่งตอ่เนื�องและทําให้ถกูต้องในครั �งเดียว” 

พันธกิจ 

� มุง่มั�นในการผลิตสินค้าที�มีคณุภาพและบริการที�เป็นเลิศ  

� มุง่มั�นในความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งมืออาชีพ  

� มุง่มั�นสูค่วามเป็นเลศิด้วยการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง  

� อบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเนื�อง 

� รับผิดชอบและสนบัสนนุสงัคมสว่นรวม 

1.2   การเปลี	ยนแปลงและพัฒนาการที	สําคัญในรอบ 5 ปี ที	ผ่านมา    

ปี 2555 

มกราคม 2555  บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุในบริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากัด ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

NTD 3,000,000 ซึ�งดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัหาวตัถดุิบและเครื�องจกัรในต่างประเทศ
ให้กบักลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

ตลุาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้มาซึ�งอํานาจควบคมุในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

(“เคมโทรนิคส์”) ซึ�งประกอบกิจการโรงงานหมึกพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้าและนํ �ายาเคมีที�ใช้
ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า โดยการซื �อหุ้นทุนในบริษัท ร้อยละ 97.25 ของหุ้นที�ออก



                                                                                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 

หนา้  3 

 

และเรียกชําระแล้วทั �งหมด จํานวน 48,000,000 บาท ทําให้กลุ่มบริษัทเกิดการผนึกกําลงัมี

ความสามารถในกระบวนการผลิตที�เพิ�มขึ �น เพิ�มขีดความสามารถในการผลิตสารเคมีที�
สําคญัไว้ใช้ได้เองและลดการพึ�งพาการจดัหานํ �ายาเคมีจากแหลง่ภายนอก 

ปี 2556  

เมษายน 2556      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 30/2556 โดยมีวาระที�สําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2555 

- อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 491,829,500  บาท เป็น 476,853,769  

บาท แบง่ออกเป็น 476,853,769  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

- อนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ครั �งที� 2 

(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิครั �งที� 2”) จํานวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิ 5 บาท ตอ่หุ้น 

- อนมุตัเิพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 476,853,769 บาท เป็น 592,421,582  

บาท แบง่ออกเป็น 592,421,582 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญั

ใหมจํ่านวน 115,567,813 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

- อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 115,567,813 หุ้น เพื�อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิครั �งที� 2 ที�จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และการ

ปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ESOP-W3 และ ESOP-W4 

พฤษภาคม 2556  จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จํานวน 

460,976,969 หุ้น คิดเป็น จํานวนเงินปันผลรวม 161,341,939 บาท 

พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตัิโครงการขายหุ้นที�ซื �อคืน จํานวน 14 ล้านหุ้น โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการจําหน่ายหุ้นที�ซื �อคืน ตั �งแต่วนัที� 11 มิถนุายน 2556 ถึงวนัที� 19 มิถนุายน 

2556 

มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นที�ซื �อคืนที�ยงัไม่ได้จําหน่ายทั �งหมด 
จากทนุจดทะเบยีนเดิม 592,421,582 บาท และทนุชําระแล้ว 474,995,769 บาท เป็นทุนจด

ทะเบยีน 578,421,582 บาท และทนุชําระแล้ว 460,995,769 บาท  

มิถนุายน 2556 ทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ อนุมตัิการลงทนุในโครงการสร้างโรงงานใหม่ ขนาดกําลงัการ

ผลิต 2 ล้านตารางฟุตต่อเดือน เพื�อขยายกําลังการผลิตสําหรับรองรับปริมาณคําสั�งซื �อที�
เพิ�มขึ �น มลูคา่โครงการรวมทั �งสิ �น 4,675 ล้านบาท  

กรกฎาคม 2556 จากการปรับโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษทัฯ อนมุตัแิตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารชดุ
ใหม ่และแตง่ตั �ง นายพิธาน องค์โฆษิต เป็นประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการ 



                                                                                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 

หนา้  4 

 

กนัยายน 2556 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในครึ�งปีแรก ของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 

0.25 บาท จํานวน 461,595,269 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 115,398,817 บาท 

กนัยายน 2556 จดัตั �งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ Corporate Governance Committee 

พฤศจิกายน 2556    บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั �งหมด จํานวน 100,000 หุ้นในบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูั�น จํากดั 
แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั�น จํากัด ส่งผลให้ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทฯ ไมไ่ด้ถือหุ้นบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลชูั�น จํากดัแล้ว 

พฤศจิกายน 2556    บริษัทฯเข้าร่วมโครงการ และลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอก 

ชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

ธนัวาคม 2556 ลงนามในสญัญาสนบัสนุนทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน วงเงินรวม 4,150 ล้านบาท ซึ�ง
สะท้อนถึงความน่าเชื�อถือและความแข็งแกร่งทางการเงินของ KCE  

ปี 2557 

มีนาคม 2557     แตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

เมษายน 2557      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ ที� 31/2557 โดยมีวาระที�สําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

- อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556 

- อนมุตัแิตง่ตั �งนายพิธาน องค์โฆษิต เป็นกรรมการ 

- อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 578,421,582   บาท เป็น 557,426,511 

บาท แบง่ออกเป็น 557,426,511  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

- อนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP-W5) จํานวนไม่

เกิน 10,000,000 หน่วย 

- อนมุตัเิพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดมิ 577,426,511  บาท เป็น 587,426,511 

บาท แบง่ออกเป็น 587,426,511 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญั

ใหมจํ่านวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท เพื�อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 

- อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 10,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W5 

พฤษภาคม 2557  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 

549,017,741 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 274,508,871  บาท 

กนัยายน 2557 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในครึ�งปีแรก ของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 

0.40 บาท จํานวน 557,911,031 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 223,164,412 บาท 
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พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เข้าซื �อหุ้นสามญัของบริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากัด เพิ�มเติมร้อยละ 51 ทําให้

สดัส่วนการถือหุ้นเพิ�มขึ �นจาก 24.5% เป็น 75.5% และส่งผลให้กลุ่มบริษัทถือหุ้นในเคซีอี 

สิงคโปร์ ร้อยละ 100 และมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

พฤศจิกายน 2557 ผลการประเมินผลการกํากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินให้อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีมาก" 

ปี 2558 

เมษายน 2558 บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นเป็นสมาชิกโครงการแนว

ร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (สมาชิกลําดบัที� 103) 

เมษายน 2558      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 32/2558 โดยมีวาระที�สําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

- อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2557 

พฤษภาคม 2558  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท จํานวน 

568,693,319 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 398,085,323 บาท 

กนัยายน 2558 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 

0.50 บาท จํานวน 570,144,941 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 285,072,470 บาท 

ตลุาคม 2558 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน

ให้อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) 

 บริษัทจดัอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มตามมลูค่าทางการตลาด 

Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท 

พฤศจิกายน 2558 2015 SET Awards โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร   

ได้พิจารณาคดัเลือกให้บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น จํานวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัล

ผู้บริหารสงูสดุ และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 ในกลุ่ม

บริษัทที�มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market Capitalization ระหว่าง 10,000 - 

30,000 ล้านบาท 

ปี 2559 

เมษายน 2559      จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 33/2559 โดยมีวาระที�สําคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

- อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 

พฤษภาคม 2559  จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท จํานวน 

576,244,203 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 576,244,203 บาท 
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พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัทเคซีอี 

อเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1 (Employee Joint Investment Program "KCE 

EJIP No. 1") ให้กบัพนกังานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

มิถนุายน 2559 สํานกังาน กลต. ให้ความเห็นชอบในโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง 

บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1  (Employee Joint Investment 

Program "KCE EJIP No. 1")  

มิถนุายน 2559    วนัที� 17 มิถนุายน 2559 เป็นวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้ายของใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ครั �งที� 2 (“Warrant KCE-W2”)  

กรกฎาคม 2559  KCE เข้า SET 50 Index ในรอบ 1 กรกฏาคม - 31 ธนัวาคม 2559 

กรกฎาคม 2559  คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัการทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ ได้แก่ 

 -     จดัตั �งบริษัทยอ่ยแห่งใหม ่(บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์) และ 

 -     โครงการลงทนุเพื�อขยายกําลงัการผลิตของบริษัทยอ่ย (บจ. เคซีอี เทคโนโลยี) 

กนัยายน 2559 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 

1.00 บาท จํานวน 586,010,798 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 586,010,798 บาท 

ตลุาคม 2559 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมนิ

ให้อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที� 2 ตอ่เนื�อง 

 บริษัทจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบยีน ในกลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาด 

Market Capitalization มากกว่า 10,000 ล้านบาท 

ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตักิารทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ - ซื �อที�ดินพร้อมอาคาร
สํานกังาน ที�โตเกียว ประเทศญี�ปุ่ น เพื�อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศญี�ปุ่ นในอนาคต 

ตลุาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจดัตั �งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื�อกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงในระดบักลยทุธ์ และสนบัสนนุการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการได้นําไปดําเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

ประกาศเมื�อ SET Awards 2016 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคารได้ 

2 ก.พ. 2560    พิจารณาคดัเลือกให้บริษทัได้รับรางวลัประจําปี 2559 ได้แก่ รางวลับริษัทจดทะเบยีนด้าน

ผลการดําเนนิงานยอดเยี�ยม ในกลุม่บริษัทที�มีมลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาด Market 

Capitalization ระหวา่ง 30,000-100,000 ล้านบาท รางวลัผู้บริหารสงูสดุดเีดน่ 

(Outstanding CEO Award) และ รางวลัผู้บริหารสงูสดุรุ่นใหม ่(Young Rising Star CEO 

Award) 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร หรือ PCB ที�เป็น
สว่นประกอบพื �นฐานของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท โดยกลุ่มลกูค้าหลกั ได้แก่ ผู้ผลิตชิ �นส่วนหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ โรงงานประกอบเครื�องมือสื�อสารคมนาคม เครื�องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มลูกค้าที�
ผลิตอปุกรณ์ที�ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื�องมือทางการแพทย์ และกลุ่มลกูค้าสินค้าอุปโภค โดยการผลิตเกือบ
ทั �งหมดเป็นการผลิตเพื�อสง่ออกไปยงัหลายประเทศทั�วโลก ทั �งในยโุรป สหรัฐอเมริกา และในเอเชีย 

  การดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ยึดถือนโยบายหลกัที�จะมุ่งมั�นสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินการผลิต 

โดยการริเริ�มสร้างสรรค์กลยทุธ์ต่างๆ เพื�อให้ได้สินค้าที�มีคณุภาพที�ดีกว่าในต้นทุนที�ตํ�าลง บริษัทยงัคงมุ่งเน้นหา
โอกาสเพื�อเพิ�มกําไรอยู่เสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม ่และการใช้ทรัพย์สินที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มที�เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตสูงสดุ นโยบายหลกัที�สําคญัอีกประการหนึ�งคือ ความมุ่งมั�นในการ
รักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าในระยะยาวด้วยการให้สิ�งที�คุณค่ามากที�สุด กล่าวคือประวัติความมีชื�อเสียงด้าน
คุณภาพที�ได้รับความเชื�อถือจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน นอกจากนั �น บริษัทยังมีนโยบายที�มุ่งเน้นในความ

รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม ด้วยการพฒันา "Green" Technology อีกด้วย 

ในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการมีหน้าที�ในการกําหนดกลยทุธ์ และนโยบายหลกัของกลุ่ม ในต้น

เดือนมกราคม 2559 มกีารจดัประชมุ CEO พบผู้บริหารประจําปี เพื�อสื�อสารกลยทุธ์และกําหนดเป้าหมายในการ

ดําเนินงานของแต่ละส่วนงาน ซึ�งผู้บริหารในแต่ละส่วนงานก็ได้จดัการประชมุภายในแต่ละแผนกเพื�อสื�อสารกล
ยุทธ์และเป้าหมายถึงระดบัพนักงานต่อไป ในระหว่างปี มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างจริงจงัและเป็น

รูปธรรม ผู้บริหารในแต่ละสายงานจะรายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานเจ้าหน้าที�บริหารในการประชุม

ผู้จดัการ ซึ�งจดัขึ �นเป็นประจําทกุเดือน ทั �งนี � ประธานเจ้าหน้าที�บริหารยงัได้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามกลยทุธ์

ตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยในทกุไตรมาส 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ได้แสดงไว้ในหน้าถดัไป 
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
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นโยบายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
ธุรกิจที	ลงทนุเป็นสายการผลิตเดียวกนัและมีสดัส่วนการลงทนุดงัต่อไปนี � : 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี�   
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ลกัษณะ 

ธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ออกให้กรรมการและ 

พนกังานบริษทัย่อย 

 

รวม 

 

เงนิปันผลรับ 

  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทย่อย                        

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (1) 100.00 100.00  1,600,000 1,600,000  1,600,000  1,600,000  23,395 22,485 1,623,395  1,622,485  1,420,000  424,000 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  12,897 12,694 198,292 198,089  554,967  112,593 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี                    

    (ประเทศไทย) จํากัด (2) 94.75 94.75  48,000 48,000  227,810 227,810  1,885 1,885 229,695 229,695  58,092  22,740 

บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์  จํากดั (2) 94.92 -  24,000 -  22,790 -  - - 22,790 -  -  - 

   แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (3) 74.80 74.80  250,000 250,000  368,460 368,460  13,669 13,291 382,129 381,751  308,550  74,800 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั (4) 60.00 60.00  3,600 3,600  2,160 2,160  1,052 1,052 3,212 3,212  8,640  15,336 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั      (5) 75.50 75.50  SGD 500,000 SGD 500,000  168,310 168,310  - - 168,310 168,310  13,140  - 

รวม        2,574,925 2,552,135  52,898 51,407 2,627,823 2,603,542  2,363,389  649,469 

บริษัทย่อยทางอ้อม                   

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (2) 93.75 93.75  4,800 4,800  - -  - -  -  -  - 

 
(1) ผลิตและจาํหน่ายแผน่พมิพว์งจรไฟฟ้า                          (4) ตวัแทนขายในประเทศ 

(2) ผลิตและจาํหน่ายนํ�ายาเคมี              (5)  ตวัแทนขายต่างประเทศ 

(3) ผลิตและจาํหน่ายพรีเพกและลามิเนต             
บริษทัยอ่ยทั�งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พทีีอี จาํกดั ที�ดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 
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เงินลงทนุในบริษทัร่วม ณ วนัที�  31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 

 

   (1) ตวัแทนขายในต่างประเทศให้กบักลุ่มบริษทั  

   (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเครื�องจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  

 

          

 

 

 

 

   งบการเงินรวม 

 ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ประเทศที�

กิจการจดัตั�ง 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษัทร่วม          

บริษัท เคซีอ ีอเมริกา องิค์ จํากดั (1) สหรัฐอเมริกา    50.00    50.00 USD     50,000 USD     50,000 644 644 74,640 72,125 

บริษัท เคซีอ ีไต้หวัน จํากดั (2) ไต้หวนั    49.00    49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 47,896 33,053 

รวม       2,184 2,184 122,536 105,178 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สดัสว่นความเป็น                     

 เจ้าของ  ทนุชําระแล้ว  ราคาทนุ  การด้อยค่า  ราคาทนุ – สทุธิ  เงินปันผลรับ 

 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 2559  2558 

 (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทร่วม            

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์            

   จํากัด 25.0 25.0 USD 50,000 USD 50,000 322 322 - - 322 322 - - 

บริษัท เคซีอี ไต้หวนั 

จํากัด 

49.0 49.0 NTD 

3,000,000 

NTD 

3,000,000 

1,540 1,540 - - 1,540 1,540 10,630 10,429 

รวม     1,862 1,862 - - 1,862 1,862 10,630 10,429 
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายละเอียดของผู้ร่วมทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั
นแนล จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็น

ผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE SIDED PTH โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแล้ว  

2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต

และจําหนา่ย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั �นเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

เรียกชําระแล้ว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท ดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG) ซึ
งเป็นวตัถุดิบสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยทั �งสอง 

แห่ง บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็น ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที
เรียกชําระแล้ว 

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ
งได้จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทเมื
อวนัที
 8 มีนาคม 2550 ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบยีนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธรุกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อย

ละ 60 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว และ นายทําน ุตู้ จินดา ซึ
งไมเ่ป็นบคุคลที
อาจมีความขดัแย้งและไม่มีส่วนได้เสีย
กบับริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 39.14 และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกนัจํานวน ร้อยละ 0.86           

5. บริษัทฯ ถือหุ้นของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 94.75 ของทุนจด

ทะเบยีนที
ชําระแล้ว มีทนุจดทะเบียน 48,000,000 บาท  นอกจากนั �น บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากดั ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (บริษัทย่อย)  ในสดัส่วนร้อยละ 98.75 และในปี 2559 ได้เข้าถือ

หุ้ นในบริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.58  ซึ
งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น
โรงงานผลิตหมกึพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า นํ �ายาเคมีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า  

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทนุในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั กล่าวคือ นอกจากจะ

ทําให้บริษัท KCE ลดภาระคา่ใช้จา่ยในการกําจดัของเสียจากกระบวนการผลิตแล้ว ยงัมีรายได้จากการสกดัทองแดง

ออกจากนํ �ายาเคมีที
ใช้แล้ว ได้ผลิตภณัฑ์เป็น Copper Sulfate เพื
อจําหน่ายเป็นส่วนผสมอาหารสตัว์ และเป็นปุ๋ ย

สําหรับพืชได้อีกด้วย 

6.  เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี (รวมธรุกิจ เมื
อวนัที
 1 พฤศจิกายน 2557) ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 

ดอลลา่ร์สิงคโปร์ ดาํเนินธรุกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในภมูิภาคเอชีย บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกนัเป็น

จํานวนร้อยละ 100 ของทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั �งผู้บริหารจาก 

บริษัทฯ ไปเป็นกรรมการใน บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 4 ท่าน คือ นายบญัชา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 

นายพิธาน องค์โฆษิต และ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี  
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7.  ในเดือนสิงหาคม ปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัตั �งบริษัทย่อยแห่งใหม ่คือบริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที
ใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหารสตัว์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีทนุจดทะเบยีนเรียกชําระแล้ว 24 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 94.96 ของทุน

ที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด   

บริษัทร่วม 

1. เคซีอี อเมริกา อิงค์  ปัจจุบนัมีทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเป็น

ตวัแทนจําหน่าย PCB บริษัทฯและบริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 50 โดยมี Mr. Frederick Rhodes ซึ
งเป็นชาว
อเมริกัน ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที
บริหารและไม่เป็นบุคคลที
อาจมีความขัดแย้งและไม่มีส่วนได้เสียกับ  

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุ้นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ทั �งนี � โดยมี
นายบญัชา องค์โฆษิต และนางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต เป็นกรรมการในบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ คิดเป็นจํานวน 2 

ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 4 ท่าน   

2. บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั ปัจจบุนัมีทุนที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด NTD 3,000,000 ดําเนินธุรกิจเป็น

ตวัแทนจดัหาวตัถดุิบและเครื
องจกัรในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท บริษัทฯถือหุ้นอยู ่ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว โดยม ีMr. Lin, Po-Chiung ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5  Mrs. Jenny 

Hsiao ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5 และนายพาศนินท์ ตู้ จินดา ถือหุ้นร้อยละ 

26.0 ของทนุจดทะเบียนที
ออกและเรียกชําระแล้ว บุคคลทั �งสามไม่เป็นบคุคลที
อาจมีความขัดแย้งและไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษัทฯ ทั �งนี �โดยมผีู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ คือ นายบญัชา องค์โฆษิต, นายพิธาน องค์โฆษิต และ นาง

ธญัรัตน์ เทศน์สาลี เป็นกรรมการ 3 ท่าน ในบริษัทเคซีอี ไต้หวนั จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 6 ท่าน 

1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

-ไมม่ี - 
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โครงสร้างรายได้ 

 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในกลุม่ธรุกิจหลกัคือการผลิตสนิค้าแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า PCBs 

 

 รายได้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย 

(1)
               

 - ธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจร 
          

     - อเมริกา      1,872.90    13.40    2,024.13     16.15     1,828.43   15.69 

 - ยโุรป       7,249.61    51.87    6,535.69     52.16     5,894.02   50.57 

 - เอเชีย      4,340.43    31.05    3,549.97     28.33     3,177.03   27.26 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2)            55.91     0.40         59.35      0.47         67.50    0.58 

 -ธุรกิจเคมี         278.64     1.99        279.61      2.23        317.35    2.72 

 รวมรายได้จากการขาย 13,797.49 98.71 12,448.75  99.34 11,284.33 96.82 

 รายได้อื	น 
(3)

 54.69     0.39 34.51      0.27 58.47    0.50 

 กําไรจากอตัราแลกเปลี	ยน
(3)

   111.20     0.79 88.49      0.71    76.73    0.66 

 กําไรจากการป้องกนัความเสี	ยง
(3)

     14.70           0.11   (40.59)         (0.32)   18.72        0.16 

 เงนิชดเชยค่าประกนัความเสียหาย(3) - -    -    -         131.00   1.13 

 กําไรจากการรวมธุรกิจ (4) - -    - -              85.15    0.73 

 รวมรายได้ 13,978.08 100.00 12,531.16 100.00 11,654.40 100.00 

หมายเหต ุ–     1. เป็นรายไดที้ขายให้กบับคุคลภายนอกเท่านั�น ไม่รวมส่วนทีขายใหก้บักลุม่บริษัท 

2. เป็นรายไดจ้ากการขายใหก้บับคุคลภายนอกเท่านั�น การจําหนา่ยให้กบักลุ่มบริษัทในปี 2557-59 คิดเป็น ร้อยละ 96, ร้อยละ 

97 และ ร้อยละ 98 ของรายไดจ้ากธุรกิจพรีเพกและลามิเนต ตามลําดบั  

3. รายไดอื้นประกอบดว้ยค่าขายเศษวสัด ุรายไดจ้ากงานรับจ้างผลิต เงินค่าชดเชยจากทีวตัถดิุบไม่มีคณุภาพ เงินชดเชยจาก

ประกนัภยัค่าปรับจากการยกเลิกคําสังซื�อ กําไรจากอตัราแลกเปลียน ดอกเบี�ยรับ และอืนๆ                                                           

4. กําไรทีรับรู้ของสว่นไดเ้สียซึงถือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ของเคซีอี สิงคโปร์ 
 
 
 
 
 
 

  
 

2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ

ปัจจยัความเสี�ยง 
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ทั �งนี �หากพจิารณาโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2557-59 ตามลกัษณะผลติภณัฑ์จะสามารถจําแนกได้ดงันี � 

 

 รายได้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

   ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย               

 - แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 
          

 DOUBLE SIDED    2,477.70 17.73   2,234.02   17.83   2,215.57    19.01 

 MULTI-LAYER 10,985.24 78.59   9,875.77   78.81   8,683.91    74.51 

 -ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต        55.91   0.40        59.35    0.47        67.50     0.58 

 -ธุรกิจเคมี     278.64   1.99     279.61    2.23     317.35     2.72 

 รวมรายได้จากการขาย 13,797.49 98.71 12,448.75  99.34 11,284.33  96.82 

 

โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน 

หน่วยงานธรุกิจของกลุม่บริษัทประกอบด้วย 3 ส่วนงาน แตล่ะสว่นงานผลิตสินค้าและให้บริการที
แตกต่างกัน
และมีการบริหารจดัการแยกตา่งหาก เนื
องจากใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดที
แตกตา่งกนั สว่นงานเหล่านี �
ได้แก่  

• สว่นงาน 1 ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์พรีเพกและลามิเนต 

• สว่นงาน 2 ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 

• สว่นงาน 3 ผลิตและจําหน่ายเคมี 

 รายละเอียดโครงสร้างรายได้และข้อมลูทางการเงินของแต่ละส่วนงาน ได้แสดงไว้ในตารางในหน้าถดัไป 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสายการผลิตเดียวกนั 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยดําเนินกิจการในสว่นงานธรุกิจหลกั คือการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสว่นงานทางภมูศิาสตร์ 

ที�ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั �งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ข้อมลูทางการเงินเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจําแนกตาม 

สว่นงานทางธรุกิจ สําหรับปีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี � 
 

 

 

 

 ธุรกิจพรีเพก                                                             ธุรกิจแผ่นพมิพว์งจร          รายการตดับญัชี   

          และลามิเนต_  _             อเมริกา                ยูโรป                 เอเชีย                  รวม              ธุรกิจเคมี             ระหว่างกนั                   รวม  

     2559     2558      2559     2558      2559     2558      2559     2558      2559     2558      2559     2558      2559       2558      2559     2558  

 

รายไดจ้ากภายนอก 55,910 59,346 1,872,899 2,024,134 7,249,614 6,535,687 4,340,432 3,549,973 13,462,945 12,109,794 278,637 279,611 - - 13,797,492 12,448,751 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน   2,313,572 2,061,858 - - - - 2,821,509 1,702,337  2,821,509   1,702,337 104,401 92,353 (5,239,482) (3,856,548) - - 

รายไดท้ั	งสิ	น   2,369,482 2,121,204 1,872,899 2,024,134 7,249,614 6,535,687 7,161,941 5,252,310 16,284,454 13,812,131 383,038 371,964 (5,239,482) (3,856,548) 13,797,492 12,448,751 

                 

กาํไรจากการ 489,881 471,276        4,371,284  3,485,904 139,672 140,726 (188,325) (184,208) 4,812,512 3,913,698 

   ดาํเนินงานตามส่วนงาน                

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที�ไม่ไดป้ันส่วน                

เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหาย              - - 

กาํไรที�รับรู้ของส่วนไดเ้สียซึ�งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม ่            - - 

รายไดอ้ื�น               180,586 82,407 

ค่าใชจ้่ายในการขาย               (567,830) (551,949) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (1,127,067) (968,465) 

ตน้ทุนทางการเงิน               (171,488) (153,300) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม            28,499 21,185 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (98,261) (90,982) 

กาํไรสาํหรับปี               3,056,951 2,252,594 



                                                                                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 

หนา้  17 

 

 

2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์    

PCB (Printed Circuit Board)  พซีีบ ี(แผ่นวงจรพมิพ์) หรือแผ่นปรินต์  

 PCB เป็นส่วนประกอบสําคญัของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ  นที"ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจําวนัจะต้องมแีผ่น PCB อยา่งน้อย 1 ชิ  น หรือมากกวา่  
 PCB เป็นส่วนประกอบพื  นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นที"มีลายวงจรทองแดงเป็น

ทางเดินสัญญาณไฟฟ้าอยู่ ใช้สําหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื"อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วย
สายไฟซึ"งมคีวามซบัซ้อนและยุง่ยาก  

 PCB ประกอบด้วยส่วนสําคญั 2 ส่วนคือ แผ่นฐานหรือซบัสเต็รท (substrate) กบัส่วนที"เป็นตวันํา แผ่น
ฐานเป็นฉนวนบางๆทําหน้าที"เป็นฐานที"วางและยึดติดตวัอปุกรณ์ โดยมีตวันําไฟฟ้าที"เป็นทองแดงเป็นตวัต่อวงจร
ให้แก่อปุกรณ์ แผ่นฐานจะทําจากวสัดอีุพ็อกซีไฟเบอร์กลาส ซึ"งเป็นการทอใยแก้วเข้าด้วยกนัแล้วยึดด้วยอีพ็อกซีเร

ซิ"น มคีณุสมบตัิดี สามารถใช้งานได้กบังานหลายประเภทเพราะทนตอ่ความชื  นและอณุหภมูสิงู ไมบ่ิดงอได้งา่ย แผ่น
ฐานมกัเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า 

 แผ่นวงจรนี  อาจทําเพียงหน้าเดียว หรือสองหน้า แต่ถ้าวงจรมีความหนาสูงและมีความซบัซ้อนมากๆ ก็

อาจจะต้องทําเป็นหลายๆ ชั  นก็ได้ ตามความต้องการของผู้ออกแบบ 

 1) PCB ชนิดหน้าเดียว (Single sided) มีเส้นลายวงจรเพื"อเชื"อมสญัญาณไฟฟ้าอยู่เพียงด้านเดียว และ

จะใสอ่ปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยูด้่านตรงข้ามกบัเส้นลายวงจร และมี silk screen ด้านเดียวกบัอปุกรณ์ 

 2) PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double sided Plated-Through Hole) มีเส้นลายวงจรเพื"อเชื"อม
สญัญาณไฟฟ้าอยู่ทั  งสองด้าน มีการเจาะรูบนแผ่นฐานเพื"อเป็นที"ไว้สอดขาอุปกรณ์ และเป็น Via hole ภายในรู

เคลือบด้วยทองแดงเพื"อเชื"อมต่อสญัญาณไฟฟ้าระหว่างด้านหน้าและหลงั PCB ประเภทนี  เหมาะสําหรับงานหรือ
วงจรที"ใช้ความถี"ปานกลางถึงสงูและยงัสามารถเชื"อต่อแบบ Plate-Through Hole  เพื"อให้เส้นทั  งสองเชื"อมต่อกนัได้
สั  นลงด้วย 

 3) PCB ชนิดหลายชั  น (Multilayer) มีเส้นลายวงจรเพื"อเชื"อมสญัญาณไฟฟ้าระหวา่งชั  นใน (Inner Layer) 

และชั  นนอก (Outer Layer) และภายในรูชุปด้วยทองแดงเพื"อเชื"อมสญัญาณระหว่างชั  น PCB ประเภทนี  เหมาะ
สําหรับงานที"มีความหนาแน่นของอปุกรณ์สงูถึงสงูมาก  

 ทั  งนี   PCB ที"บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต มีอยู ่2 แบบ คือ 

1. การผลิตแบบ 2 หน้าเคลือบรู (Double sided PLATED THROUGH HOLES PCB) และ 

2. การผลิตแบบหลายชั  น (Multilayer PCB) ซึ"งมีความซบัซ้อนกว่าและใช้เทคโนโลยีสูงกว่าแผ่นพิมพ์
วงจรชนิด 2 หน้าเคลือบรู ซึ"งสามารถผลิตได้ตั  งแต ่4 ชั  น ถึง 24 ชั  น 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั  งสองแบบนี  ถกูนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ ในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที"ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมถึง เครื"องมือทางการแพทย์ 
โทรศพัท์มอืถือ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

1. เนื"องจากอุตสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผู้ ผลิตน้อยราย ในบางครั  ง เมื"อบริษัทฯ

จําเป็นต้องส่งงานบางขั  นตอนในของกระบวนการผลิตไปฝากจ้างผลิต (Subcontract) ที"โรงงานอื"น 
เพราะกลุม่บริษัทอาจมีกําลงัการผลิตไมเ่พียงพอ ก็หาผู้ รับจ้างผลิตได้ยากและมีโรงงานรับจ้างผลิตไม่

มากนกั สง่ผลให้บริษัทฯ มีข้อจํากดัในด้านของการผลิตอยูบ้่าง 

2. การผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีสูง บริษัทฯจึงจําเป็นต้องทําการปรับปรุงเครื"องจักรให้ทันสมยัอยู่
ตลอดเวลา ซึ"งต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก 

3. ความกดดนัทางด้านราคาซึ"งเกิดจากผู้ผลิต PCB ในจีน ทําให้มีการผลิตสินค้าราคาถกูเข้าสู่ตลาดเพิ"ม
มากขึ  น แม้วา่ผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที"ผลิตในประเทศจีนจะไม่ได้แข่งขนัโดยตรงกบั

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เนื"องจากผู้ผลิตในประเทศจีนจะเน้นกลุม่ตลาดสินค้าระดบัลา่งเพราะมคีณุภาพ
และเทคโนโลยีในการผลิตที"ตํ"ากวา่ แตก็่ยงัสง่ผลให้เกิดการเปรียบเทียบทางด้านราคาในทางอ้อม 

4. เนื"องจากลกูค้ามคีวามต้องการผลิตภณัฑ์ที"มีประสิทธิภาพและคณุภาพสงูขึ  น ทําให้บริษัทฯต้องพฒันา

เทคโนโลยีในกระบวนการผลติและผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที"ลกูค้าต้องการ 

สิทธิประโยชน์จากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการ

ลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยการอนมุติัของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เงื"อนไขต่าง ๆ ที"กําหนดไว้ บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที"มสีาระสําคญัตา่งๆ ตามรายละเอียดในตารางหน้าถดัไป  
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สิทธพิเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุภายใตเ้งื�อนไขต่าง ๆ ที�กาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรที�มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี,  

รายละเอียด บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เค ซี อี  

อินเตอร์เนชั
นแนล 
จาํกดั 

บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขที
 9026(2)/2556 1219(2)/2557 9002(2)/2557 1378/2543 1598(2)/2547 2432(2)/2555 

2. เพื
อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 

3. สิทธิประโยชนส์ําคญัที
ไดร้ับ       

3.1 ไ ด้ รั บ ยก เ ว้น ภ า ษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค ค ล สํ า ห รับ กํา ไร สุท ธิ ที
 ไ ด ้               

จากการประกอบกิจการที
ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้ง

นาํเงินปันผลจากกิจการที
ไดร้ับการส่งเสริมซึ
 งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงิน
ไดน้ิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษี 

3 ปี 

(สิ0นสุดแลว้) 

8 ปี 3 ปี 

 

7 ปี         

   (สิ0นสุดแลว้)  

7 ปี 

(สิ0นสุดแลว้)  

8 ปี 

3.2 ได้ รับอนุ ญา ตใ ห้หัก เ งินไ ด้พึ ง ประเ มิน เ ป็ น จํา นว นเ ท่า กับ    

ร้อยละห้าของรายได้ที
 เพิ
มขึ0 นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ทั0งนี0  รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั0น ๆ จะตอ้งไม่ตํ
า
กวา่รายไดจ้ากการส่งออกเฉลี
ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื
 องจักรตามที
คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที
ตอ้งนาํเขา้
จากตา่งประเทศเพื
อใชใ้นการผลิตเพื
อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัตั0งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 

(สิ0นสุดแลว้) 

ไดร้ับ 

(สิ0นสุดแลว้) 

ไม่ไดร้ับ 

4. วนัที
เริ
มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 11 กรกฎาคม 2556 1 ตุลาคม 2558 11 มกราคม 2557 25 มิถนุายน 2544 1 พฤศจิกายน 2547 21 สิงหาคม 2555 
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รายละเอียด 

บริษทั เคมโทรนิคส์ 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั  

1. บตัรส่งเสริมเลขที
 5006(2)/2557 1160(2)/2551 2469(2)/2556 2490(2)/2557 59-1009-1-00-1-0 

2. เพื
อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ สกดัทองแดงและดีบุกออก

จากนํ0ายาสกดัทองแดงและ
ดีบุก 

ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพกและ 

ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์

พรีเพกและ 

ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์

ลามิเนต 

 

ผลิตภณัฑ ์

พรีเพก็ 

 

3. สิทธิประโยชนส์าํคญัที
ไดร้ับ      

3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที
ได้จากการ
ประกอบกิจการที
ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน
ปันผลจากกิจการที
ไดร้ับการส่งเสริมซึ
 งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื
อเสียภาษ ี

8 ปี 5 ปี 

(สิ0นสุดแลว้) 

5 ปี 

  

5 ปี 

   

5 ปี 

3.2 ไดร้ับอนุญาตใหห้กัเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละห้า

ของรายไดท้ี
เพิ
มขึ0นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ทั0งนี0  รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั0น ๆ จะตอ้งไม่ตํ
ากว่ารายได้
จากการส่งออกเฉลี
ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื
องจกัรตามที
คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที
ต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศเพื
อใช้ในการผลิตเพื
อการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัตั0งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 

  

ไดร้ับ 

  

ไดร้ับ 

4. วนัที
เริ
มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 1 มกราคม 2557 22 ธนัวาคม 2552 8 มิถนุายน 2558 ยงัไม่เริ
มใชส้ิทธิ ยงัไม่เริ
มใชส้ิทธิ 
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2.2   การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 การทาํการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที�สาํคญั 

1)  กลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัท 

เพื�อให้กลุ่มบริษัทคงศกัยภาพในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื�นในตลาดได้ต่อไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ

รักษาคุณภาพสินค้า  การสร้างความสมัพันธ์ที�ดีกับลูกค้าผ่านการตลาดของกลุ่มบริษัท และตวัแทนจําหน่าย 
และคงสดัสว่นการตลาดสว่นใหญ่ไว้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ เนื�องจากตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
มีแนวโน้มการเติบโตอย่างตอ่เนื�อง และเป็นตลาดที�มีคูแ่ข่งน้อยราย ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ต้องใช้เวลาในการพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิต นอกจากนี / กลุ่มบริษัทยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีที�
เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงทําให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภณัฑ์ที�หลากหลายมากขึ /น ซึ�ง
เป็นสิ�งสําคญัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั /งนี / บริษัทฯ มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี / 

1. ดา้นราคาขายผลิตภณัฑ์ บริษัทจะพิจารณาจากปัจจยัหลายด้าน เชน่ด้านต้นทนุการผลิตซึ�งคํานวณ
ได้จากราคาวตัถดุิบ ระดบัเทคโนโลยีและความซบัซ้อนของการผลิต ปริมาณสนิค้าที�สั�งผลิต ทั /งนี / ราคาที�
เสนอขายจะต้องสอดคล้องกับราคาตลาดและสามารถแข่งขนักับราคาของคู่แข่งในตลาดโลกได้ด้วย 

สําหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์ที�มีเทคโนโลยีในระดบัสงูเชน่เดียวกนั 

2. ด้านผลิตภณัฑ์ บริษัทฯได้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในตัวสินค้าของลูกค้า รวมถึง

พฒันาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต PCB อยู่เสมอ เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที�มี
แนวโน้มเพิ�มความซบัซ้อนมากขึ /นในอนาคต 

3. ดา้นตน้ทนุผลิตภณัฑ์ เนื�องจากบริษัทฯ มบีริษัทยอ่ย (บจ.ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์) เป็นผู้ผลิต

แผ่นลามิเนตและพรีเพก ซึ�งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เองจึงทําให้ได้เปรียบเรื�อง
ต้นทนุผลิต  

4. ดา้นการบริการ บริษัทฯให้ความสําคญัต่อการบริการและการส่งมอบสินค้าให้ตรงกําหนดของลกูค้า

และสร้างความสมัพันธ์ที�ดีต่อลูกค้า รวมถึงการดแูลและให้บริการด้านการขายทั /งก่อนและหลงัการขาย
อยา่งใกล้ชิด 

2)  กลยุทธ์ทางการตลาด 

จดุเดน่และจดุด้อยทางการตลาดสามารถสรุปได้ดงันี / 

จุดเด่น 

1. ต้นทนุคา่แรงงานในการผลิตในประเทศยงัอยูใ่นระดบัที�ตํ�ากว่าเมื�อเทียบกบัค่าแรงในประเทศอื�นๆ ใน
ภาคพื /นยโุรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยู่ในเขตส่งออกซึ�งได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าทั /งเครื�องจกัรและวตัถุดิบ และบริษัทฯและ

บริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก  (BOI)  รวมทั /งได้รับสิทธิประโยชน์รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 
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จุดด้อย 

วตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

เช่น แผ่นใยแก้ว , EPOXY RESIN และแผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) ยงัต้องนําเข้ามาจาก

ตา่งประเทศ เนื�องจากยงัไมม่ีผู้ผลิตในประเทศไทย 

กลุม่อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั /งเทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยงัไมไ่ด้รับการสง่เสริมให้
ทนัสมยัเทา่เทียมกบัในตา่งประเทศและยงัต้องอาศยัเทคโนโลยีบางอย่างจากตา่งประเทศเข้ามาใช้

ในการผลติ 

3) นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัราคาตลาดและอยูใ่นระดบัราคาที�สามารถ
แขง่ขนัได้ โดยคาํนึงถึงคณุภาพสินค้า ต้นทนุการผลิต ทั /งนี / บริษัทฯมกีารทํา Benchmark เพื�อเปรียบเทียบกบั
คูแ่ขง่ขนัรายอื�นๆ ทกุ 6 เดือน เพื�อเป็นแนวทางในการกําหนดราคา  

      4)  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจาํหน่าย    

บริษัทฯ มนีโยบายในด้านการขายโดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายในทุกๆกลุ่มอตุสาหกรรมต่างกนัไป ทั /งนี / เพื�อ
ลดความเสี�ยงในกรณีที�กลุ่มอตุสาหกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึ�งอาจประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือด้านการตลาด 

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีลกูค้าซึ�งเป็นผู้ผลิตในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี / 
1. กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Electronics) 

2. กลุม่ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์เครือขา่ยโทรคมนาคม (Telecommunication) 

3. กลุม่ผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรม (Industrial Electronics) 

4. กลุม่เครื�องมือทางการแพทย์ (Medical Equipments) 

5. กลุม่อปุกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ (Computer & Network) 

6. กลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ (Consumer Products) 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีฐานลกูค้าทั /งหมดกว่า 300 ราย ทั /งนี / บริษัทฯ มีนโยบายจํากดัยอดขายให้แก่ลกูค้าราย

ใดรายหนึ�งไมเ่กินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพื�อลดความเสี�ยงในลกูค้าแต่ละราย โดยในปี 2559 ลกูค้าราย

ใหญ่ 10 รายแรก ได้สั�งซื /อสินค้ารวมกนั คิดเป็นร้อยละ 67.2 ของยอดขายรวม  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต 

สําหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในอนาคต บริษัทฯจะยงัคงเน้นลูกค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั

เพราะบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขนัสูงและได้รับการเชื�อถือเป็นอย่างดีจากลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรม
ยานยนต์ ทั /งนี / อาจมีการเพิ�มสัดส่วนของลูกค้าใน กลุ่ม Industrial Electronics และกลุ่ม High-end 

Consumer Product มากขึ /น  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามคําสั�งของลกูค้าโดยคําสั�งซื /อทั /งหมดจะผ่านมาจากบริษัทตวัแทนขายในต่างประเทศ 
แล้วรวบรวมส่งมายงับริษัทฯเพื�อทําการผลิตสินค้าตามคําสั�งซื /อของลกูค้าต่อไป เมื�อสินค้าผลิตเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จะทําการจําหน่ายและจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าใน 2 ลกัษณะ ดงันี / 

1.1 จดัส่งสินค้าไปยงับริษัทตวัแทนจําหน่าย (Distributor)  บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ ชําระเงินมายงับริษัท

ตามเงื�อนไขการชําระเงินที�กําหนด รายได้ประมาณร้อยละ 47.2 ของบริษัทฯมาจากการจดัส่งสินค้า

ตามวิธีดงักลา่ว 

1.2 จดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง โดยไมผ่่านบริษัทตวัแทน (Agent) บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ รับชําระ

เงินจากลกูค้าแต่ละรายแทนบริษัทฯ แล้วรวบรวมนําส่งมายงับริษัทฯต่อไป เมื�อบริษัทฯได้รับชําระ
เงินจากบริษัทตวัแทนแล้ว บริษัทฯจะจ่ายค่านายหน้าเป็นการตอบแทนให้แก่บริษัทตวัแทน รายได้

ประมาณร้อยละ 52.8 ของบริษัทฯมาจากการจําหน่ายจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง 
 

ในปี 2557-59 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย โดยแยกตามวิธีการจดัสง่ ดงันี / 

 

วิธีการจดัส่งสินค้า 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1.จดัสง่สนิค้าให้แก่บริษัทตวัแทน    6,508.04   47.2    6,416.89   51.5    6,242.48   55.3 

2.จดัสง่สนิค้าให้ลกูค้าโดยตรง     7,289.45   52.8       6,031.86   48.5       5,041.85   44.7 

รวมรายได้จากการขาย 13,797.49 100.0 12,448.75 100.0  11,284.33 100.0 

 

กลุม่บริษัทมีตวัแทนจําหนา่ยทั /งในและตา่งประเทศ จํานวน 5 ราย ดงันี / 

1. ตัวแทนจาํหน่ายที�มีฐานะเป็นบริษัทย่อย 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกัด  จดทะเบียนบริษัทเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2550 เริ�มดําเนินธุรกิจใน
เดือนพฤษภาคม 2550 เพื�อเป็นตวัแทนในการรับคําสั�งซื /อจากลูกค้าในประเทศไทยในลกัษณะเดียวกบั
ตวัแทนในตา่งประเทศ ซึ�งก่อนหน้านี / การจําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศไทย บริษัทฯ จะเป็นผู้ ทําการ

ติดต่อเองลกูค้า ส่วนใหญ่จะ RE-EXPORT สินค้าไปตา่งประเทศ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จําหน่าย

สินค้าผ่านตวัแทนในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของยอดขายรวม  

KCE SINGAPORE PTE LTD ตั /งอยู่ที�ประเทศสิงคโปร์ ซึ�งรับผิดชอบลกูค้าในแถบเอเชีย เช่น จีน 
เกาหลี ฮอ่งกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ยกเว้นประเทศไทย และลกูค้าที�อยูใ่นยโุรป
หลายประเทศ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ส่งสินค้าไปขายในพื /นที�ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 31.4 ของ

ยอดขายรวม  
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2.  ตัวแทนจาํหน่ายที�มีฐานะเป็นบริษัทร่วม 

KCE AMERICA INC. ตั /งอยู่ที� รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ�งรับผิดชอบลูกค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นหลกั และลูกค้าในเอเซียบางประเทศ โดยในปี 2559 

บริษัทฯได้สง่สินค้าออกไปขายในพื /นที�ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 14.8 ของยอดขายรวม  

3.  ตัวแทนจาํหน่ายบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใช้ชื�อทางธุรกิจว่า KCE EUROPE) ตั /งอยู่ในประเทศ
องักฤษ ประกอบกิจการจดัจําหน่าย PCB บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบลูกค้าในทวีปยุโรปทั /งหมด ยกเว้น
เยอรมนั ออสเตรีย และโรมาเนีย โดยในปี 2559 บริษัทฯจดัสง่สินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 28.2 ของ

ยอดขายรวม ทั /งนี /ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวไม่เป็นบคุคลที�อาจมีความขัดแย้งและไม่มี
สว่นได้เสียกบับริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ตั /งอยู่เมืองมิวนิค ในประเทศเยอรมนั ซึ�งรับผิดชอบลกูค้าใน

ประเทศเยอรมนัและโรมาเนีย โดยในปี 2559 บริษัทจดัส่งสินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 18.2 ของ

ยอดขายรวม ทั /งนี /ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวไม่เป็นบคุคลที�อาจมีความขัดแย้งและไม่มี

สว่นได้เสียกบับริษัท  

2.2.2  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

o อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Market and Industry) 

การเตบิโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ /นอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตวัของอุตสาหกรรม

ต่างๆ ที�ใช้ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เกี�ยวเนื�อง อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์ที�ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั /นสูง ในหลายปีที�ผ่านมา อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์มกีารเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง  

ในภาพรวม ตลาดของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตลาดที�มีการแข่งขันสูง มีการเปลี�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดงันั /น ผลิตภณัฑ์จึงมกัจะมีวงจรชีวิตที�สั /น อีกทั /ง ยงัมีความกดดนัด้านราคาและกําไร

เป็นอยา่งมาก 
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มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์โลก และคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในแตล่ะภาคสว่น มี

ดงันี / 
(World Electronics Equipment Production)  

(หน่วย: พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนคงที� ปี 2558) 

 ของโลก   2556  2557  2558  2559  2560  2561  2562  2563 58-63 

 รวมมลูคา่           1,898 1,932 1,996 2,078 2,177 2,278 2,347 2,459   4.3 

 การสื�อสาร     411   417   436   463   492   522   542   570   5.5  

โภคภณัฑ์   238   232   234   242   250   259   262   271   3.0 

คอมพิวเตอร์   489   492   487   497   513   532   543   567   3.1 

อตุสาหกรรม   178   183   190   200   211   222   230   242   5.0 

เครื�องมืออปุกรณ์   237   245   268   278   291   305   316   332   4.4 

 ยานยนต์     143   156   170   181   192   204   213   228   6.0 

อื�นๆ    202   205   211   217   228   234   241   249   3.4     

 (แหล่งข้อมลู: Henderson Ventures, Electronic market forecast, First quarter 2016) 

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับยานยนต์ของโลก       

(World Automotive Electronic Market)  

มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�ใส่ในรถยนต์ อาจมีมากกว่าร้อยละ 30 ของต้นทนุการ

ผลิตรถหนึ�งคัน นวัตกรรมเกือบทั /งหมดที�สร้างสรรขึ /นในปัจจุบันในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเรื�องของ
อิเล็กทรอนิกส์ ยิ�งไปกว่านั /น นวตักรรมที�เคยนํามาใช้กับรถยนต์ตลาดบนที�หรูหรา กลบักลายมาเป็นอปุกรณ์
มาตรฐานที�ใสใ่นรถทั�วไปในเวลาอนัรวดเร็ว ในขณะที�ราคาก็ถกูลงเรื�อยๆ 

การเติบโตของอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์จะถกูผลกัดนัด้วยนวตักรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านตา่งๆ ดงันี /  

-  การปรับเพิ�มประสิทธิภาพการให้พลงังาน ด้วยการทดแทน โดยอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart 

electronics)  

-  การเติบโตของระบบชว่ยเหลอืการขบัขี� (ADAS) และระบบขบัขี�อตัโนมตัิ เพื�อเพิ�มความปลอดภยั
และการขบัขี�ให้ดีขึ /น เชน่ ระบบชว่ยจอดรถ ระบบเบรคกระทนัหนัเพื�อหลีกเลี�ยงการชน เป็นต้น 

-  การพฒันาอย่างตอ่เนื�องของรถที�สามารถเชื�อมตอ่กนัได้ (Connected car) การเชื�อมตอ่ที�ลํ /าหน้า
จะทําให้รถยนต์สามารถใช้อินเตอร์เนตขณะที�ยงัใช้เป็นสว่นหนึ�งของเครือขา่ยได้ เช่น การเตือน

เรื�องความเร็วรถอตัโนมตัิและแจ้งเตือนรถชนในพื /นที�ใกล้เคียง พร้อมๆกบัการเตอืนอื�นๆ 

-  นวตักรรมความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัที�ลํ /าสมยั ทั /งที�เป็นการปกป้องในระหวา่ง
หรือหลงัการชน (Passive safety) และ เทคโนโลยีที�ชว่ยป้องกนัการชน (Active safety) ซึ�งรวมถึง 
DADS ระบบตรวจสอบความตื�นตวัของผู้ขบัขี� กล้องอินฟราเรดสําหรับกลางคืน ระบบเตือนการ
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ออกนอกเลน ระบบป้องกนัล้อหมนุฟรี  ระบบผู้ชว่ยคนขบัตา่งๆ เช่น ระบบกล้อง และเรดาร์ และ

เครื�องมือสื�อสารที�มาพร้อมกบัรถยนต์ 

-  ความนิยนในรถไฟฟ้า (EVs) ที�เพิ�มมากขึ /น  

 เทคโนโลยีใหม่ๆ ที�พบเห็นแล้วในปัจจุบันสําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ได้แก่ เทคโนโลยีแสดงผลบน

กระจกหน้ารถ HUD (Head up Display) กระจกแสดงข้อมลูอจัฉริยะ (Smart mirrors) ระบบชว่ยหลกีเลี�ยงการ
ชน (Pre-crash Safety system) รถที�ขบัด้วยตนเอง (Self Drive cars) ไฟ Laser/LED และอื�นๆ ซึ�งล้วนต้องมี 

เซนเซอร์ กล้อง อปุกรณ์แสดงผล มากมายหลายชนิดติดตั /งใว้ในรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเครื�องตรวจวดัแบบเรดาร์ 

เซนเซอร์ตรวจจบัด้วยพลงังานเสียง (Ultrasonic sensor) กล้อง 3 มิติ (Stereo camera) กล้องอินฟราเรด หรือ 

กล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นต้น  

o อุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้า (Printed circuit board Market & Industry) 

มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรม PCB โลก ตามเขตภมูิศาสตร์ และแนวโน้มการเติบโต มีดงันี / 
(World PCB production)  

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ของโลก  2013   2014  2015 2016F 2017F 

รวมมลูคา่ 59,780 60,223 58,555 58,370 59,370 

 อตัราการเตบิโต   

อเมริกา  3,100  3,078  2,928  3,000  3,020 

เยอรมนี  1,090  1,097     900     930     980 

ยโุรป- อื�นๆ  1,720  1,640  1,468  1,500  1,510 

จีน   26,551 28,200 28,605 28,030 28,590 

ญี�ปุ่ น  6,300  5,930  5,092  5,240  5,100 

ไต้หวนั  8,155  7,850  7,810  7,500  7,600 

เกาหลีใต้  8,870  7,597  6,700  6,890  7,100 

ไทย  1,747  2,209  2,470  2,570  2,680 

เอเซีย - อื�นๆ  2,247  2,622  2,582  2,710  2,790 

(แหล่งข้อมลู: N.T. Information LTD, Electronics Industry, October 2016) 
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จากแหล่งข้อมลู ปัจจุบนัมีผู้ผลิต PCB อยู่ประมาณ 2,400 รายทั�วโลก และตามสถิติ NTI-100 สําหรับปี 

2558 มีผู้ผลิต PCB ที�มีรายได้เกิน $100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ 103 บริษัท (ร้อยละ 4 ของผู้ผลิต PCB 

ทั /งหมด) ซึ�งมีรายได้รวมกันเป็นสดัส่วนถึง ร้อยละ 87 ของมลูค่าการผลิต PCB ของโลก ที�ประมาณ $58 

พนัล้านเหรียญ  

ทั /งนี / กลุ่มบริษัทเคซอี ีเป็นผู้ผลติ PCBs อันดับที� 39 ของโลก ในปี 2558 (อนัดบัที� 45 ของโลกในปี 

2557) (แหล่งข้อมลู: N.T. Information, มิถนุายน 2559) 

PCB ที�ใช้ในแต่ภาคส่วนอุตสาหกรรม (ปี 2558) 

 
       (แหล่งข้อมลู: Trade Organization และ N.T. Information LTD) 

ตลาด PCB สําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เป็นภาคส่วนที�สําคญั และเป็นตลาดใหญ่ (end market) ของ

กลุ่มบริษัทเคซีอี ในปี 2558 มลูค่าตลาด PCB สําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อยู่ที�ประมาณ 5.2 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของการผลิต PCB ของโลก และตลาดก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

เพราะผู้ ผลิตรถยนต์มองหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใส่เพิ�มลงไปในรถยนต์มากขึ /นทุกขณะ นอกจากนั /น การ
พฒันารถยนต์ไฟฟ้า (PHV, EV และ FCR เป็นต้น) จะเพิ�มความต้องการ inverter และ  converter ที�ใช้
ทองแดงหนาๆ เป็นจํานวนมาก คาดว่าความต้องการใน PCB สําหรับยานยนต์จะมีอตัราการเติบโตประมาณ

ร้อยละ 6-8 ในช่วงปี 2558-63 ซึ�งสงูกว่าการเติบโตของตลาดยานยนต์ (ที�ร้อยละ 2.0-2.5 ต่อปี) และสงูกว่า

ตลาด PCB โดยรวม (ที�โดยเฉลี�ย ร้อยละ 2 ในชว่งปี 2558-63)  
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มูลค่า PCB สาํหรับยานยนต์ และคาดการณ์การเติบโต  

(World Automotive PCB Market and growth forecasts)  

จาํนวนรถยนต์* และมูลค่าการใช้ PCB สาํหรับอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ 

   2556   2557  2558      2559F      2560F         2561F        2562F     2563F 

          จํานวนรถยนต์ (ล้าน คนั) 87.39 89.75 90.68 92.50 94.53 97.00 98.80     100.08 

         มลูค่าการใช้ PCB (ล้านเหรียญ)     4,680    4,960    5,200 5,500 5,800      6,300    6,600     7,100 

(แหล่งข้อมลู: N.T. Information LTD, Electronics Industry, ตลุาคม 2559) 

* รวม รถยนต์นั�งโดยสาร รถบรรทกุ และรถบสั 

ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที�เคซีอีอยู่นั /น สภาพตลาดมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง เทียบกับมาตรฐาน

ทั�วไปของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยคูแ่ขง่อาจเป็นบริษัทผู้ผลิตในประเทศของลกูค้าเอง หรืออยูใ่นเขตภมูิศาสตร์

เดียวกนั หรืออาจเป็นบริษัทผู้ผลิต PCBs ข้ามชาติรายใหญ่ แต่บริษัทฯ เชื�อวา่ปัจจยัที�สําคญัที�สดุสําหรับลกูค้า 

ก็คือ คุณภาพและความน่าเชื�อถือในผลิตภัณฑ์ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที�ดี และราคาที�
สมเหตสุมผล ซึ�งเป็นจดุแข็งของเคซีอี ที�ลกูค้าให้การยอมรับมายาวนาน  

ตามข้อมลูของ N.T. Information Ltd. ผู้ผลิต PCB ยานยนต์ สงูสดุ 10 รายแรก มีมลูคา่การผลิตรวม 3,388 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (ร้อยละ 65 ของการผลิตรวมของโลกที� 5,200 ล้านเหรียญ ในปี 2558) กลุ่มบริษัทเคซีอ ี

เป็นผู้ผลิต PCB สําหรับยานยนต์ อันดับที�  7 ของโลก ในปี 2558 (แหล่งข้อมลู: N.T. Information LTD, 

ตลุาคม 2559) 

o อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อตุสาหกรรมยานยนต์ นับเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที�มีเงินทุนหมนุเวียนกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

และสร้างรายได้กว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ผู้ ผลิตใน 26 ประเทศทั�วโลก จากการที�มีการใช้อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ที�ซบัซ้อน และหลากหลายมากขึ /นในรถยนต์ ทําให้มคีวามจําเป็นที�ต้องสร้างสรรค์นวตักรรม

ด้านอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ๆ  มากขึ /นตามไปด้วย 

ปัจจยัที�มีผลต่ออุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรอเิล็กทรอนิกส์  

อายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที�สั /นลง 

ขณะที�เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้อายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์สั /นลงโดยปริยาย จึงทําให้
ต้องมผีลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ออกมาทดแทนในตลาดอยูเ่สมอ ด้วยเหตนีุ /สง่ผลให้ผู้ผลิต PCB ต้องเร่งผลิตงานออกมา

เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วตลอดอายผุลิตภณัฑ์ด้วยเชน่กนั 

ความซบัซ้อนของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที�เพิ�มมากขึ /น และนวตักรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถกูออกแบบให้มกีารทํางานที�มีประสทิธิภาพดีขึ /นและมีการใช้ประโยชน์
ในรูปแบบ function ต่างๆ เพิ�มมากขึ /น ทําให้เกิดต้องการ PCB ที�มีเทคโนโลยีสูง สามารถทํางานได้เร็ว และ
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รองรับการเชื�อมต่ออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จํานวนมาก จากความจําเป็นที�ต้องผลิต PCB ที�ซบัซ้อนดงักล่าว 
ทําให้ผู้ ผลิตรายใหญ่ต้องลงทุนในเครื�องจักรใหม่ๆที�ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องจ้างวิศวกรที�มีความรู้
ความสามารถในการผลิตจํานวนมาก  

การย้ายฐานการผลติ PCB ของโลกมายงัภมิูภาคเอเชีย 

ในหลายปีที�ผ่าน ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากทั /งในอเมริกาและยโุรป ได้ย้ายฐานการผลิต
มายงัเอเชียเพื�อประโยชน์ทางด้านต้นทุนแรงงาน โดยแนวโน้มจะเข้ามาในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ทําให้จีน
กลายเป็นตลาด PCB ที�ใหญ่ที�สดุในโลก ทั /งทางด้านรายได้และจํานวนผู้ผลิต PCB นอกจากนั /น ความสามารถ
ทางเทคนิคในด้านการผลิตของผู้ ผลิต PCB ในจีน ก็ได้พัฒนาขึ /นอย่างมาก เช่นกัน จนในปัจจุบนั จีนได้
กลายเป็นศูนย์กลางของโลกในการผลิต Smart phones, Tablets, PCs, Computer, และ Consumer 

electronics ที�เป็นสินค้าคณุภาพสงู   

N.T. Information LTD. รายงานวา่ ในปี 2558 PCB ที�ผลติจากประเทศจีนและไต้หวนั รวมกนัมีสดัส่วนถึง

ร้อยละ 50 ของการผลิต PCB ของโลก 

ความผนัผวนของราคาทองแดงและทองคํา 

ทองแดงและทองเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต PCB ความผนัผวนของราคาตลาดของทองแดงเป็นผลมาจาก

ภาวะอุปสงค์-อุปทานของตลาดโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ที�เพิ�ม/ลดการสํารอง

วตัถดุิบดงักล่าว ตามความต้องการที�เปลี�ยนแปลงไป และจากภาวะราคานํ /ามนัดิบที�ตํ�าลงอย่างต่อเนื�องในปี 
2557-8 ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ที�มีความสัมพันธ์กับราคานํ /ามนัดิบมีระดบัตํ�าลงตามไปด้วย การปรับราคาของ

ทองแดง ทอง และนํ /ามนั ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาแผ่นลามิเนตซึ�งเป็นวตัถดุิบหลกัใน
การผลิต PCB รวมทั /งราคาวตัถดุิบ Copper foil and Copper anode ที�มีราคาลดลงไปด้วย  

สภาพการแข่งขัน 

ตลาดโลกของ PCB มีลกัษณะที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นวฎัจกัรที�ค่อนข้างมีความผนัผวน 

อีกทั /ง เป็นตลาดที�มีการแข่งขันสูง และสามารถแบ่งออกเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มได้อีกหลายภาคการตลาด 

(Market Sector) 

สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม PCB จะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาคการตลาด ดงันี / 

1. ภาคการตลาด PCB ที�มีการผลิตในปริมาณสูง (Mass production) ได้แก่ PCB ที�ใช้ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิ /นส่วนคอมพิวเตอร์ และอตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า ตลาดดงักล่าวมีการ
แขง่ขนัสงูเพราะมีผู้ขายหลายรายและมกีารแขง่ขนัด้านราคาอยา่งรุนแรง ผู้ผลิตจงึต้องย้ายฐานการผลิต

ไปยงัภมูิภาคที�มีต้นทนุการผลิตตํ�ากว่า เช่น ประเทศจีน เป็นต้น 

2. กลุม่การตลาด PCB ที�มผีู้ผลิตน้อยราย ได้แก่ PCB ที�ใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ตลาดในสว่นนี /ไมมี่การ

แข่งขนัด้านราคามากนกั แต่จะเน้นการแข่งขนัในเรื�องของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยมีแหล่งผลิตที�สําคญั
อยูใ่นภมูิภาคเอเซีย 
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3. กลุม่การตลาด PCB ที�ได้รับความคุ้มครองทางเทคโนโลยี (Protected) ได้แก่ PCB ที�ใช้ในอตุสาหกรรมที�
เกี�ยวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เครื�องมือทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอื�นๆที�เกี�ยวข้องกับความ
มั�นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยูใ่นภมูิภาคยโุรปและอเมริกา เนื�องจากเป็นกลุ่มการตลาด
ที�ถกูควบคมุจงึไมม่ีการแขง่ขนักบัตลาดอื�น 

4. กลุม่การตลาดผู้ผลิต PCB ต้นแบบ (Prototype) เป็นกลุม่ผู้ผลิตที�มีความเชี�ยวชาญพิเศษในผลิตภณัฑ์ที�
มีลักษณะเฉพาะและมีวงจรอายุผลิตภณัฑ์สั /น ผู้ ผลิต PCB ในตลาดนี /จึงเป็นผู้ ผลิตภายในประเทศ
เท่านั /น ซึ�งสว่นใหญ่อยูใ่นภมูิภาคยโุรปและอเมริกา 

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที�กลุ่มบริษัทอยู่นั /น มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ�งคู่แข่งอาจเป็น

บริษัทผู้ผลิตในประเทศลกูค้าเองหรืออยู่ในเขตภมูิศาสตร์เดียวกนั หรืออาจเป็นบริษัทผู้ผลิต PCBs ข้ามชาติ

รายใหญ่ก็ได้ แตบ่ริษัทเชื�อวา่สิ�งที�บริษัทแข่งขนั ก็คือคณุภาพและความเชื�อถือได้ในผลิตภณัฑ์ การตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของลกูค้า และราคาที�สมเหตสุมผล ปัจจยัเหลา่นี /เป็นสิ�งที�สําคญัที�สดุสําหรับลกูค้า 

โอกาสและอุปสรรค 

ศกัยภาพในการลงทนุในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศยงัมีคอ่นข้างสงูเพราะต้นทุนแรงงานตํ�า
เมื�อเทียบกบัประเทศอื�นๆ ทางยโุรปและอเมริกา แต่เนื�องจากการสนับสนนุทางภาครัฐยงัไม่เพียงพอจึงทําให้

ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถและเชี�ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที�ทนัสมยั จึง
ต้องมกีารจ้างผู้ เชี�ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทํางานให้ 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสําคญัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านต้นทนุการผลิต ด้านราคาขายของผลิตภณัฑ์ 

และรวมถึงการบริการหลงัการขาย 

1. เน้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ (High reliability) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ตั /งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ�งเป็นระบบบริหารคุณภาพที�ได้รับการยอมรับใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ทั�วโลก ทั /งในทวีปอเมริกา ยโุรป และเอเชีย และผ่านการตรวจสอบคณุภาพตาม

มาตรฐานโลก อีกทั /งยงัได้รับการรับรองคุณภาพและรางวลัต่างๆ อีกมากมาย ทําให้ลูกค้าเชื�อมั�นใน
ผลิตภณัฑ์ 

2. เน้นการผลิตต้นทุนตํ�า  ได้เปรียบจากการที�มีโรงงานผลิตแผ่นลามิเนตเป็นของบริษัทฯเอง และมีการ

จดัการต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งตอ่เนื�อง 

3. เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต เพื�อเพิ�มผลผลิตและลดสว่นสญูเสีย ซึ�งทําให้ต้นทนุการผลิตลดลง  
4. เน้นการจดัการที�ดี เพื�อการจดัสง่สินค้าที�ตรงตามกําหนดเวลาให้กบัลกูค้า 

5. เน้นการบริการด้านการขาย โดยกลุ่มบริษัทมีบริษัทตวัแทนฯซึ�งตั /งอยู่ในพื /นที�เพื�อให้บริการแก่ลกูค้าได้
ทันที เช่น ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนั เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นผู้

ให้บริการด้านการขายและบริการหลงัการขายแก่ลูกค้า รวมถึงการประสานงานกับลกูค้าในการรับคํา
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สั�งซื /อรายเดือน การติดตามดแูลเรื�องการจดัสง่สินค้าให้ได้ตามกําหนด การรับแจ้งปัญหาจากลกูค้า การ
วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพในเบื /องต้นก่อนประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบคณุภาพของบริษัทฯเพื�อแก้ไข 
และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอื�นๆ 

6. เน้นเรื�องการพัฒนาคนให้มี multi-skill เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ และความคล่องตวัในการปฏิบัติงานใน

ขั /นตอนตา่งๆ 

7. การใช้ระบบ IT เพื�อจดัการข้อมลูเพื�อการบริหารได้อยา่งมีประสิทธิผล 

2.3    การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.3.1  ลักษณะการจดัให้ได้มาซึ�งผลิตภัณฑ์ 

 โรงงานและสํานกังานที�ใช้ในการผลิตและจดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มดีงันี & 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

โรงงานและสํานกังาน ตั /งอยูเ่ลขที� 72 - 72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทวิ เขตลาดกระบงั  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั /งอยู่เลขที� 70 - 70/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั /งอยู่เลขที� 677 หมู ่4 ถนนสขุมุวิท นิคมอตุสาหกรรมบางป ูตําบลแพรกษา  

อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั /งอยู่เลขที� 117,118 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)  

ถนนสาย เอเซีย-นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย) ทําหน้าที�จดัจําหน่ายภายในประเทศ 

 สํานกังาน ตั /งอยูเ่ลขที� 100/61 อาคารว่องวานิช ชั /น 21 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 

 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

 โรงงานและสํานกังาน ตั /งอยู่เลขที� 1/28 หมูที่� 5 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม  

 อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

 โรงงานและสํานกังาน ตั /งอยู่เลขที� 1/82 หมูที่� 5 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม  

 อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 



                                                                                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 

  หน้า  32 

 

กาํลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

                             (ตารางฟตุ/ปี)  

    ปี 2559    ปี 2558    ปี 2557 

กําลงัการผลติ  13,500,000 13,500,000 7,200,000 

การผลติจริง*   13,157,572   9,236,035 6,874,275 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 97.46 68.42 95.48 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 5.79 4.98 5.06 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 

บริษัท เค ซ ีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 

                           (ตารางฟตุ/ปี) 

    ปี 2559    ปี 2558    ปี 2557 

กําลงัการผลติ 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

การผลติจริง* 5,292,234 5,022,199 5,208,243 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 98.00 93.00 96.45 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 2.66 2.69 2.67 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด (บริษทัย่อย) 

                (ตารางฟตุ/ปี)  

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

กําลงัการผลติ 14,400,000 14,400,000 14,400,000 

การผลติจริง* 12,254,461 12,675,495 12,878,841 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 85.10 88.02 89.44 

อตัราของเสียจากการผลติ(%) 5.41 4.62 4.13 

จํานวนกะ** 2 2 2 
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บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั (บริษัทย่อย) 

             (ตารางฟุต/ปี) 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

กําลังการผลิตติดตั �ง       

พรีเพก (PP) 299,376,000 330,624,000 277,200,000 

ลามิเนต (LM)  50,688,000  53,676,000  33,702,000 

กําลังการผลิตจริง       

พรีเพก (PP) 223,984,939 192,748,636 176,681,048 

ลามิเนต (LM)   34,156,262   30,309,809   26,860,570 

อัตรากาํลังการผลิตจริง (%)       

พรีเพก (PP) 74.82 58.30 63.74 

ลามิเนต (LM) 67.39 56.47 79.70 

อัตราของเสียจากการผลิต(%)    

พรีเพก (PP) 2.30 2.02 2.24 

ลามิเนต (LM) 3.21 1.83 3.08 

หมายเหต ุ *   การผลิตจริงสทุธิจากอตัราการสญูเสียจากการผลติ (Defection rate) 

     ** บริษทัทํางาน 24 ชั�วโมง โดยแบง่ชั�วโมงการทํางานออกเป็นดงันี � 

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท เคซอีี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั แบง่พนกังาน

ออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 3 กะ การผลิต ดงันี / 
- กะที� 1 เริ�มตั /งแตเ่วลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั /งแตเ่วลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 

- กะที� 3 เริ�มตั /งแตเ่วลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 

2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั แบ่งพนกังานออกเป็น 2 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลิต ดงันี /  
- กะที� 1 เริ�มตั /งแตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั /งแตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทั /ง 2 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั แบง่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 2 กะ การผลิต ดงันี / 
- กะที� 1 เริ�มตั /งแตเ่วลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั /งแตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทั /ง 3 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 
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ลําดับขั �นตอนการผลติแผ่นพมิพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัทเคซอี ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน), 

บริษทัเคซอี ีอนิเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด และ บริษัทเคซอีี เทคโนโลยี จาํกดั 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที�ทําการผลิตม ี2 ประเภท ดงันี & 
 - แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบสองหน้า (DOUBLE SIDED PCB) 

 - แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบวงจรหลายชั &น (MULTILAYER PCB) 

วตัถดุิบหลกัคือ LAMINATE, PREPREG และ COPPER FOIL ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 23.1 ร้อยละ 

8.3 และร้อยละ 3.8 ของต้นทุนทั &งหมด ตามลําดบั โดยนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ ร้อยละ 36 และสั�งซื &อ
ภายในประเทศจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั ร้อยละ 64 ในปี 2559 

ขั &นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภณัฑ์เดียวกนั   

1. นําแผน่ LAMINATE ที�มีผิวทองแดง 2 หน้า มากดัเป็นลายวงจร 

2. แผ่นลายวงจรในข้อ 1 นํามาซ้อนกนัหลายชั &น และแทรกระหว่างชั &นด้วย แผ่น PREPREG  

เพื�อกั &นเป็นฉนวน แล้วนํามาอดัรวมกนัด้วยเครื�องอดัแรงดนัและความร้อน 

3. แผ่นชิ &นงานที�ได้เรียกว่า MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรด้านนอก 

4. เจาะรูที�แผ่น PCB และชบุทองแดง สร้างลายวงจรด้วยฟิล์ม 

5. ชบุทองแดงและดีบกุด้วยกระแสไฟฟ้า ล้างฟิล์มและกดัทองแดง เพื�อให้เกิดลายวงจรด้วยนํ &ายาเคม ี

6. พิมพ์หมกึฉนวนเพื�อคลมุเส้นลายวงจร   
7. ชบุดีบกุ/ตะกั�ว โดยการเป่าความร้อน หรือ ถ้าลกูค้าต้องการชบุทองก็เข้าขั &นตอนชบุทอง 

8. พิมพ์ด้วยอกัษร หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ โดยใช้หมกึซึ�งแห้งด้วยแสงอลุต้าไวโอเลต 

9. ตดัแต่งงานให้ได้ขนาดตามความต้องการ ควบคมุด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์ 

10. ตรวจสอบเส้นลายวงจร ด้วยกระแสไฟฟ้า 

11. ตรวจสอบชิ &นงานทั &งหมดให้ได้ตรงความต้องการของลกูค้า ทั &งขนาด ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ ของ

ชิ &นงานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจหีุบหอ่   

13. จดัสง่ 

ลําดับขั �นตอนการผลติ PREPREG และแผ่น LAMINATE ของ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

วตัถดุิบหลกั 

1. แผ่นใยแก้ว (FIBERGLASS) นําเข้าจากประเทศต่างประเทศ อาทิ ไต้หวนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 

ของปริมาณสั�งซื &อ 

2. EPOXY RESIN นําเข้ามาจากฮ่องกง ไต้หวนั จีน เกาหลี และ ญี�ปุ่ น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100  ของ

ปริมาณสั�งซื &อ 
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3. แผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง และประเทศไต้หวนั คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของปริมาณสั�งซื &อ 

ทั /งนี /  วตัถดุิบหลกัทั /งสามประเภทสามารถจดัหาได้ทั�วไป และไมม่ีแหลง่ใดที�บริษัทสั�งซื /อในอตัราที�สงูเกิน
ร้อยละ 50 ของต้นทนุการผลิตทั /งหมด 

ขั /นตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 

1. วตัถดุิบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถกูนํามาผสมกนักบัตวัละลาย 

และสารเคมีตามสดัสว่นใน RESIN MIXER แล้วผ่านเข้า TREATER 

2. วตัถดุิบ FIBER GLASS ซึ�งเป็นม้วนจะผ่านเข้าเครื�อง TREATER 

3. ภายใต้สภาวะที�เหมาะสม วตัถดุบิจะจบัตวักนัตามความยาวของม้วนและคอ่ยๆ ลดอณุหภมูิลง เมื�อออก
จาก TREATER 

4. นําม้วน PREPREG  ดงักลา่วเก็บเข้าห้องเย็นที�ควบคมุความชื /นและอณุหภมู ิและจะถูกตดัออกเป็นแผ่น

ตามขนาดที�ต้องการ PREPREG ที�ผลิตได้ประมาณร้อยละ 60 จะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

LAMINATE และ PREPREG ประมาณร้อยละ 40 จะจําหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป 

ขั /นตอนและเทคนิคในการผลิตแผ่น LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วตัถดุิบ COPPER FOIL ซึ�งเป็นม้วนจะถกูตดัออกเป็นแผ่นตามขนาดที�ต้องการ 

2. นําแผ่น PREPREG ที�ตดัตามขนาดเท่า COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลบักนัเป็นชั /น 
คั�นด้วยแผ่นเหล็กไร้สนิมในเครื�อง PRESS อดัด้วยแรงดนัประมาณ 350-430 PSI และอบด้วยความร้อน 

182-210 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 160 นาที 

3. จะได้แผน่ลามเินตพร้อมนํามาตดัเป็นขนาดที�จะใช้งาน 

4. หลงัจากตดัแล้วจะสง่นํามาตรวจสอบคณุภาพ 

5. สง่เก็บในคลงัสินค้า 

คุณสมบัติของลามิเนตที�ผลิตได้จะขึ �นกับ EPOXY RESIN ที�ใช้ โดยปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะให้
ความสําคญักบัสารเคมีที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม 

ความเพยีงพอของเครื�องจกัรและบุคลากร 

บริษัทฯ มีความพร้อมในเรื�องของบุคลากรที�มีความรู้ความชํานาญ อีกทั &งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ฝึกอบรมและ ส่งเสริมให้ไปดงูานยงัต่างประเทศ เพื�อให้มีความรู้ความสามารถเพิ�มขึ &น ส่วนในด้านเครื�องจกัร 

บริษัทฯ ได้มีการนําเครื�องจกัรที�ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงูเข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีช่างผู้ เชี�ยวชาญจาก

ตา่งประเทศมาให้คําแนะนําอยูเ่สมอ เช่น ประเทศอิตาล ีเยอรมนั และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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ความเป็นไปได้ที�จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม่  

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์ที�มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งปัจจุบันยังไม่มี
เทคโนโลยีใดๆ ที�จะเข้ามาทดแทนแผ่นพิมพ์วงจร PCB ได้ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตจะมีการ

เปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง แต่ด้วยความรู้ ความชํานาญ และความเชี�ยวชาญพิเศษทางด้านการผลิต รวมทั &ง
ทกัษะของบคุลากร ทําให้บริษัทฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปได้ 

ความสามารถ ความจาํเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื�องจกัรให้แข่งขันได้ 

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและช่างผู้ชํานาญการทางด้านการดูแล ซ่อมบํารุงเครื�องจกัร เป็นพนกังานประจําของ

บริษัท ซึ�งพร้อมปฏิบติัหน้าที�ตลอด 24 ชั�วโมง และมีสญัญาบริการการดูแลและซ่อมบํารุงกับบริษัทผู้ ผลิต

เครื�องจกัรสําหรับเครื�องจกัรที�สําคญัทุกเครื�องเพื�อให้ให้มั�นใจว่าเครื�องจกัรจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 
รวมทั &ง มกีารปรับปรุงเครื�องจกัรให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ &นและมีอะไหล่ในการเปลี�ยนแทนชิ &นส่วนที�ชํารุดในทนัที
เมื�อเกิดปัญหา  

การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับคําแนะนําทางเทคนิคจากผู้ผลิตเครื�องจกัร และผู้ขายวตัถดุิบทกุราย รวมทั &ง
จากลูกค้าในต่างประเทศ  นอกจากนี & ยงัได้มีการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมทางเทคนิค

เฉพาะด้าน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากลูกค้าและผู้ ผลิตวัตถุดิบด้วยดี โดยไม่มีข้อผูกพัน

ระหวา่งกนั  

2.3.2  ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

บริษัท ฯ ให้ความสําคญั และรักษาระบบมาตรฐานสิ�งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตที�ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยได้ลงทุนเป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํ &าและทางอากาศ อีกทั &งโรงงานทกุแห่งของกลุ่ม

บริษัท ตั &งอยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมซึ�งมีมาตรการในการป้องกนัมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอยู่
แล้วอยา่งเข้มงวด บริษัทฯ มนีโยบายด้านสิ�งแวดล้อม ดงัที�ได้กลา่วไว้ใน ส่วนที� 2 หวัข้อ 10           
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 บริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเสี�ยงโดยถือว่าการบริหารความเสี�ยงเป็นองค์ประกอบที�สําคัญของทุก
กระบวนการในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที�มีความเชื�อมโยงกันในทุกระดบั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั /ง
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเข้าทําหน้าที�บริหารความเสี�ยงในภาพรวม โดยกําหนดนโยบายและขอบเขตการ
บริหารจดัการความเสี�ยงให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และภาระกิจของบริษัทฯ รวมถึงพฒันากระบวนการบริหารความ
เสี�ยงให้ครอบคลุมความเสี�ยงทั /งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ที�อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและ

โอกาสการเจริญเติบโตทางธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ ในการประเมินความเสี�ยงบริษัทฯ จําแนกปัจจยัความเสี�ยงหลกัๆ ได้
ดงันี / 

ความเสี�ยงในด้านการดาํเนินการผลิต 

ความเสี�ยงในกระบวนการผลติ 

การผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีขั /นตอนและเทคนิคในการผลิตที�ซบัซ้อน ประกอบกบัเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ซึ�งอาจเป็นความเสี�ยงอยา่งหนึ�งของบริษัทฯที�ต้องเรียนรู้และปรับกระบวนการผลิต
ให้ทนักับเทคโนโลยีใหม่ๆ และทนัต่อความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีคณะวิศวกรรมที�ทําการ
วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมร่่วมกนัฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ์ของลกูค้าอย่างใกล้ชิด จึงเกิดการแลกเปลี�ยน แบง่ปัน
ความรู้ และการพฒันาในเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื�องสมํ�าเสมอ นอกจากนี / บริษัทฯ ยงัมีการพิจารณานําเครื�องจกัร
ใหมที่�ทนัสมยัเข้ามาแทนที�เครื�องจกัรเก่าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตด้วย 

ความเสี�ยงในการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 

บริษัทฯ มีความเสี�ยงในด้านการจดัหาบคุลากรสําหรับสายการผลิตที�มีทกัษะเฉพาะด้านที�จําเป็น เนื�องจาก
การขาดแคลนบคุลากรที�มคีวามชํานาญงานจะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ประสิทธิภาพในการผลิตและคณุภาพสินค้าได้

ดงันั /นบริษัทฯ จงึสง่เสริมการฝึกอบรมทางเทคนิคและจดัให้มกีารพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื�องเพื�อเสริมสร้างทกัษะและ
ความรู้เฉพาะด้านและความรู้เกี�ยวกบัเทคโนโลยีที�ทนัสมยัแก่บคุลากร รวมถึงการให้ค่าตอบแทนที�เหมาะสมเพื�อจูงใจ
บคุลากรคณุภาพให้อยูก่บับริษัทฯ ในระยะยาว 

ความเสี�ยงในการขาดวัตถุดบิ 

การจดัหาวตัถุดิบเป็นปัจจยัสําคญัต่อคุณภาพสินค้า ต้นทุนขาย ผลกําไร และความน่าเชื�อถือของบริษัทฯ 
โดยที�การขาดแคลนวตัถดุิบอาจนําไปสู่การหยดุผลิต การปรับขึ /นของราคาวตัถดุิบอาจทําให้ต้นทุนขายสงูขึ /นและผล
กําไรลดลง ขณะที�การใช้วตัถดุิบด้อยคณุภาพในการผลิตอาจนําไปสู่การสญูเสียความน่าเชื�อถือของบริษัทฯได้ บริษทัฯ 

ตระหนกัถึงความเสี�ยงดงักล่าว จึงลงทุนสร้างโรงงานผลิตวตัถุดิบหลกัที�จําเป็นในการผลิต PCB ได้แก่แผ่นลามิเนต

และพรีเพกสําหรับใช้เองภายในกลุ่มบริษัทฯ จดัตั /งในนามของบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์  (TLM) เพื�อให้

มั�นใจวา่บริษัทจะมีวตัถดุิบที�มีคณุภาพและคณุสมบตัิครบถ้วนเพียงพอตามแผนการผลิต  

3. ปัจจยัความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง 
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นอกจากนี / ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (“เคมโทร

นิคส์”) ซึ�งเป็นผู้ผลิตหมกึพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้าและนํ /ายาเคมทีี�ใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ทํา

ให้บริษัทฯ มีแหล่งผลิตนํ /ายาเคมีที�สําคญัไว้ใช้เอง ยังช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสียจาก

โรงงานและสามารถ Recycle นํ /ายาเคมีที�ใช้แล้วกลบัมาใช้ได้อีก และในปีเดียวกนันั /นเอง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทนุใน

บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จํากัด เพื�อให้เป็นตัวแทนในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ รวมถึงการหาซื /อเครื�องจักรใน
ตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจว่าจะมีวตัถดุิบในการผลิตอย่างตอ่เนื�องสมํ�าเสมอ และได้รับประโยชน์จาก
อํานาจตอ่รองที�เพิ�มขึ /น ซึ�งเป็นมาตรการหนึ�งที�จะชว่ยลดความเสี�ยงเกี�ยวกบัวตัถดุิบ 

ความเสี�ยงเกี�ยวกับราคาวัตถุดบิ 

สําหรับวัตถุดิบที�มีทองแดงหรือทองเป็นส่วนประกอบหลกั จะมีราคาผันผวนตามสถานการณ์ในตลาดโลก 

เช่น แผ่นลามิเนต(Laminate) แผ่นทองแดง (Copper Foil) ก้อนทองแดง (Copper anode) และ เกลอืทอง(Gold Salt) 

เนื�องจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ดงักล่าว มีความผันผวนตามสถานการณ์ตลาดโลก บริษัทฯ จึงต้องติดตามความ

เคลื�อนไหวของราคาตลาดโลกอยา่งใกล้ชิด และมนีโยบายใช้เครื�องมือทางการเงินในการทําสญัญาป้องกนัความเสี�ยง
ราคาทองแดงและราคาทองไว้ในปริมาณที�เหมาะสม ตามสถานการณ์ที�จําเป็น ประกอบกับบริษัทฯ มีการสํารอง

วตัถดุิบหลกัไว้ในปริมาณที�เพียงพอเหมาะสมกบัแผนการผลิตในแตล่ะชว่งเวลาด้วย 

สําหรับการจดัซื /อวตัถุดิบและวสัดุจําเป็นในการผลิตรายการอื�นๆ บริษัทฯ มีการคดัเลือกผู้ ผลิตหรือผู้ ขาย

วตัถดุิบแต่ละรายการไว้อย่างน้อย 3 บริษัท และจดัให้มีการเสนอราคาใหม่อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้มีการแข่งขนัด้าน
ราคา นอกจากนี /บริษัทฯ มกีารพฒันาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผู้ผลิตหรือผู้ขายอยา่งตอ่เนื�อง  

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี 

PCB เป็นส่วนประกอบพื /นฐานของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ซึ�งในปัจจบุนัยงัไม่มีเทคโนโลยีหรือ
สินค้าชนิดใดมาแทนที�การใช้ PCB ได้ อยา่งไรก็ดีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพใน

การทํางานสงูขึ /น และมีความละเอียดซบัซ้อนที�เพิ�มมากขึ /น INTERGRATED DESIGN ทําให้เกิดความต้องการ PCB 

ที�มีขนาดที�เล็กลง มีลายวงจรที�ละเอียดซบัซ้อนมากขึ /น และมีจํานวนชั /น (Layer) ของแผ่นวงจรที�เพิ�มมากขึ /นด้วย  ซึ�ง
หมายถึงการเปลี�ยนแปลงทางเทคนิคการผลิตที�ต้องการทกัษะในการผลิตสูง เพื�อให้ได้ PCB ที�มีคณุสมบตัิพิเศษมี

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามต้องการ นอกจากนั /นยงัอาจมีการเปลี�ยนแปลงประเภทของวตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต 

เช่นการใช้ Laminate ที�เป็น Halogen-Free หรือ ใช้ Lead-Free ซึ�งเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อมหรือวตัถดุิบที�มีความ
ทนทานตอ่สภาพแวดล้อมของการใช้งานที�มีการแปรเปลี�ยนอณุหภมูิที�สงูและอย่างรวดเร็ว (HIGH PERFORMANCE 

MATERIAL) โดยการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีที�เป็นความเสี�ยงของอตุสาหกรรม PCB ในระยะสั /น จะเป็นการ

เปลี�ยนแปลงรูปแบบผลิตภณัฑ์ การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หรือ การเปลี�ยนแปลงคณุสมบตัิหรือ
ประเภทของวตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต PCB ซึ�งอาจทําให้บริษัทฯต้องลงทุนในเครื�องจกัรและอปุกรณ์เพิ�มขึ /นเพื�อรองรับ
การเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว 
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การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีดงัที�กลา่วมาแล้วข้างต้น อาจมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการผลิต รายได้ 

และผลกําไรจากการดําเนินงานอยูบ้่าง แตบ่ริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ผ่านการลงทุนเพื�อพัฒนาผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการขยายกําลงั

การผลิตเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด ขณะที�บริษัทฯ มุ่งเน้นที�การผลิตสินค้าคุณภาพระดบั

คุณภาพปานกลางถึงคุณภาพสูงที�เทคโนโลยีการผลิตไม่ได้มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนัก และการให้

ความสําคัญต่อกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การส่งสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า การให้ความ

ชว่ยเหลือแก่ลกูค้าในการผลิตภณัฑ์ใหม ่เพื�อรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลกูค้าที�เป็นผู้ผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้

บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลกูค้ากลุ่มเดิมไว้ได้ และมีการปรับตวัตามเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปอยูเ่สมอ 

ความเสี�ยงในด้านการประกอบธุรกิจ 

ความเสี�ยงจากสภาวะเศรษฐกจิโลก 

 การเตบิโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ /นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอตุสาหกรรมอื�นที�มี
ชิ /นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที�เกี�ยวเนื�อง อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ทั /งนี / การเปลี�ยนแปลง
ตามวฏัจักรของอุตสาหกรรมอาจนําไปสู่ความเสี�ยงด้านอื�นๆ และอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อยอดขายหรือราคา
สินค้าของของกลุม่บริษัทฯได้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื�องจากเป็น
อตุสาหกรรมที�มีการเจริญเติบโตอย่างสมํ�าเสมอและผู้ ซื /อมกัจะให้ความสําคญัด้านคณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก 
อยา่งไรก็ตาม เพื�อการกระจายความเสี�ยงบริษัทฯ ได้เริ�มกระจายการผลิตไปยงักลุ่มอตุสาหกรรมอื�นด้วย เช่น ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมของผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรม กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม กลุ่มชิ /นส่วนคอมพิวเตอร์ และกลุ่ม

สินค้าอปุโภค เป็นต้น 

ความเสี�ยงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกจิ 

ความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดได้จากปัจจยัภายในประเทศของตลาดผู้ ซื /อเอง เช่น 
จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย เป็นต้น  และ

รวมถึงปัจจยัในระดบัองค์กรของลกูค้า เชน่ มกีารควบรวมกิจการ มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการจดัซื /อ เป็นต้น บริษัท
ฯ จงึมีนโยบายกระจายสดัสว่นการตลาดในกลุม่อตุสาหกรรมหลายประเภท แม้ว่าจะคงสดัส่วนการตลาดส่วนใหญ่ไว้

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัได้กระจายการขายสินค้าไปทั�วทกุภมูิภาคของโลก เช่น ในยโุรป 
อเมริกา และเอเซีย  

สว่นความเสี�ยงทางด้านการแขง่ขนัทางธรุกิจนั /น ในด้านหนึ�งจะเป็นการแขง่ขนัด้านราคา ซึ�งคูแ่ข่งของบริษัทฯ 

จะเป็นผู้ ผลิตในประเทศจีนและไต้หวัน ซึ�งเป็นปัญหาของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั�วโลกรวมบริษัทด้วย 

แม้วา่บริษัทฯ จะไมไ่ด้เป็นคูแ่ขง่โดยตรงกบัผู้ผลิตในประเทศจีนเพราะมีกลุม่ตลาดเป้าหมายคนละกลุม่  
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 ส่วนอีกด้านหนึ�งเป็นการแข่งขันกับผู้ ผลิตPCB ในยุโรปที�ถูกมองว่ามีเทคโนโลยีที�ทันสมัยกว่าและมี
คณุภาพสงูกว่า PCB ที�ผลิตในประเทศไทย อีกทั /งยงัมแีหลง่ผลิตในยโุรปเองซึ�งการขนส่งทําได้สะดวกกว่า อย่างไรก็ด ี

จากการที�ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถกูกดดนัเรื�องต้นทนุทําให้ต้องหนัมาหาซื /อของถกูที�มีคณุภาพในตลาดเอเซียมาก

ขึ /น สง่ผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิต PCB จากยโุรปและอเมริกามาทางเอเซียอยา่งตอ่เนื�องในหลายปีที�ผ่านมา ทําให้

ผู้ผลิตที�เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ในยุโรปค่อยๆลดขนาดของธุรกิจลง และจนถึงปัจจบุนัก็มีการปิดกิจการไปแล้วหลาย

แห่ง 

ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มลูกค้า 

บริษัทฯ ขายผลิตภณัฑ์ PCB สําหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ในสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 70 โดยส่งไปขายในตลาดยโุรปประมาณร้อยละ 55 จากการพึ�งพิงรายได้ในกลุ่มอตุสาหกรรมยาน
ยนต์และตลาดยโุรป อาจเป็นผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงลดลงของความ
ต้องการในสินค้าจากกลุม่สินค้าหรือตลาดดงักลา่วได้ อยา่งไรก็ดี ในสถานการณ์ปกติอตุสาหกรรมยานยนต์จดัว่าเป็น

ตลาดที�มีความผนัผวนน้อยมากเมื�อเทียบกบัตลาดสินค้าอปุโภค หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมซึ�งบริษัทไมไ่ด้มี
นโยบายในการผลิตสินค้าประเภทดงักลา่ว ทั /งนี / บริษัทมีนโยบายขยายตลาดเข้าสู่ภมูิภาคเอเซียมากขึ /น และเริ�มผลิต
ผลิตภณัฑ์ในกลุม่สินค้าอปุโภคระดบัคณุภาพสงู และกลุม่สนิค้าที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรมมากขึ /นด้วย ซึ�งจะชว่ยลดการ
พึ�งพิงรายได้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ในตลาดยโุรปลงได้บ้าง 

ความเสี�ยงจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาต ิ

อคัคีภยัและภยัธรรมชาติอาจส่งผลเสียหายต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก และอาจทําให้

บริษัทฯ ต้องเสียลูกค้าไปให้คู่แข่ง ในบางกรณี บริษัทฯ อาจต้องหยุดการผลิตซึ�งจะทําให้สูญเสียรายได้ อีกทั /งต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟื/นฟูเพื�อให้กลบัมาดําเนินการผลิตอีกได้ ดงันั /นบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่ง จึงทํา

ประกนัการเสี�ยงภยัทกุชนิดและประกนัธุรกิจหยกุชะงกัไว้กบับริษัทประกนัภยัที�มีฐานะทางการเงินแข็งแรง และมีการ
ทบทวนกรมธรรม์ประกนัภยัทกุปี เพื�อให้มั�นใจว่ามีทนุประกนัที�เหมาะสมและสามารถคุ้มครองความเสียหายได้อย่าง

เพียงพอในทกุกรณี 

หลงัจากที�เกิดมหาอทุกภยัในปี 2554 นิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค ได้สร้างเขื�อนถาวรเพื�อป้องกันนํ /าท่วมรอบ
นิคมฯ ปัจจบุนัสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยคาดว่าเขื�อนจะสามารถรับมือกบัสถานการณ์นํ /าท่วมในระดบัที�เคยเกิดขึ /นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สําหรับโรงงานใหม่ที�นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้มีการออกแบบอาคารโดยคํานึงถึง
สถานการณ์นํ /าทว่มไว้ด้วย เชน่การยกพื /นอาคารให้สงูเกินระดบันํ /าที�อาจท่วมถึง เป็นต้น 

ความเสี�ยงทางด้านการเงนิ 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี+ย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี /ยอนัเกี�ยวกับเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมจากธนาคาร โดยความเสี�ยงด้านเงินฝากอยู่ในรูปของอตัราดอกเบี /ยสกลุเงินบาท 
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ขณะที�ความเสี�ยงด้านเงินกู้ ยืมอยู่ในรูปของอตัราดอกเบี /ยสกลุเงินบาท สกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และ สกุลเงินยโูร ที�
กู้ ยืมมาเพื�อใช้ลงทุนในแหล่งใช้ไประยะสั /นและยาว ขณะที�ดอกเบี /ยเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯเป็นอัตรา
ดอกเบี /ยลอยตวั ซึ�งปัจจบุนัอยูใ่นระดบัอตัราที�ตํ�า โดยเฉพาะอตัราดอกเบี /ยสกลุเงินยโูรที�มีแนวโน้มคงที�ในอตัราตํ�าไป
อีกระยะเวลาหนึ�ง ส่วนอตัราดอกเบี /ยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และ สกุลเงินบาท มีแนวโน้มปรับขึ /นอย่างต่อเนื�องใน
ระยะยาวนับจากปลายปี 2558 กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการปรับขึ /นของอัตราดอกเบี /ย เพื�อลดความเสี�ยง
ดงักลา่ว บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื�อนไหวและแนวโน้มของตลาดเงนิอยา่งใกล้ชิด และมีนโยบายกู้ ยืมเงินในสกลุ

เงินที�อตัราดอกเบี /ยมีแนวโน้มคงที�ในระดบัตํ�า รวมถึงใช้เครื�องมืออนุพันธ์ทางการเงิน เช่น Interest Rate Swap 

(“IRS”) หรือ Cross Currency Swap (“CCS”) เพื�อบริหารจดัการความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี /ยของหนี /สินระยะยาว 
โดยพิจารณาต้นทุนและยอดดอกเบี /ยจ่ายล่วงหน้า (Negative Carry) ที�เหมาะสมและอยู่ในสดัส่วนที�มีความยืดหยุ่น
เพียงพอในการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกินได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ เนื�องจาก รายได้สว่นใหญ่

ของบริษัทฯ ตลอดจน ต้นทุน ค่าซื /อวัตถดุิบ ค่าใช้จ่ายการลงทุนในเครื�องจกัรที�นําเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงหนี /สิน
บางสว่นเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ โดยประมาณร้อยละ 75 ของรายได้ และประมาณร้อยละ 50 ของต้นทนุ ค่าวตัถดุิบ 

และคา่ใช้จา่ย อยูใ่นรูปของสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ซึ�งความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนยอ่มสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ

กําไรขาดทนุของบริษัทฯ ดงันั /น เพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้ 1) มีการพฒันาโปรแกรมทางการเงินให้

สามารถแสดงสถานะความเสี�ยงเป็นรายสกลุเงินในแต่ละช่วงเวลา และให้มีการติดตามความเคลื�อนไหวของตลาด
อตัราแลกเปลี�ยน รวมถึงพิจารณาปัจจยัที�เกี�ยวข้องอื�นๆ อย่างใกล้ชิด 2) ใช้หลกั Natural Hedge ในการบริหารความ

เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งได้แก่การนําเงนิได้จากการขายสินค้าไปชําระคา่ใช้จ่าย คา่ต้นทนุวตัถดุิบ เงินลงทุน และ 

หนี /เงินกู้ ยืมอยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกัน ทําให้ช่วยลดความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี�ยนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) วางแผนทางการเงินเพื�อรองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากผลกระทบที�อาจจะ
เกิดขึ /นโดยใช้เครื�องมืออนุพันธ์ทางการเงินต่างๆ เช่น การซื /อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

การเข้าทํา SWAP และ Option เป็นต้น 

 ทั /งนี /ในการบริหารความเสี�ยง บริษทัฯใช้หลกัความระมดัระวงัเพื�อการป้องกนัความเสี�ยงเป็นหลกั และไมทํ่า

การในลกัษณะเพื�อการเก็งกําไร 

ความเสี�ยงจากการไม่ได้รับชําระค่าสนิค้าจากตัวแทนจาํหน่าย 

 บริษัทฯ ขายสินค้าผ่านตวัแทนขายของบริษัทฯ ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทั /งหมด 
ส่วนที�เหลือเป็นการขายไปยงัลกูค้าโดยตรง โดยให้บริษัทตวัแทนเป็นผู้ติดตามการชําระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าแล้ว
นําสง่ให้แก่บริษัทตามตารางเวลาที�ได้ตกลงกนั ทําให้บริษัทอาจมคีวามเสี�ยงที�จะไมไ่ด้รับชําระเงิน หรือ ได้รับชําระเงิน

ลา่ช้าทั /งจากตวัแทนและจากลกูค้า ซึ�งจะกระทบกบัสภาพคลอ่งและการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี ความเสี�ยง
ในการไม่ได้รับชําระหนี /นั /นอยูใ่นระดบัที�ตํ�าเนื�องจากบริษัทตวัแทนหลายแห่งเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของกลุ่ม
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บริษัท ส่วนบริษัทตัวแทนรายอื�นที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริษัทนั /นก็มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที�ดีมาเป็นระยะ
เวลานานกวา่ 25 ปี นอกจากนี / ลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทเป็นบริษัทชั /นนําของโลกที�มีฐานะทางการเงินที�เข้มแข็ง 

ทําให้บริษัทฯ มีความเสี�ยงน้อยที�จะไม่ได้รับชําระหนี /จากบริษัทตวัแทนขาย สําหรับความเสี�ยงจากการชําระหนี /ล่าช้า
นั /น บริษัทฯ ได้จดัให้มีพนกังานรับผิดชอบติดตามบริหารยอดหนี /ค้างชําระกบัตวัแทนอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อลดความเสี�ยง 
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4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ทรัพย์สนิถาวรที�สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายละเอียด และมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 

2559 ดงันี & 

ที�ดินและอาคาร 

กรรมสิทธิ> : บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

 
  พื �นที� วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธิ� มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน ที�ตั �ง  (ไร่-งาน-ตรว.) ใช้งาน    (ล้านบาท) คํ �าประกนัเงนิกู้   

               (ล้านบาท) 

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 48 ซ.ฉลองกรุง 31 1-3-18  โรงงานและ  บมจ.เคซีอี อีเลค  ที�ดิน           1.62  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   บางสว่นเก็บ  โทรนิคส์ อาคาร             -  

  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ   เอกสารทางบญัช ี     

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 72/1-2 ซ.ฉลองกรุง 31 9-1-27  สาํนกังานและ  บมจ.เคซีอี   ที�ดิน         14.57   -  

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว    โรงงาน  อีเลคโทรนิคส์ อาคาร         30..49   

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ            

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 72/3 ซ.ฉลองกรุง 31 10-2-14  สาํนกังาน,   บมจ.เคซีอี   ที�ดิน         35.00   -  

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว    โรงงานและคลงั  อีเลคโทรนิคส์ อาคาร         7.14   

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ    สนิค้า         

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 72 ซ.ฉลองกรุง 31 19-3-71 อยูร่ะหว่างก่อสร้าง  บมจ.เคซีอี   ที�ดิน       113.20  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว  อาคารโรงงาน  อีเลคโทรนิคส์ อาคาร    1,104.72  

 เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ       

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 677 หมู่ที� 4  8-0-0  สาํนกังานและ  บจ.เคซีอี อินเตอร์  ที�ดิน        12.00   -  

 สิ�งปลกูสร้าง 
 นิคมอตุสาหกรรม 

 บางปู จ.สมทุรปราการ 
 

 โรงงาน  เนชั�นแนล 
อาคาร            -  

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 70 ซ.ฉลองกรุง 31  10-1-25  สาํนกังาน และ  บจ.ไทยลามิเนต   ที�ดิน        40.81  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว    โรงงาน  แมนูแฟคเจอเรอร์ อาคาร        66.11   

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ             

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 70/1 ซ.ฉลองกรุง 31 3-1-66  อยูร่ะหว่างการ  บจ.ไทยลามิเนต   ที�ดิน        32.61   -  

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   ก่อสร้างอาคาร  แมนูแฟคเจอเรอร์ อาคาร      118.90  

   เขตลาดกระบงั จ.กรุงเทพฯ    โรงงาน       

 

 

4 ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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  พื �นที� วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธิ� มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน  ที�ตั �ง (ไร่-งาน-ตรว.) ใช้งาน    (ล้านบาท) คํ �าประกนัเงนิกู้  

               (ล้านบาท) 

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 117, 118 หมู่ที� 1 28-2-72  สาํนกังาน และ  บจ.เคซีอี   ที�ดิน          82.53  

 สิ�งปลกูสร้าง  นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า    โรงงาน  เทคโนโลยี อาคาร        530.18  1,520 

   จ.อยธุยา          

 ที�ดินเปลา่  โฉนดเลขที� 55796 11-0-53  สร้างโรงงานใน  บจ.เคซีอี   ที�ดิน          37.85  

     อนาคต  เทคโนโลยี              

              

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 1/28 หมู่ 5 อ. อทุยั 3-2-59  สาํนกังาน และ  บจ.เคมโทรนิคส ์  ที�ดิน          14.59 14.60 

 สิ�งปลกูสร้าง  จ. พระนครศรีอยธุยา   โรงงาน  เทคโนโลยี  อาคาร          10.31  

     (ประเทศไทย)    

 ที�ดินพร้อม เลขที� 1/82 หมู่ 5 อ.อทุยั 13-1-86.9 สาํนกังานและ  บจ.เคมโทรนิคส ์  ที�ดิน          54.00 68.60 

สิ�งปลกูสร้าง จ.พระนครศรีอยธุยา  โรงงาน  เทคโนโลยี  อาคาร          14.88  

     (ประเทศไทย)    

สิ�งปลกูสร้าง เลขที� 1/82 หมู่ 5 อ.อทุยั 2,398.90  สาํนกังานและ บจ.เคมโทรนิคส ์ อาคาร            20.02             - 

บนที�ดินเช่า จ.พระนครศรีอยธุยา ตารางเมตร โรงงาน โปรดกัส์  จาํกดั    

        

 อาคารชุด  1 Sims Lane, #05-11,  0-0-96.5  สาํนกังาน  บจ.เคซีอี สงิคโปร์ อาคาร        158.38         161.00 

 Singapore 387355.    พีทีอ ี    

        

 

 กรรมสิทธิ> :  สญัญาเชา่ 

   วัตถุประสงค์การ ผู้ถือกรรมสิทธิ�   

ทรัพย์สิน ที�ตั �ง  พื �นที� ใช้งาน     

             

 1) ที�ดินเปลา่  นิคมอตุสาหกรรม 3,204 ตรม.  อาคารโรงงาน  การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ       

            

 2) ที�ดินเปลา่  นิคมอตุสาหกรรม  622 ตรว.  ประกอบธุรกิจ  บจ ไทยลามิเนต แมนแูฟค-    

  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ    เจอเรอร์    

        

 3) ให้สทิธิใช้ที�ดิน  นิคมอตุสาหกรรม   245 ตรม.  วางท่อในนิคมอตุสาห  การนิคมอตุสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบงั กรุงเทพฯ   -กรรมลาดกระบงั     
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รายละเอียดของสญัญาเชา่ 

 

สญัญา คู่สญัญา ระยะเวลา อตัราค่าเช่า (บาท/เดือน) 

1) เช่าที�ดิน 

 

 

 

 ระหว่าง บริษัทเคซอีี อีเลคโทรนิคสจํ์ากดั 

 (มหาชน) กบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง 

 ประเทศไทย 

 

2 ปี 8 เดือน 

(วนัที� 1 พฤษภาคม 2559  

ถึง  

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561) 

 1) ระหว่างวนัที�  1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2559  

 เป็นจํานวน 86,666.19 บาท 

 2) ระหว่างวนัที�  1 มิ.ย. 2559 - 31 ธ.ค 2561 

 เดือนละ 93,814.29 บาท 

2) เช่าที�ดิน 

 

 

 

 ระหว่าง บริษัทเคซอีี อีเลคโทรนิคสจํ์ากดั  

 (มหาชน) กบั บริษัทไทยลามิเนต แมนแูฟค 

 เจอรเรอร์ จํากดั 

 

3 ปี 

(วนัที� 1 พ.ย. 2559  ถึง 

วนัที� 31 ต.ค. 2563) 

 อตัราค่าเช่า 67,922.40 บาท/เดือน 

 มีผลตั 'งแต่ 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2563 

  

 

3) ให้สทิธิวางท่อ  ระหว่าง บริษัทเคซอีี อีเลคโทรนิคสจํ์ากดั 3 ปี   1)ระหว่างวนัที�  1 มกราคม 2560 ถึง 31 

 ในนิคมอตุสาหกรรม  (มหาชน) กบั การนิคมอตุสาหกรรมแห่ง (วนัที� 1 มกราคม 2560 ธนัวาคม 2562 เป็นอตัราค่าเช่า จํานวน 41,503  

 ลาดกระบงั  ประเทศไทย ถึง บาทต่อปี และค่าบํารุงรักษาท่อ  164.26 บาทต่อ 

 และค่าบํารุงรักษา  ถึง 31 ธนัวาคม 2562) เดือน 

 สิ�งอาํนวยความสะดวก    

    

 

มูลค่าตามบญัชีของทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ณ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงันี / 
 

รายการ มลูค่าสทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 

   ที�ดิน      438.83 

   อาคาร สิ�งปลกูสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร   2,041.11 

  เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน   5,662.60 

  ส่วนปรับปรุงโรงงาน     392.63 

  เครื�องตกแต่ง ติดตั �ง และอปุกรณ์สํานกังาน      30.94 

  ส่วนปรับปรุงสํานกังาน       97.91 

  ยานพาหนะ      54.64 

  โรงงานและส่วนปรับปรุงโรงงานระหว่างก่อสร้าง       52.69 

  เครื�องจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตั �ง และอื�นๆ    365.98 

รวม 9,137.33 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธรุกิจที�เกี�ยวข้องและเกื &อหนนุกบัธรุกิจหลกัของบริษัทฯเท่านั &น โดยบริษัทฯ จะ
แตง่ตั &งตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื�อให้มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายในการ

ดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเอื &อต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั &ง ฝ่ายปฏิบตัิการของแต่ละ
บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทั &งนี & โดยเป็นการลงทุนใน
สดัสว่นที�มากพอให้บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคมุกิจการได้อยา่งเหมาะสม 

นอกจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที�มีอยูใ่นปัจจบุนัแล้ว บริษัทยงัไมม่ีนโยบายที�จะลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจใด
อีก  
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายที�อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคญั และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ที�มีจํานวนสงูกว่า ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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   6.1   ข้อมูลทั�วไป 

    ชื�อบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ :   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“KCE”) 

 ประเภทธรุกิจ  :  ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ "PCB" 

 ประเภทของหุ้น :  หุ้นสามญั 

 ทนุจดทะเบียน           : 587,426,511 บาท ได้ออกหุ้นสามญัจํานวน 586,104,798 หุ้น  

  (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559) มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  

 ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  :  เลขที� 72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  

     ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 

     เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

 เลขทะเบียนบริษทั        :  0107535000354 (เดิม เลขที�บมจ. 68) 

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

 โทรศพัท์   :      (662) 326-0196 - 9 

 โทรสาร :      (662) 326-0300 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทตา่งๆ ตั /งแต ่ร้อยละ 10 ขึ /นไป ดงันี / 

1) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  677 ม.4 เขตสง่ออก นิคมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวทิ 

    ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมทุรปราการ 10280 

โทรศพัท์    02-709-3156-62 

โทรสาร    02-324-0368-9 

2) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  117,118 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 

    ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน 

6 ข้อมลูทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 



                                                                                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 

  หน้า  49 

 

พระนครศรีอยธุยา 13160 

โทรศพัท์    035-351-812-19 

โทรสาร    035-351-811 

3) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิต LAMINATE และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG) ซึ�งเป็นวตัถดุิบสาํคญัในการผลิตแผน่พิมพ์วงจร 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  70 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

    ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 

    เขตลาดกระบงั กทม. 10520 

โทรศพัท์    02-326-1312-3 

โทรสาร    02-326-0016 

4) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้จดัจําหนา่ย PCB ในประเทศไทย 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  100/61 ชั /น 21 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม9 

    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

โทรศพัท์    02-645-0304-5 

โทรสาร    02-645-0306 

5) ชื�อนิติบคุคล   เคซีอี อเมริกา อิงค์ 

ประเภทธรุกิจ   ผู้จดัจําหนา่ย PCB ในสหรัฐอเมริกา 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  954 SAN RAFAEL AVE. 

    MOUNTAIN VIEW 94043-1926 USA 

โทรศพัท์    (650) 934-3700 

โทรสาร    (650) 230-4930 
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6) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้จดัจําหนา่ย PCB ในภมูิภาคเอเซีย 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  1 SIMS LANE, # 05-11 

    387355 SINGAPORE 

โทรศพัท์    65-6748-5603 

โทรสาร    65-6748-7192 

7) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ตวัแทนจดัหาวตัถดุิบในตา่งประเทศให้กบักลุม่บริษัท  

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว NTD 3,000,000  

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  17 Fl, No. 1086, Zhongzheng Rd., 

    Taoyuan Dist., TAOYUAN CITY, 33045 

     TAIWAN (R.O.C.) 

โทรศพัท์    886-3-3588101 

โทรสาร    886-3-3588210 

8) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทธรุกิจ   ผู้ผลิตหมกึพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า และนํ /ายาเคมีที�ใช้ใน 

กระบวนการผลิตแผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 48,000,000 บาท 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  1/28 หมู่ 5 ตําบลคานหาม อําเภออทุยั 

    พระนครศรีอยธุยา 13210 

Website    http://chemtronic-thai.com 

โทรศพัท์    035-719674-6   

โทรสาร    035-719-677 

9) ชื�อนิติบคุคล   บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

ประเภทธรุกิจ    ผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที�ใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหาร 

     สตัว์ 

ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
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ทนุจดทะเบียน   ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 24,000,000 บาท 

ที�ตั /งสํานกังานใหญ่  1/82 หมู่ 5 ตําบลคานหาม อําเภออทุยั 

    พระนครศรีอยธุยา 13210 

โทรศพัท์    035-719674-6   

โทรสาร    035-719-677 

 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบยีน 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภเิษก เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ :  662-009-9000 

โทรสาร :  662-009-9991 

 

ผู้สอบบัญชี 

นายวรีะชยั   รัตนจรัสกลุ   ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขที� 4323  และ/หรือ 

 นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขที� 4795  และ/หรือ 

 นางสาวมาริษา   ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัขีรับอนญุาตเลขที� 5752 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

ชั /น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ :  02-677-2000 

โทรสาร  :  02-677-2222 

  

ที�ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 

 21 ซอยอํานวยวฒัน์ ถนนสทุธิสาร 

 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ : 02-693-2036 

โทรสาร  : 02-693-4189 
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6.2   ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

        ไมม่ีข้อมลูอื�นที�อาจมผีลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 
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7.1   จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531และได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั �งนี � ณ วันที
 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 
587,426,511 บาท และมีทนุที
ออกและชําระแล้ว 586,104,798 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 586,104,798 หุ้น 

มลูคา่ที	ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท    

7.2    ผู้ถอืหุ้น   

กลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที
 30 ธนัวาคม 2559 (ข้อมลู ปิดสมดุทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2559) 

รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละของ 
  

 

ทุนชําระแล้ว 

1  กลุ่มองค์โฆษิต*    192,549,305 32.85 

2  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั          62,513,827  10.67 

3  ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 27,316,750 4.66 

4  State Street Bank Europe Limited 20,380,543 3.48 

5  นาย อภิศกัดิ� เทพผดงุพร 11,137,000 1.90 

6  State Street Bank and Trust Company 8,303,550 1.42 

7  Chase Nominees Limited 8,136,166 1.39 

8  The Bank of New York (Nominees) Limited 7,873,192 1.34 

9  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, 

     Fund Services Department  
6,455,000 1.10 

10  HSBC Singapore (Nominees) PTE LTD 6,446,300 1.10 

รวม 351,111,633      59.91 

หมายเหตุ : * กลุม่องค์โฆษิต ประกอบด้วย 

1. นายพิธาน องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน    80,076,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   13.66 

2. นายอรรถสทิธิ� องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน    34,631,809 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ     5.91 

3. นางสาวชติุนาถ องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน   32,999,144 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ     5.63  

4. นางวรลกัษณ์          องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน              839,750 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ     0.14 

5. นายบญัชา องค์โฆษิต      ถือหุ้นจํานวน               2,380 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ     0.0004 

6. APCO CAPITAL PTE LTD     ถือหุ้นจํานวน           44,000,000 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ     7.51 

ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที�ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจํานวนร้อยละ 30.02 

 

7  ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 



                                                                                                         แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

หนา้ 54 

 

 

7.3    การออกหลกัทรัพย์อืน – กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

7.3.1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) 

เมื
อวันที
 28 เมษายน 2554 ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและ
จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอ่ยจํานวน 10,000,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นชนิดระบชืุ
อผู้ ถือและโอนเปลี
ยนมอืไม่ได้ เว้น
แต่โอนตามที
กําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W4  และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดงักลา่วมีอายไุมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่นัที
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วยมสีิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 7.81 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ

ทกุๆไตรมาส ในวนัที
 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิดงักล่าว

แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเมื
อวนัที
 12 มีนาคม 2555 ซึ
งเป็นวนัที
บริษัทได้แจ้ง
เงื
อนไขและข้อตกลงตา่งๆในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน  โดยกําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกคือวนัที
 1 

ถึง 10 มิถนุายน 2555 และกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายคือวนัที
 10 มีนาคม 2560 

ตอ่มาเมื
อวนัที
 29 เมษายน 2556 ที
ประชมุสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการปรับ
ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ ESOP-W4 โดยมีรายละเอียดราคาและอตัราการใช้สิทธิภายหลงั

การปรับสิทธิดงัตอ่ไปนี � 
 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการปรับสทิธิ 

ราคาใช้สทิธิ 7.810 6.721 

อตัราการใช้สทิธ ิ 1 หน่วย : 1 หุ้น 1 หน่วย : 1.16199 หุ้น 
 

โดยการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที
 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  

ใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 424,126 หุ้น 

(หลงัการแปลงสิทธิ)  

เมื
อวนัที
 18 มีนาคม 2557 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมตัิแก้ใขเปลี
ยนแปลงระยะ
สิ �นสดุโครงการ ESOP-W-4 ที
ได้ออกและจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังาน จากวนัที
 10 มีนาคม 2560 

เป็นวนัที
 30 มิถนุายน 2557 สง่ผลให้บริษัทยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 365,000 หน่วย ดงันั �น ไม่มี
ใบสาํคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557  

7.3.2 ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2557 ที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมติัให้บริษัทออกและ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทยอ่ย จํานวน 10,000,000 หน่วย ซึ
งเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบุชื
อผู้ ถือและโอนเปลี
ยนมือไม่ได้  
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เว้นแตโ่อนตามที
กําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W5 และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัที
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือใบสําคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วยมสีิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 31.99 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการ

ใช้สิทธิทุกๆไตรมาส ในวนัที
 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม บริษัทได้ให้สิทธิ

ดงักลา่วแก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยเมื
อวนัที
 30 เมษายน 2557  ซึ
งเป็นวนัที
บริษัท
ได้แจ้งเงื
อนไขและข้อตกลงต่างๆในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนกังาน โดยกําหนดการใช้สิทธิครั �งแรก 

คือวนัที
 1 ถึง 5 มิถนุายน 2557 และกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายคือวนัที
 28 เมษายน 2560 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 1,406,200 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 337,000 หน่วย 

 

7.3.3  ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (KCE–W2) ทีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

เมื
อวนัที
 29 เมษายน 2556 ที
ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (KCE–W2) จํานวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย

แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น 

เมื
อวนัที
 17 มิถนุายน 2556 บริษัทมีการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท 

(KCE–W2) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแตว่นัที
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมี
อตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อ 1 

หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทกุๆไตรมาส ในวันที
 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน 

และธันวาคม กําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกคือวันที
 1 ถึง 10 กันยายน 2556 และกําหนดการใช้สิทธิครั �ง
สดุท้ายคือวนัที
 17 มิถนุายน 2559 ทั �งนี � บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที
เกิดจากการใช้
สิทธิเข้าจดทะเบียนป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    ใบสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 17,987,546 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 11,253,092 หน่วย 

(จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ
งหมดสิทธิการใช้ 980,692 หน่วย หลงัการใช้สิทธิครั �งสุดท้ายในวนัที
 17 

มิถนุายน 2559) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 คงเหลือ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 0 หน่วย    

7.4    นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ จะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ
งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
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เงินทนุสํารองอื
นตามที
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้ เมื
อบริษัทฯ ได้รับอนุมติั

จากที
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสํารองอื
น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํ �ามลูคา่หุ้น 
ตามลําดบัเพื
อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ มนีโยบายจา่ยเงินปันผลไมต่ํ
ากวา่ร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกําไรสุทธิประจําปีตามงบการเงิน

รวม หลงัจากหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ปีละ 2 ครั �ง 

ครั �งแรกเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล ซึ
งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดครึ
งปีแรก โดยต้องผ่านการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั �งถดัไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั �งที
สอง
เป็นเงินปันผลประจําปี ซึ
งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวดครึ
งปีหลงั และต้องได้รับการอนุมตัิ

จากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการจา่ยเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย สถานะการเงิน

และปัจจยัสําคญัอื
นๆ ของบริษัทยอ่ยนั �น ๆ 

ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ �นอยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจําเป็นและ

ความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย และการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกําไร

สะสมที
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะทีผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

        ปี 2559 ปี 2558             ปี 2557             ปี 2556     ปี 2555          

                   ปีที�นําเสนอ 

 1. กาํไรสุทธิ    งบการเงินรวม               3,038,747,419   2,240,105,857      2,109,770,664      1,173,504,078        643,273,805          

       งบเฉพาะกิจการ                3,482,450,950          944,181,216         924,461,921         449,808,038         257,186,642         

2. จาํนวนหุน้ ณ วนัสิ�นสุด 31 ธ.ค.   586,104,798     574,763,198        565,628,244         480,495,089        472,600,769 

3. เงินปันผลจ่าย - บาทตอ่หุน้         2.10       1.50              1.10               0.75         0.55      

 เงินปันผลระหวา่งกาล         1.00         0.50             0.40                0.25         0.20      

 เงินปันผลประจาํปี          1.10*                       1.00       0.70                0.50         0.35                         

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น (บาท)*    1,230,709,951     861,316,674        621,248,636          389,907,688   252,101,513       

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 

  งบการเงินรวม                  40.50%     38.4%                29.4%             33.2%        39.2%  

  งบเฉพาะกิจการ                35.34%     91.2%                67.2%             86.7%        98.0%       

( * เป็นอตัราเงินปันผลทีจะนําเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ) 

 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2556 ที
ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 

0.35 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 161.3 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
 15 

พฤษภาคม 2556  
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เมื
อวนัที
 8 สิงหาคม 2556 ที
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที
 30 มิถนุายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 

0.25 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 115.4 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ในวนัที
 6 

กนัยายน 2556 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2557 ที
ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุ้น

ละ 0.50 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 274.5 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
15 พฤษภาคม 2557 

เมื
อวนัที
 5 สิงหาคม 2557 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที
 30 มิถนุายน  2557 ในอตัราหุ้น

ละ 0.40 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 223.2 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
4 กนัยายน 2557 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2558 ที
ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้น

ละ 0.70 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 398.1 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
15 พฤษภาคม 2558 

เมื
อวนัที
 11 สิงหาคม 2558 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงาน ตั �งแต่วนัที
 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที
 30 มิถนุายน  2558 ในอตัราหุ้น

ละ 0.50 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 285.0 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
  
11 กนัยายน 2558 

เมื
อวนัที
 28 เมษายน 2559 ที
ประชมุสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจา่ยปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 

ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 576 ล้านบาท บริษัทจา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัที
 16 พฤษภาคม 2559 

เมื
อวนัที
 9 สิงหาคม 2559 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมตอินมุตัิการจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้แก่

ผู้ ถือหุ้นสามญัจากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 

ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 586 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที
 9 

กนัยายน 2559 
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8.1  โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 6 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร โดยมีรายชื
อ และขอบเขต อํานาจ และ

หน้าที
 ดงันี � 
1)   คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ทา่น โดยมีองค์ประกอบดงันี � 

- ประธานกรรมการ ซึ
งไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ เพื
อให้มกีารแบง่แยกบทบาท
อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดาํเนินงาน 

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือเทา่กบั 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด ซึ
งเป็นสดัส่วนตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- กรรมการที
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 6 ทา่น และกรรมการที
เป็นผู้บริหาร 3 ทา่น 

รายชื�อและตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทั 

1. นายบญัชา  องค์โฆษิต (1) ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 

2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายไพฑรูย์  ทวีผล  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี
ยงองค์กร 

4. นายปัญจะ  เสนาดสิยั กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการนโยบายบริหารความเสี
ยงองค์กร 

5. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

6. นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต (1) กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร,  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7. นางศิริพรรณ  สนัธนะพนัธ์ กรรมการ, กรรมการนโยบายบริหารความเสี
ยงองค์กร 

8. นายพิธาน  องค์โฆษิต (1) กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

     กรรมการนโยบายบริหารความเสี
ยงองค์กร 

9. นายครรชิต   บนุะจินดา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 
หมายเหตุ : 

(1) กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

8  โครงสร้างการจัดการ 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื
อผูกพันบริษัทฯประกอบด้วย นายบัญชา องค์โฆษิต นายปัญจะ 
เสนาดิสยั  แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต นางศิริพรรณ สนัธนะพันธ์ และ นายพิธาน 

องค์โฆษิต กรรมการสองในหกคนนี � ลงลายมือชื
อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื
อประโยชน์ที
ดีที
สดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฎิบตัิสําคญั 

4 ประการคือ 

1.1 การปฏบิตัหิน้าที
ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2 การปฏบิตัหิน้าที
ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏบิตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที
ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of 

Obedience) 

1.4 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose) 

2. พิจารณาอนมุตัิ ให้ความชอบ และทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการดาํเนินงาน แผน

งบประมาณ และควบคมุการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมี

ประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื
อความมั
นคงและผลประโยชน์ที
สมดลุย์ และยั
งยืนของทกุฝ่ายที

เกี
ยวข้อง 

3. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทั �งในปัจจบุนัและในระยะยาว 
รวมทั �งปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

4. ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ กําหนดให้เรื
องดงัตอ่ไปนี �เป็นอํานาจ หน้าที
 และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ที
จะเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ ให้ความเห็นชอบ 

1) นโยบาย แนวทางกลยทุธ์การบริหารงาน เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจําปี

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

2) ผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษทัฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

3) การลงทนุในโครงการที
ไมมี่ในงบประมาณประจําปี และอนมุตัิรายการปกติทั
วไปทางการค้าที
มี
วงเงนิเกินอํานาจอนมุตัิของกรรมการผู้จดัการ 

4) การซื �อและจําหน่ายสินทรัพย์ การซื �อกิจการ และการเข้าร่วมโครงการร่วมทนุที
เป็นไปตามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที
มีมลูคา่เกินอํานาจอนมุติัของกรรมการผู้จดัการ 

5) การทําธุรกรรมอนัมีผลกระทบที
สําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนี �สนิ ยทุธศาสตร์การทํา
ธรุกิจ และชื
อเสียงของบริษทัฯ 
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6) การทําสญัญาใดๆ ที
ไมเ่กี
ยวกบัการทําธรุกิจปกติ และสญัญาที
เกี
ยวกบัการทําธุรกิจปกติที
มี
ความสาํคญั 

7) การเปิดและปิดบญัชีของบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงนิตา่งๆ 

8) การทํารายการเกี
ยวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนั 
ส่วนที
ไมเ่ข้าข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9) การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

10) การเปลี
ยนนโยบายและวิธีปฏบิตัิที
มีนยัสาํคญัเกี
ยวกบัการบญัชี การบริหารความเสี
ยง และการ
ควบคมุภายใน 

11) การกําหนดและการเปลี
ยนแปลงอํานาจอนมุตัิที
มอบให้กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู 

12) การเสนอแตง่ตั �งและการสิ �นสดุสถานภาพของกรรมการ เลขานกุารบริษัท  
13) การมอบอํานาจหน้าที
ให้ประธานกรรมการ กรมการผู้จดัการ หรือกรรมการบริษทั คนใดคนหนึ
ง 

รวมถึงการปรับปรุง เปลี
ยนแปลง แก้ไข การมอบอํานาจหน้าที
ดงักล่าว ทั �งนี � ต้องไมข่ดักบั
กฎเกณฑ์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

14) การแตง่ตั �งและกําหนดอํานาจหน้าที
ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

15) การแตง่ตั �งกรรมการในบริษัทยอ่ย 

16) การปรับปรุง เปลี
ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัรองกรรมการผู้จดัการขึ �นไป 

17) การดาํเนินการอื
นใดเพื
อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติที
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. กํากบัดแูลและสอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิที
โปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ 

6. จดัให้มแีละกํากบัดแูลให้มกีารบริหารจดัการตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที
ด ี

7. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและยั
งยืนตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

8. กํากบัดแูลกระบวนการแตง่ตั �งและเลือกตั �งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชดัเจน 

9. ควบคมุดแูลจดัการ การขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในบริษัทและสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัตระหนกั 

ในความสําคญัของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน เพื
อลดความเสี
ยงด้านการทจุริตและการใช้
อํานาจอยา่งไมถ่กูต้อง รวมทั �งป้องกนัการกระทําผิดกฎหมาย 

10. เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มสีว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส

ในการดําเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องเพียงพอ 

11. พิจารณาแตง่ตั �ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตาํแหน่งใดๆ ในกรณีที
จําเป็น  

12. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

13. กํากบัดแูลและพฒันาระบบการบริหารความเสี
ยง รวมทั �งการกํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของ
บริษัทฯ เพื
อให้ไปสูม่าตรฐานที
ยอมรับในระดบัสากล 

14. ประเมินผลการปฏิบตัหิน้าที
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยรวมเป็นรายคณะ และ

ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 
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15. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแตใ่นกรณีที
มเีหตสุดุวิสยั โดย
กรรมการบริษัทฯ ที
ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัท หรือเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้กําหนด นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ
งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี � 

• ต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสยีงทั �งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลที
เกี
ยวข้องตาม
มาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย์) 

• ไมเ่ป็นกรรมการที
มสีว่นร่วมในด้านตา่งๆ ดงันี � 
o การบริหารงาน  

o พนกังาน หรืออดีตพนกังานของผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

o ผู้ ที
มผีลประโยชน์ร่วมกบับริษัทฯ รวมถึงผู้ตรวจสอบ ที
ปรึกษากฎหมาย หรือผู้

ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 

o พนกังานบริษัทฯ  

o ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย

ลําดบัเดียวกนั  

o นิติบคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง) 

o ผู้ ที
มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯในชว่งระยะ 2 ปี 

• ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ เชน่เป็นลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี �-ลกูหนี �การค้า เจ้าหนี �-ลกูหนี �เงินกู้  
เป็นต้น รวมทั �งไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั �งในด้าน
การเงนิและการบริหารงานของบริษทัฯ และบริษัทในกลุม่ บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที
อาจ
มีความขดัแย้งในลกัษณะที
จะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไมเ่ป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์ที
อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ บริษทัในกลุม่ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง 

• ไมไ่ด้รับการแตง่ตั �งเป็นตวัแทนเพื
อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บทบาทและหน้าทีของประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการ มีหน้าที
รับผิดชอบในการกําหนดวาระการประชุม  
ให้รายละเอียดข้อมลู ต่อกรรมการ  เป็นผู้ดําเนินการประชมุ เพื
อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอ

เรื
องตา่งๆและเสนอความคิดเห็นใดๆ  ที
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ ปฏบิตัิหน้าที
ด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที
จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่บริษัท นอกจากนี � ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นในประเด็นที
สําคญัๆของบริษัท หรือใน

ประเด็นที
ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั 
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 แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและเป็น

จดุแข็งที
ช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื
องมาจนถึงปัจจบุนั เนื
องจาก
ประธานกรรมการเป็นผู้ ริเริ
มนําเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) เข้ามาในประเทศไทยเป็นราย

แรก จึงมีความเชี
ยวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอย่างยาวนาน และสามารถปฏิบัติหน้าที
โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย มาโดยตลอด  

 ประธานกรรมการไมม่ีอํานาจเหนือกวา่กรรมการทา่นอื
นๆ ดงักฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบหุน้าที
ความ
รับผิดชอบเพิ
มเติมของประธานกรรมการบริษัทฯ ไว้ดงันี � 

- ทําหน้าที
เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ และควบคมุดแูลการประชมุให้ดาํเนินไปอยา่ง

เรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอยา่งเต็มที
 และเป็น
อิสระ 

- ในการประชมุคณะกรรมการหรือการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานจะเป็นผู้ลงคะแนนตดัสนิในกรณีที
มี
คะแนนเสียงเท่ากนั 

- ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือการประชมุผู้ ถือหุ้นที
ประธานกรรมการมีสว่นได้สว่นเสียกบั
การพิจารณาในวาระใด ประธานกรรมการจะไมอ่ยูใ่นที
ประชมุและงดออกเสียงในวาระนั �นๆ 

- ทําหน้าที
เป็นประธานในที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากหน้าที
และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยึดมั
นในจรรยาบรรณและ

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที
ดีอยูเ่สมอ เพื
อเป็นแบบอยา่งให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

2)  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั �งคณะกรรมการบริหาร ซึ
งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู
จากฝ่ายจดัการ ดงัมีรายชื
อตอ่ไปนี � 

1) นายบญัชา องค์โฆษิต  ประธานกรรมการบริหาร 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  รองประธานกรรมการบริหาร 

3) นายพิธาน องค์โฆษิต  ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี
ยน   ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานปฏบิตัิการผลิต 

5) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี      ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงนิและบริหาร 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยทุธศาสตร์ในการทาํธรุกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย โครงการลงทนุทกุโครงการ แผนกําลงัคนประจาํปี 

2. อนมุตักิารสรรหา/คดัเลือก ผู้บริหารใหมใ่นระดบัรองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และกําหนดคา่ตอบแทน
ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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3. กํากบัดแูลการปฏบิติังานของฝ่ายบริหารให้ดาํนินงานภายใต้นโยบายตา่งๆที
กําหนดไว้ รับผิดชอบ
โดยรวมและควบคมุคา่ใช้จา่ยและงบลงทนุตามขอบเขตที
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิในแผนงาน
ประจําปี 

4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการ และแผนยทุธศาสตร์ในการปฏิบตัิงานให้บรรลุ

เป้าหมายสงูสดุ 

5. รับผิดชอบตอ่ผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร และให้คาํปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื
อที
จะบรรล ุ
เป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. รับผิดชอบและอนมุตัิการจดัหาวงเงนิกู้ระยะสั �นและระยะยาว เพื
อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตั ิ

7. ให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่คณะกรรมการเพื
อชว่ยประกอบการตดัสินใจใดๆที
เกี
ยวข้องกบับริษัทฯ 

8. แก้ไขปัญหาหรือความขดัแย้งใดๆ ที
มผีลกระทบกบัองค์กร 

9. ดํารงไว้ซึ
งการสื
อสารที
มปีระสทิธิภาพตอ่ผู้มีสว่นเกี
ยวข้อง 

10. พิจารณาเรื
องการระดมทนุของบริษัทฯ เพื
อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

11. อนมุตักิารแตง่ตั �งที
ปรึกษาด้านตา่งๆ ที
จําเป็นตอ่การดาํเนินงานของบริษัทฯ 

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

กรรมการอิสระทั �งหมด ซึ
งเป็นผู้ ที
มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดไว้ โดยจะปฏิบตัิหน้าที
ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการ
ตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื
อให้เกิดความถกูต้องเป็นธรรม และเป็นไปเพื
อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุคน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น โดยมีองค์ประกอบดงันี � 

- กรรมการอิสระ 3 ทา่น 

- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที
จะสามารถทําหน้าที
ใน
การสอบทานความน่าเชื
อถือของงบการเงิน 

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) นายไพฑรูย์   ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 

3) นายครรชิต   บนุะจินดา กรรมการตรวจสอบ 

นางเอื �ออารี แก่นโกมล ได้รับการแต่งตั �งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มรีายงานทางการเงนิที
ถกูต้องและเพียงพอ โดยจดัให้มีผู้สอบบญัชีเข้าร่วม
ประชมุด้วยทกุไตรมาส 
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2. สอบทานให้บริษัทฯมีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัธรุกิจ
ของบริษัท 

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที
เกิดรายการที
เกี
ยวโยงกนัหรือรายการที
อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

4. สอบทานให้บริษัทฯ มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที
เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทั �งมีหน้าที
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการตรวจสอบการดาํเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที
ยอมรับ
โดยทั
วไปและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทั �งการพิจารณาเสนอคา่ตอบแทน 

การสอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อย 1 ครั �ง/ปี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 

6. ประเมินความเสี
ยงที
สาํคญัของบริษัทฯ และให้คําแนะนําในการลดความเสี
ยง 

7. ให้ความเห็นชอบการแตง่ตั �ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหวัหน้าหน่วยงาน

การตรวจสอบภายในของบริษัท 

8. ให้ความเห็นชอบ แผนงานการตรวจสอบของหนว่ยงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ

อตัรากําลงัของหนว่ยงานการตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาประเมนิผลการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทํารายงานกํากบั

ดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดในประเดน็สาํคญัดงันี � 
(1)  ความถกูต้อง เชื
อถือได้ของรายงานทางการเงนิ 

(2)  ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

(3)  การปฏบิตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที
 
เกี
ยวข้อง 

(4)  ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(5)  รายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(6)  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น 

(7)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตที
ได้รับจากการปฏบิตัิหน้าที
 
(8)  รายการอื
นใดที
ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั
วไปควรทราบ  

10. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื
อชี �แจง
ในเรื
องที
เกี
ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี 

11. พิจารณาทบทวนเพื
อปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี(หากมีความจําเป็น) 
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12. สอบทานให้บริษัทฯ มกีระบวนการบริหารความเสี
ยงอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานที
เหมาะสม โดย
ร่วมหารือกบัคณะทํางานบริหารความเสี
ยงของฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษัทฯที
เกี
ยวข้อง
กบัการบริหารความเสี
ยงและการประเมินความเสี
ยงทกุด้าน รวมทั �งความเสี
ยงจากทจุริตคอร์รัปชั
น 

13. ปฏบิตัิการอื
นใดตามที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
14. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส 

4)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั �งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึ
งประกอบด้วยกรรมการ 
3 ท่าน โดยมอีงค์ประกอบดงันี � 

- กรรมการอสิระ 2 ทา่น และกรรมการที
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

1. พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการ 

2. นายปัญจะ เสนาดิสยั   กรรมการ 

3. นายไพฑรูย์ ทวผีล   กรรมการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ในการสรรหา 

1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหา กําหนดคณุสมบติัของบคุคลที
จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื
อแทนกรรมการที
ครบ
วาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที
มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทั �งในด้านทกัษะ ประสบการณ์ และ

ความสามารถเฉพาะด้าน 

2. พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร 

3. สรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ทดแทนกรรมการที
ครบวาระ หรือกรณีอื
นๆ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ กรรมการ

ผู้จดัการ เพื
อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายชื
อบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนด
ระยะเวลาที
เพียงพอก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื
อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา โดยมกีารทบทวนแผนอยา่งสมํ
าเสมอ 

6. ปฏบิตัิหน้าที
ในเรื
องอื
นๆ ตามที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
7. รายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั �ง 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ในการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทั กรรมการชดุย่อยและ 
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กรรมการผู้จดัการ ให้มคีวามชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกบั

ภาระหน้าที
 ความรับผิดชอบที
ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที
จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที
อยูใ่นอตุสาหกรรมและธรุกิจที
มีขนาดใกล้เคียงกนั โดย
คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนั �น เพียงพอที
จะจงูใจให้คณะกรรมการมีคณุภาพและสามารถปฏบิติั
หน้าที
ให้บรรลเุป้าหมายและทิศทางธรุกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที
โปร่งใส และสร้างความ
มั
นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยเพื
อนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอตอ่ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

3. พิจารณากําหนดเป้าหมายและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเพื
อพิจารณาความ
เหมาะสมในการกําหนดคา่ตอบแทน และเสนอตอ่ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

เพื
อพิจารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง  

4. ปฏบิตัิหน้าที
อื
นตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5)  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิจดัตั �งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยแตง่ตั �งจากกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดบัสงูจากสว่นงานตา่งๆ โดยมกีรรมการอิสระเป็นที
ปรึกษาของคณะกรรมการนี �  

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

1) นางจนัทิมา  องค์โฆษิต       ประธานกรรมการ 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต           กรรมการ 

3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี          กรรมการ และเลขานกุารฯ 

4) นายวิบรูณ์ สนุทรวิวฒัน์ กรรมการ    

        โดยมีนายไพฑรูย์ ทวีผล เป็นที
ปรึกษาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

1. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการที
ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามดแูลการปฏบิติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที

ดี และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั �งหลกั
สากล 

3. ทบทวนและกําหนดหลกัเกณฑ์  ข้อพึงปฏบิตัิที
สําคญั และปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี
อยา่งตอ่เนื
อง สมํ
าเสมอ และเหมาะสม 

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี
ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น 
แนวปฏิบตัิ  และข้อเสนอแนะเพื
อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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5. ครอบคลมุการกํากบัดแูลการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ
งแวดล้อม 

6. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มีการประชมุตามความจําเป็นและความเหมาะสม 

โดยจะต้องมีการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ครั �งตอ่ปี และรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบ 

 

 6)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสียงองค์กร     

ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที
 10/2559 เมื
อวนัที
 11 ตลุาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั �งคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร โดยแต่งตั �งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร เข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

รายชื�อและตําแหน่ง คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร   

1) นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานคณะกรรมการ 

2) นายครรชิต บนุะจินดา กรรมการ 

3) นายปัญจะ  เสนาดิสยั กรรมการ 

4) นายพิธาน  องค์โฆษิต กรรมการ 

5) นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ 

นายสมชาย อาจรักษา เลขานกุารฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสียงองค์กร 

1. กําหนดขอบเขตภาระหน้าที
ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร และขั �นตอน 
กระบวนการ ในการดาํเนินการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

2. พิจารณาปัจจยัความเสี
ยงที
มีผลกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์องค์กร พร้อมให้

ข้อเสนอแนะที
เป็นประโยชน์เพื
อป้องกนัและเฝ้าระวงัความเสี
ยงจากสถานการณ์ในปัจจบุนั 

3. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมนิผล และสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ

เสี
ยงระดบัจดัการ เพื
อนําไปดาํเนินการให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสี
ยงอยา่งตอ่เนื
อง 
4. รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง 

คณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัจดัการ     

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจดัตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงระดับจัดการ โดยแต่งตั �งจาก
ผู้บริหารระดบัสูงจากฝ่ายจดัการของส่วนงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ และมีประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นประธาน
กรรมการ  

รายชื�อและตําแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจัดการ  

1) นายพิธาน องค์โฆษิต   ประธานกรรมการ 

2) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี
ยน กรรมการ 

3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี  กรรมการ 
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4) นายอรรถสิทธิA องค์โฆษิต  กรรมการ 

5) นายวิบรูณ์ สนุทรวิวฒัน์   กรรมการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัจดัการ 

1. รับผิดชอบให้มกีารประเมนิความเสี
ยง จดัทํา และกํากบัดแูลการดาํเนินการตามแผนการจดัการ
ความเสี
ยงในระดบัองค์กร 

2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี
ยงให้อยูใ่นระดบัความเสี
ยงที
สามารถยอมรับได้ 

3. กําหนดกรอบการบริหารความเสี
ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี
ยง และ
ติดตามการนําไปปฏิบตั ิสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี
ยง 

4. สอบทานการบริหารความเสี
ยง รวมทั �งดาํเนินการเพื
อให้มั
นใจได้วา่การจดัการความเสี
ยงของบริษัท

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเสี
ยงให้อยูใ่นระดบัที
ยอมรับได้ และกํากบัดแูล

ให้หนว่ยงานตา่งๆ ดําเนินงานตามแผนการจดัการความเสี
ยง 

5. จดัให้มกีารประชมุทบทวนผลการดาํเนินงานตามระบบบริหารความเสี
ยง พร้อมรายงานผลตอ่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร ทราบเป็นประจําตอ่เนื
องทกุไตรมาส 

สรุปการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

รายชื�อกรรมการ              คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ 
        บริษัทฯ              ตรวจสอบ           สรรหาและ           กํากับดแูล            นโยบายการ 
                   กําหนด          กิจการ        บริหารความเสี�ยง 

                ค่าตอบแทน               องค์กร 
 
นายบญัชา องค์โฆษิต                C     -   -            -          - 

พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส         M    M  C            -          -  

นายไพฑรูย์ ทวีผล         M    C                 M            -          C 

นายปัญจะ เสนาดิสยั         M    -              M            -          M  

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต        M    -  -           C          -  

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต             M    -  -           M          -  

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์          M    -  -            -         M 

นายพิธาน องค์โฆษิต         M    -  -            -         M 

นายครรชิต บนุะจินดา         M                M  -            -                        M  

หมายเหต ุ: 

     C – Chairman  ประธาน         M – Member     กรรมการ 
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2559 

                                                การเข้าร่วมประชมุ (ครั �ง)_____                                   .           

รายชื�อกรรมการ              คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ      คณะกรรมการ 
        บริษัทฯ              ตรวจสอบ           สรรหาและ           กํากับดแูล            นโยบายการ 
                   กําหนด          กิจการ        บริหารความเสี�ยง 

                ค่าตอบแทน              องค์กร 

นายบญัชา องค์โฆษิต           12 / 12    -   -            -          - 

พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส     11 / 12  4 / 4           2 / 2            -          - 

นายไพฑรูย์ ทวีผล     12 / 12 4 / 4            2 / 2            -                   2 / 2  

นายปัญจะ เสนาดิสยั     12 / 12    -           2 / 2            -      2 / 2 

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต    12 / 12    -  -         4 / 4  

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต        12 / 12    -  -         4 / 4   

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์      12 / 12    -   -            -       2 / 2 

นายพิธาน องค์โฆษิต         12 / 12            -   -            -       2 / 2 

นายครรชิต บนุะจินดา      8 / 12        3 / 4               -                     2 / 2 

นายครรชิต บนุะจินดา ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั �งแต่วนัที 28 เมษายน 2559 

 

8.2   ผู้บริหาร  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 9 ท่าน ดงันี  

1) นายบญัชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร 

2) นางวรลกัษณ์  องค์โฆษิต รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

3) นายพิธาน  องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

4) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี
ยน   ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานปฎบิตัิการผลิต 

5) นางธญัรัตน์  เทศน์สาล ี ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงนิและบริหาร 

6) นายอรรถสิทธิA  องค์โฆษิต ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) นายธีระพร  ใจซื
อดี  ผู้ อํานวยการฝ่ายซอ่มบาํรุง 

8) นายไพโรจน์   ธาราวชัรศาสตร์ ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 

9) นายสนุนั  ศรีเพชร  ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการผลติ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการมีอํานาจและหน้าที
เกี
ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที
คณะกรรมการมอบหมาย และ
จะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณที
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื
อสตัย์ สจุริต
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และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นอย่างดีที
สดุ รวมไปถึงอํานาจหน้าที
ในเรื
องหรือกิจการ
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 

1. ควบคมุ ดแูลการดาํเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานทั
วไปของบริษัท 

2. บรรจ ุแตง่ตั �ง ถอดถอน โยกย้าย เลื
อน ลด ตดัเงินเดือนหรือคา่จ้าง ลงโทษทางวินยัพนกังาน และ
ลกูจ้าง ตลอดจนให้พนกังานและลกูจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที
คณะกรรมการกําหนด แต่
ถ้าเป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ �นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ก่อน 

3. มีอํานาจอนมุตัิการวา่จ้างผู้บริหารระดบัผู้ อํานวยการอาวโุส และระดบัผู้ อํานวยการ ผู้จดัการ 

4. มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดตอ่ สั
งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิตกิรรมสญัญา 
เอกสารคาํสั
ง หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ที
ใช้ติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และบคุคล
อื
น ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใดๆ ที
จําเป็นและสมควร เพื
อให้การดาํเนินการข้างต้นสาํเร็จ
ลลุว่งไป 

5. มีอํานาจอนมุติั และมอบอํานาจชว่งอนมุติัเบิกจา่ยเพื
อการจดัซื �อจดัจ้างซึ
งทรัพย์สนิและบริการ เพื
อ
ประโยชน์ของบริษัท ซึ
งอํานาจการอนมุตัิดงักลา่ว จะเป็นการอนมุตัิรายการปกติทั
วไปทางการค้าที

มีวงเงินไมเ่กิน 800 ล้านบาท ตอ่รายการ และอนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซื �อทรพัย์สินอื
นในวงเงนิไมเ่กิน 
400 ล้านบาทตอ่รายการ หากเกินจํานวนที
สามารถอนมุตัิให้นําเสนอเพื
อขออนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท 

6. มีอํานาจอนมุตัวิงเงนิการปรับเงินเดือนและโบนสั หรือสตูรโบนสั หรือการปรับผลตอบแทนประจําปี

ของผู้บริหารและพนกังาน 

7. ดําเนินการให้มีการจดัทําและสง่มอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ตอ่

คณะกรรมการเพื
อขออนมุตัิ และมหีน้าที
รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที
ได้รับ
อนุมตัดิงักลา่วตอ่คณะกรรมการในทกุๆ 3 เดือน 

8. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที
ได้อนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

9. มีอํานาจในการมอบอํานาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื
นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้โดย
การมอบชว่ง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม

หนงัสือมอบอํานาจฉบบันี � และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อกําหนด หรือคําสั
งที
คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทกําหนดไว้ 

10. อนมุตักิารแตง่ตั �งผู้มีอํานาจลงนามเอกสารสั
งจา่ยเงนิของบริษัทฯ รวมถึงสญัญาตา่งๆ  เอกสารทาง

บญัชีและการเงนิ และเอกสารทั
วไป 

11. เป็นที
ปรึกษาฝ่ายจดัการในเรื
องเกี
ยวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล และ
ด้านการปฏบิตัิอื
นๆ ซึ
งเกี
ยวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 
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12. มีอํานาจอนมุตัิการแตง่ตั �งที
ปรึกษาด้านตา่งๆ ที
จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

13. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อกําหนด คําสั
ง มติที
ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ มติที
ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทกุประการ 

8.3   เลขานุการบริษัท 

เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที
ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั �ง นางธัญรัตน์ เทศน์
สาลี เป็นเลขานกุารบริษัท เพื
อชว่ยดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทในการดแูลบริหารกิจการให้ดําเนินไป
ในทิศทางที
ถกูต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ
งขึ �น โดยกําหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี � ในนามของบริษัทฯหรือคณะกรรมการ 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี � 
1.1 ทะเบยีนกรรมการ 

1.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงาน

ประจาํปีของบริษัท 

1.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมสีว่นได้เสียที
รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอื
นๆ ตามที
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

4. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ

ข้อพึงปฏิบตัิตา่งๆ 

5. ร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 

6. บนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั �งติดตามผลให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติที
ประชมุผู้ ถือหุ้นและที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที
รับผิดชอบตอ่หนว่ยงานที
กํากบับริษทัฯ
ตามระเบียบ และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางราชการ 

8. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสํานกัคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที
เหมาะสม 

10.  ติดตอ่สื
อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั
วไปให้ได้รับสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัทฯ 

11.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 

นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี

- ปัจจบุนั ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงนิและบริหาร 

- ปริญญาโท บญัชี  Roosevelt University สหรัฐอเมริกา 
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- คณุสมบตั:ิ มีความรู้ด้านบญัชีที
เกี
ยวข้อง มีความสามารถในการสรุปประเดน็ การจดัทํารายงานการ
ประชมุ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคดิริเริ
ม
สร้างสรรค์ มภีาวะผู้ นํา มีความสามารถในการสื
อสารและการประสานงาน และเป็นผู้ที
มีความซื
อสตัย์ 
สจุริต 

- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานกุารบริษัท จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ

การอบรม สมัมนา อื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือจากองค์กรที
มีความนา่เชื
อถือ 

 

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ

และผู้ บริหารระดบัสูง โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมที
สะท้อนถึงหน้าที
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมที

เชื
อมโยงกบัความสําเร็จในการปฏิบตัิงาน ผลประกอบการ ปัจจยัแวดล้อมอื
น ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ค่าตอบแทนของบริษัทอื
นที
อยู่ในระดับที
ใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําผลสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการที
จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มา

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย  

ในปัจจบุนั รูปแบบของคา่ตอบแทนกรรมการมี 2 ประเภท คือคา่เบี �ยประชมุ และคา่ตอบแทนประจําปี ทั �งนี � 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื
อพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกปี ค่าตอบแทน

กรรมการ ในปี 2558 และ ปี 2559 ได้รับการอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งที
 32/2558 เมื
อวนัที
 29 เมษายน 

2558 และ ครั �งที
 33/2559 เมื
อวนัที
 28 เมษายน 2559 แล้ว ตามลําดบั 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ลาํดบั รายชื�อ ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี �ยประชุม (บาท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

1  นายบญัชา องค์โฆษิต  ประธานกรรมการ 1,600,000 1,600,000 420,000 420,000 

2  พลโท นายแพทย์สปุรีชาโมกขะเวส  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

3  นายไพฑูรย์ ทวีผล  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

*  นางอบุล จิระมงคล  กรรมการ 0 800,000 120,000 360,000 

4  นายปัญจะ เสนาดสิยั  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

5  แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

6  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

7  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 
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* นางอบุล จิระมงคล หมดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 

** นายครรชิต บนุะจินดา ได้รับการแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั �งแต่วนัที� 28 เมษายน 2559 

 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

* นางอบุล จิระมงคล หมดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559   

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

 การกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที
คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ
ง
เชื
อมโยงกับผลการดําเนินการของบริษัทและการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีการให้ผลตอบแทนแก่

ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนสั และเงนิสมทบเข้ากองทนุสํารองเลี �ยงชีพ ดงันี � 
 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2559 ปี 2558 

จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 

จํานวน 

ราย 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 

 เงนิเดือน 7 21,605,384 8 23,679,660 

 โบนสั/ เงนิสมทบกองทนุสํารองเลี "ยงชีพ 7 5,451,349 8 5,097,514 

 

 

 

 

8  นายพิธาน องค์โฆษิต  กรรมการ 800,000 800,000 360,000 360,000 

9  นายครรชิต บนุะจินดา **  กรรมการ 800,000 0 240,000 0 

  รวมทั "งสิ "น  8,000,000 8,000,000 3,300,000 3,300,000 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี �ยประชุม (บาท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

1  นายไพฑรูย์ ทวีผล  ประธานกรรมการ 460,000 600,000 105,000 0 

2  พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  กรรมการ 380,000 500,000  90,000 0 

*  นางอบุล จิระมงคล  กรรมการ 0 500,000 0 0 

3  นายครรชติ บนุะจินดา  กรรมการ 380,000 0 90,000 0 

  รวมทั "งสิ "น  1,220,000 1,600,000 285,000 3,300,000 
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ผลตอบแทนอืนสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 

เมื
อวันที
 28 เมษายน 2554 ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (โครงการ ESOP-W4) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ไมม่ีใบสําคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 คงเหลือ 

เมื
อวันที
 29 เมษายน 2557 ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (โครงการ ESOP-W5) จํานวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ใบสําคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W5 คงเหลือ ณ วนัที
 
31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 337,000 หน่วย 

 

8.5  บุคลากร  

จํานวนพนกังานทั �งหมดของบริษัทฯ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม  

บุคลากร 
ปี 2559 

(คน) 

ปี 2558 

(คน) 

ปี 2557 

(คน) 

ปี 2556 

(คน) 

 ผู้บริหาร (ระดบัผู้ ช่วยผู้จดัการขึ "นไป) 55 50 48 42 

 พนกังานฝ่ายขายและบริหาร 121 101 84 83 

 พนกังานสายการผลิต  806 755 718 702 

 พนกังานสายการผลิต - เหมาช่วง 1,714 1,482 1,539 1,034 

รวมบคุลากรทั "งสิ "น * 2,696 2,388 2,389 1,861 

 

จํานวนพนกังานทั �งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 

บุคลากร 
ปี 2559 

(คน) 

ปี 2558 

(คน) 

ปี 2557 

(คน) 

ปี 2556 

(คน) 

 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 2,696 2,388 2,389 1,861 

 บจ. เคซีอี เทคโนโลยี 2,021 2,019 1,900 1961 

 บจ. เค.ซี.อี. อนิเตอร์เนชั�นแนล 891 877 879 844 

 บจ. ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ 378 355 333 304 

 บจ. เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 57 53 53 49 

 บจ.เคซีอี ประเทศไทย 14 13 10 8 

 บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 29 26 33 - 

รวมบคุลากรทั "งสิ "น * 6,105 5,731 5,699 5,162 

* นบัรวมพนกังานเหมาช่วง (subcontracted labor)       
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีบคุลากรทั �งหมดจํานวน 2,696 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่าย

ผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทั �งสิ �น 911.1 ล้านบาท ซึ	งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง ค่าล่วงเวลา 
เงินชว่ยเหลอืคา่ครองชีพ เงินโบนสั คา่ตอบแทนอื	นๆ เงินประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ เงินสมทบ
ในโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment program) และโครงการ

ผลประโยชน์พนกังานอื	นๆ นอกจากนี � บริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 
จํานวน 1,276.6 ล้านบาท ในปี 2559 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 บริษัทฯ มนีโยบายสง่เสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพและความพร้อมใน

การปฏิบัติตามพันธกิจ "มุ่งมั	นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื	อง" ซึ	งจะนําไปสู่ความสําเร็จตาม
วิสยัทศัน์ขององค์กรอยา่งยั	งยืน  

ตั �งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้นําระบบ Talent Management มาใช้ ซึ	งเป็นระบบในการวางแผนและการ

พฒันาบุคลากร (Personnel development) ในระบบ SAP โดยใช้หลกัการ Competency Management เพื	อ
วางแผนอาชีพ (Career plan) และ แผนการพัฒนาความรู้ความสามารถรายบคุคล รวมทั �งวางแผนสืบทอด
ตําแหน่งงาน (succession plan) ในตําแหน่งที	สําคญั 

ตลอดปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานของทุกหน่วยงานในด้านต่างๆ ที	เกี	ยวข้อง
โดยตรงกบัการทํางาน 1)  ด้านคณุภาพ เช่น ระบบมาตรฐานคณุภาพ การลดของเสีย กระบวนการทํางาน 2) ด้าน

ความปลอดภยัในการทํางาน เชน่ การฝึกซ้อมทีมระงบัเหตฉุกุเฉิน การทํางานเกี	ยวกบัรังสี 3) ด้านทรัพยากรบคุคล 

เช่น บทบาทหน้าที	ของหวัหน้างาน KPI และ 4) ด้านสิ	งแวดล้อม เช่น มาตรฐานการจดัเก็บสารเคมี การตรวจและ
รายงานการจดัการพลงังาน เป็นต้น รวมทั �ง เปิดโอกาสให้พนกังานได้ศึกษาด้วยตนเอง หรือศกึษาต่อในระดบัสงู
ขึ �นไปด้วย  

               ปี 2555     ปี 2556     ปี 2557     ปี 2558     ปี 2559 

จํานวนชั	วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)  23.94       23.75       30.14       74.06 73.50 

พนกังานที	มีทกัษะหลายด้าน (ร้อยละ)  60.00       64.44       69.26       69.45 75.22 
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      ผงัองค์กร 
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัและเล็งเห็นความสําคญัของการกํากบั

ดแูลกิจการที�ด ีและมุง่มั�นที�จะกํากบัดแูลให้องค์กรมกีารดําเนินงานและปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบั

ดแูลกิจการที�ดีตามนโยบายบริษัทฯ และสอดคล้องกบักฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) เพื�อเสริมสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ ถือหุ้ น ลูกค้าพนักงาน 
ตลอดจนสาธารณชน และเชื�อว่าการกํากบัดแูลกิจการที�ดีจะชว่ยเพิ�มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย และตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลของ 

Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) บริษัทฯ มีนโยบายที�จะบริหารงานโดย
ยึดหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี เพื�อให้ความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมีน้อยที�สดุ โดยใช้

นโยบาย วิธีการทํางาน กฎเกณท์ ข้อบงัคบั ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคมุองค์ประกอบที�เป็นปัจจยั
สําคญัต่อความสําเร็จของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทฯจะมุ่งมั�นพัฒนาการกํากบัดแูลกิจการอย่างต่อเนื�อง
เพื�อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั�นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั�งยืนให้กับองค์กรและผู้ ถือหุ้ น 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่างต่อเนื�องเป็นประจําทุกปี 

เพื�อให้มคีวามทนัสมยัเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจบุนั 

 บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนกัและการมีสว่นร่วมของการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบคุลากรทั�วทั 5งองค์กร
อย่างต่อเนื�อง บริษัทฯได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการดงักล่าว และสื�อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนกัในเรื�องจรรยาบรรณและแนวทาง

ปฏบิตัิผ่านหลายๆ ชอ่งทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท  เพื�อกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ข้อบงัคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคญัของข้อพึงปฏิบัติที�ดี  
โครงสร้าง บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การ

เปิดเผยข้อมลู ตลอดจนกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดํารงตําแหน่ง และ

การปฏิบตัิหน้าที� รวมถึงจดัให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทําให้บริษัทฯ

ดําเนินธุรกิจได้อยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดําเนินงานที�ยั�งยืนและใช้เป็นเครื�องมือในการบรรลเุป้าหมาย
สําคญัของบริษัทฯ ในการที�จะเพิ�มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และผู้ เกี�ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดําเนินธุรกิจ
ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ�มแก่กิจการในระยะยาว บนพื 5นฐานการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทําด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการ

ปฏบิตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียและผู้ เกี�ยวข้องทกุๆ ฝ่ายอยา่งมีคณุธรรมและเท่าเทียมกนั  

 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีตามหลกัเกณฑ์การประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและสํานักคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในระดบั “ดีเลิศ” Exellent 

CG Scoring ในปี 2559 ตอ่เนื�องเป็นปีที�สอง โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 

9  การกาํกับดูแลกจิการ 
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Directors  Association; IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึ�งจากผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการของบริษัททกุปีที�ผ่าน
มาสะท้อนให้เห็นถึงความมุง่มั�นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนที�ให้ความสําคญัใน
การดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดีอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เนื�อง 

1. สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั 5นพื 5นฐานตา่งๆ ทั 5งในฐานะนักลงทุนใน
หลกัทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท ปฏบิติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆกลุม่ทั 5ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ หรือ

นกัลงทุนสถาบนัด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกําหนดและกฎหมายที�เกี�ยวข้องตามแนวทางการ
ปกป้องและรักษาสิทธิขั 5นพื 5นฐาน โดยได้กําหนดสิทธิขั 5นพื 5นฐานของผู้ ถือหุ้นไว้ในคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการที�ดขีอง
บริษัทฯ กลา่วคือ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ สิทธิในการเปลี�ยนมือหรือโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิในการ

รับสว่นแบง่กําไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมลูและขา่วสารที�มีนยัสําคญัของบริษัทฯอย่างสมํ�าเสมอและ

ตรงตามเวลาที�ควรจะเป็น สิทธิในการเข้าร่วมประชมุเพื�อเข้าร่วมกระบวนการในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงใน
เรื�องสําคญัใดๆในที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน สิทธิในการแต่งตั 5งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องค่าตอบแทน
ของกรรมการในทกุๆรูปแบบ สิทธิในการออกเสียงแตง่ตั 5งและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และสิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อร่วมตดัสนิใจในเรื�องสําคญัของบริษัทฯ เชน่ การจ่ายเงนิปันผล 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายการเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ การอนมุตัิธรุกรรมที�สาํคญัและมีผลตอ่ทิศทางการดาํเนินธรุกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตดัสินใจในเรื�องสําคญัใดๆที�เกี�ยวข้องกับการ
เปลี�ยนแปลงการดําเนินกิจการพื 5นฐาน 

 สําหรับรายละเอียดสิทธิขั 5นพื 5นฐานของผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯได้กําหนดไว้ชดัเจนในเอกสารที�จดัส่งให้กับ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ทั 5งนี 5เพื�อให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับ
ข้อมลูอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้นเป็น
การลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นไว้อยา่งละเอียดและชดัเจนในหนงัสือเชิญประชมุ ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื�น เข้าร่วมประชมุแทนตน

ได้โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ�งแบบใดที�ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชมุ บริษัทฯ ได้จดัทําหนังสือ

มอบฉนัทะในรูปแบบที�ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบที�กระทรวง
พาณิชย์กําหนด  และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ ถือหุ้นสําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย 

นอกจากนั 5น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที�ประชุมเปิดการประชุมแล้วให้
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้มีการลงมต ิ
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  ในปี 2559 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที� 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 

โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น ชั 5น 3 เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก กรุงเทพฯ ซึ�งเป็นโรงแรม
ที�ตั 5งอยูใ่นทําเลที�ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชมุได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที�จะรองรับผู้ ถือหุ้นที�
ให้ความสนใจเข้าประชุมมากขึ 5น ทั 5งนี 5 เพื�ออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าประชุม และซักถาม 

ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกนั ทําให้การประชุมดําเนินไปอย่างราบรื�นและมี
ประสิทธิภาพ 

  ในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงด้วยระบบ

บาร์โค๊ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง นอกจากนี 5ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที�คนกลางที� เป็นบุคคลภายนอก ทําหน้าที�ตรวจสอบและ

สงัเกตการณ์ตั 5งแตก่ระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนบัคะแนนเสียง โดยเมื�อจบการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี จะมีกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ของจํานวน

กรรมการทั 5งหมด โดยในวาระเลือกตั 5งกรรมการ ได้มีการชี 5แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ในการเสนอชื�อกรรมการสองท่านเข้ารับตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง และแต่งตั 5งกรรมการใหม่อีกหนึ�งท่าน ทั 5งนี 5 
รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการที�เสนอชื�อเข้ารับตําแหน่ง บริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเพื�อการพิจารณา ประกอบด้วย 

อาย ุการศกึษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดํารงตําแหนง่สําคญัๆในอดีตและปัจจบุนั เพื�อให้ผู้ ถือหุ้น
มีข้อมลูเพียงพอในการประกอบการตดัสินใจ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้มีวาระเกี�ยวกับ
คา่ตอบแทนกรรมการเพื�อชี 5แจงให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงจํานวนเงนิ และประเภทของคา่ตอบแทนที�กรรมการแตล่ะ

คนได้รับ รวมถึงนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการแต่ละ

ตําแหน่งด้วย  

  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้พิจารณาตามลําดับระเบียบวาระที�ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุที�ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า โดยไมม่ีการเปลี�ยนแปลงลําดบัวาระและไม่มีการขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�อง
อื�นที�นอกเหนือไปจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซกัถามในวาระ

ตา่งๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียด ทั 5งนี 5 ในวาระที�ผู้ ถือหุ้นมี
ข้อสงสยัหรือได้ซกัถาม ก็ได้จดัเตรียมบคุลากรที�เกี�ยวข้องเป็นผู้ตอบคําถาม 

  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

   บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง 
รวมถึงมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กําหนดให้มีการจดัการประชมุปีละ 1 ครั 5งภายในเวลาไม่เกิน 4 

เดอืนนบัแตว่นัสิ 5นสดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีที�มีความจําเป็นเร่งดว่น ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ�งเป็น
เรื�องที�กระทบหรือเกี�ยวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเกี�ยวข้องกบัเงื�อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที�ใช้บงัคบัที� 
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ต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2559 บริษัทไมม่ีการจดั

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นใดๆ 

  ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  เมื�อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 33/2559 และได้กําหนดระเบียบ

วาระการประชมุพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อ
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและรับเงินปันผลแล้ว บริษัทฯได้นํารายละเอียดดงักล่าวแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที� 15 มีนาคม 2559 และ

เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับบสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.kcethai.in.th) ตั 5งแต่วันที� 24 มีนาคม 2559 เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการ
พิจารณาลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ และเอื 5ออํานวยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อยา่งเต็มที� นอกจากนี 5บริษัท
ฯ ได้ลงประกาศเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนัทั 5งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั 

ในวนัที� 4, 5 และ 7 เมษายน 2559 และได้ส่งหนงัสือนดัประชมุครั 5งที� 33/ 2559 ฉบบัภาษาไทยผ่านทางศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์แห่งประเทศ ในวนัที� 11 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี 5 : 

•  หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 33/ 2559 ที�ระบวุนั เวลา และสถานที�ในการจดัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น พร้อมทั 5งรายละเอียดข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในแตล่ะวาระ โดยแตล่ะวาระระบชุดัเจนวา่เป็น
วาระเพื�อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนมุตั ิพร้อมทั 5งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ในเตล่ะวาระอยา่งละเอียด 

• รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 32/ 2558 

• รายงานประจําปี 2558 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเลม่) 

• ข้อมลูบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ พร้อมประวตัิโดยละเอียด อาทิเชน่ ชื�อ ประวตัิการเป็นกรรมการ การศกึษา การเข้า
ร่วมการอบรม ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในธรุกิจอื�น จํานวนครั 5งของการเข้าร่วมการประชมุในปีที�
ผ่านมา และรายละเอียดอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 

• ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี เช่น บริษัท  ชื�อของผู้ตรวจสอบบญัชี และบริษัทตรวจสอบบญัชี 

• ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

• หนงัสือมอบฉนัทะตามที�กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนดซึ�งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศ

ทางการออกเสียงลงคะแนนได้ 

• เอกสารหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยอธิบายการแตง่ตั 5งตวัแทนโดย
การมอบฉนัทะ ขั 5นตอนในการลงทะเบียน  ขั 5นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการนบั
คะแนนเสียง 

• แผนที�สถานที�จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
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  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ�งเป็นรูปแบบที�ผู้ ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี 5 ยงัมีรายชื�อพร้อมประวตัิกรรมการอิสระให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉนัทะไว้ด้วย 

  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 33/ 2559 นายบญัชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าที�
เป็นประธานที�ประชมุ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร ผู้ สอบบญัชี และที�ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชมุครบทุกท่าน ณ เวลาเริ�มการ
ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั 5งหมด 894 ราย โดยแบง่เป็นผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 35 ราย รวม

จํานวนหุ้ น 154,745,225 หุ้ น ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและผู้ แทนจํานวน 859 ราย จํานวน 

286,793,545 หุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ทั 5งหมด 441,538,770 หุ้นเท่ากับร้อยละ 76.62 ซึ�งมากกว่าสดัส่วน 1 ใน 3 

ของจํานวนหุ้นที�จดัจําหน่ายแล้ว 576,260,028 หุ้น โดยการประชุมครั 5งนี 5มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 

รวมถึงประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้า 2.5 ชั�วโมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์

โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนในแตล่ะวาระ เพื�อความถกูต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื�อถือของข้อมลู

และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุหลงัจากการประชมุเริ�มแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระที�ยงัไมไ่ด้พิจารณาลงมตไิด้ 

  ก่อนเริ�มเข้าสู่การประชมุตามวาระ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานุการบริษัท ทําหน้าที�เลขานกุารที�ประชมุ 
ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการประชุม จากนั 5นได้ชี 5แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขั 5นตอนการ
ลงคะแนนเสียง การเก็บบตัรลงคะแนน รวมถึงขั 5นตอนการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�ต้องลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบนัทึกคะแนนเสียง และใช้ระบบการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น E-

Voting เพื�อให้การบนัทึกคะแนนเสียงถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  

• ณ จดุลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชดุ ในบตัรลงคะแนนจะมีชื�อผู้ ถือหุ้น ชื�อ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และจํานวนหุ้นที�ถือ และ มีลําดบัวาระกํากบัไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้บตัรลงคะแนน

อยา่งถกูต้องตามวาระ  

• ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ ถือ

หุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงทั 5งหมดที�มีอยู ่เพื�อออกความเห็นวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออก

เสียง อยา่งใดอยา่งหนึ�งเท่านั 5นในแตล่ะวาระได้  

• ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยทําเครื�องหมายลงบนบตัรลงคะแนน พร้อมลงนามในบตัร  

ทั 5งนี 5 เพื�อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ให้สง่บตัรลงคะแนนเฉพาะบตัรที�ระบคุวามเห็น "ไมเ่ห็น

ด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านั 5น  
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• ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�ลงคะแนนเสียง "ไมเ่ห็น

ด้วย" และ "งดออกเสียง" เท่านั 5น แล้วนําคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลา่ว หกัออก

จากจํานวนเสียงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุ สว่นที�เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที�ลงคะแนน 

"เห็นด้วย" ในวาระนั 5นๆ รายงานผลการนบัคะแนนจะแสดงบนจอด้านหน้าของห้องประชมุ  

• ทั 5งนี 5 ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นที�เกี�ยวข้อง
กบัวาระนั 5นๆ ตามความเหมาะสม 

• สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�ไมส่ามารถอยูร่่วมประชมุจนแล้วเสร็จ เพื�อเป็นการรักษาสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระที�เหลืออยู ่และสง่บตัรลงคะแนน
ให้กบัเจ้าหน้าที� เพื�อจะได้บนัทึกคะแนนเสียงให้ในแตล่ะวาระ 

• ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ มิได้คืนบตัรลงคะแนนที�ออกเสียง "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออก

เสียง" แก่เจ้าหน้าที� ก่อนที�ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแตล่ะวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นได้ออก

เสียง "เห็นด้วย" 

• กรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�เริ�มเข้าประชมุตั 5งแตว่าระใด ก็จะมีสิทธิลงคะแนนเสยีงตั 5งแต่
วาระนั 5นเป็นต้นไป 

• กรณีถือเป็นบตัรเสีย มีดงันี 5 
1. มีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของ Custodian  

    ในประเทศไทย) 

2. มีการแก้ไข ขีดฆา่ความเห็น โดยมไิด้ลงนามกํากบั 

3. การขีดฆา่บตัรทั 5งบตัร 

4. บตัรลงคะแนนที�ชํารุด และไมอ่ยูใ่นสภาพที�สามารถอ่านผลได้ 

• มติที�ประชมุ ในกรณีทั�วไป หากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ "เห็นด้วย" และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท

ฯ ในเรื�องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที�ประชมุให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมตัิในวาระนั 5นๆ ในกรณีอื�น 
ซึ�งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบักําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ที�ต้องการคะแนนเสียงตา่งไป ประธานฯ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

• การสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์

จะสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ 5น เมื�อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความ

กรุณาแจ้งต่อที�ประชุมว่า ท่านเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ชื�อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอ

ความคิดเห็นหรือคําถาม เพื�อการบนัทึกรายงานการประชุม และในการสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ขอให้เสนอเนื 5อหาอยา่งกระชบัและตรงประเด็น 

• เมื�อการประชมุเสร็จสิ 5นแล้ว บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นที� "เห็นด้วย" ในทกุ

ระเบียบวาระเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 
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นอกจากนั 5น เลขานกุารที�ประชมุได้แจ้งว่า เพื�อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในการดแูล
สิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประชาสมัพนัธ์ ผ่านระบบ SET portal และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวนัที� 
15 กนัยายน 2558 - 31 ธนัวาคม 2558 เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและ

เสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 5งเป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้า แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเรื�องเพื�อให้
พิจารณาในการประชมุครั 5งนี 5  
เริ�มการประชมุ 

 นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานที�ประชมุได้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วม

ประชมุเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 33 ประจําปี 2559 และได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จํากดั และที�ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั ซึ�งเป็นคนกลางและทําหน้าที�
เป็นผู้สงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน ที�เข้าร่วมการประชมุด้วยในครั 5งนี 5 
  ประธานได้ดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระการประชมุที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสือนดัประชมุที�ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น

แล้ว และไมม่ีการเพิ�มวาระโดยที�ไมไ่ด้แจ้งผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที�ได้เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 33/2559 มรีายละเอียดดงัระบใุนหนงัสือเชิญประชมุ 

  หลงัจากที�ประธานได้ให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทุกรายได้

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคาํถาม ในแตล่ะวาระ โดยให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 

จากนั 5นประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสําคัญกับทุกคําถาม 
หลังจากนั 5น จึงให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะปฎิบัติตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯที�กําหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและนบัเสียงข้างมากเป็นมติ โดยในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในที�ประชมุเป็นผู้ตดัสินอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

  ในการบนัทึกการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทุกครั 5งเลขานุการบริษัทจะบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูต้อง

ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมลูสาระสําคญั ได้แก่มติที�ประชมุและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบง่เป็นจํานวนเสียงที�
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง คําถาม คําชี 5แจงและความคิดเห็นของที�ประชมุโดยละเอียดและชดัเจน โดยผู้ ถือ

หุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครั 5งที� 33/2559 โดยในการประชมุปีที�
ผ่านมา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชมุทั 5งหมดโดยประมาณ 1 ชั�วโมง 40 นาที โดยเริ�มเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชมุตั 5งแตเ่วลา 12.30 น. เริ�มประชมุเวลา 15.00 น. และเลิกประชมุเวลา 16.40 น. 

ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทฯ นําสง่มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัประชมุผ่านระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนําส่งรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 33/2559 ที�บนัทึกชี 5แจงขั 5นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที�ประชมุ
ทราบก่อนดําเนินการประชมุ ประเด็นคาํถามและคําตอบที�ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในที�ประชมุโดยละเอียด ผลการลง 
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คะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายชื�อกรรมการ
ผู้ เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชุม และได้เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯที� www.kcethai.in.th เมื�อวันที� 4 พฤษภาคม 2559 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางการรับทราบ
ข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดงักลา่ว  

  ในการจดัการประชุมสามญัประจําปี 2559 ที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการ

จดัการประชมุ ที� 100 คะแนนเต็ม และเป็นปีที�สองต่อเนื�อง ซึ�งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะยงัคงพฒันาและปรับปรุงการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ๆ 

ไปให้ดียิ�งขึ 5นไปอีก 

2. การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้น และมีการปฏบิตัิตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที�ดีโดยไม่

คํานึงถึงเพศ อายุ เชื 5อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื�อ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุก

กลุม่อยา่งเท่าเทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบนั โดยผู้ ถือ

หุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการ

กระทําไมถ่กูต้อง หรือเพื�อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นการ

กระทําทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 5 
2.1  การมอบฉนัทะในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย

อย่างเท่าเทียมกนั  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการอิสระ ซึ�งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ 

ประวตัิ ที�อยู ่การศกึษา การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขนัหรือเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ลกัษณะ

ความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณา โดยให้ข้อมลูทั 5งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทั 5งเอกสารที�จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยหนงัสือ

มอบฉันทะที�ทางบริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นแบบที�กําหนดรายการต่างๆที�จะมอบฉันทะอย่างละเอียด
ชัดเจนตามที�กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2559 ทางบริษัทฯได้ส่งหนังสือมอบ

ฉันทะ พร้อมกบัรายงานประจําปีให้กับผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมกับระบุ

เอกสารหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ ดงันี 5 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ ซึ�งปรากฏรูป

ถ่ายของผู้ ถือหุ้น และยงัไม่หมดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั

ข้าราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดนิทาง 
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1.2 กรณีที�ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน 

• หนังสือมอบอํานาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ�งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด
ตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉนัทะได้ลงชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

• เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 

ข้างต้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี 5 

• เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

•   สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนเข้า

ร่วมประชมุ มีอํานาจกระทําการแทน 

2.2  กรณีผู้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

• หนังสือมอบอํานาจตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ�งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื�อผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ 

•   สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติ

บคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการเชน่นั 5น 

• เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 

1.1 ข้างต้น 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นซึ�งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ�งเป็นนิติบคุคลที�จดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึ�ง
มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึ�งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแต่กรณี 
ทั 5งนี 5ภายใต้ข้อบงัคบัตอ่ไปนี 5 

•   หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั 5นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการ 
ของประเทศที�นิติบคุคลนั 5นตั 5งอยู ่หรือโดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั 5นก็ได้ ทั 5งนี 5 
จะต้องมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิติบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผูกพันนิติ
บุคคลและเงื�อนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื�อ และสถานที�ตั 5ง
สํานกังานใหญ่ 
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• เอกสารที�มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิตบิคุคลนั 5นรบัรองความถกูต้องของคําแปล 

2.2   การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั 5งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ ถือหุ้ น

ตา่งชาติไมม่ีการปฏบิตัิใดๆที�มีลกัษณะเป็นการจํากดัสทิธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคน
ยอ่มมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  

บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2.5 ชั�วโมง และรับลง 

ทะเบยีนไปจนกว่าการประชมุจะเสร็จสิ 5น โดยในปี 2559 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องบอล

รูม โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น ชั 5น 3 เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก กรุงเทพฯ  ซึ�ง
เป็นโรงแรมที�ตั 5งอยูใ่นทําเลที�ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที�จะรองรับ
จํานวนผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าที�คอยดูแล ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น อธิบายขั 5นตอน

การลงทะเบียน การเก็บบตัรลงคะแนนเสียง การสง่คาํถาม และให้ความชว่ยเหลือผู้ ถือหุ้นในด้านอื�นๆ  
- บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ รวมถึงได้

จดัพนกังานไว้คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  

- ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับบตัร

ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  

- บริษัทฯได้จดัให้มีการเลี 5ยงรับรองที�เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นที�มาร่วมประชมุ 

การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทุกระเบียบวาระเพื�อให้กระบวนการ
นบัคะแนนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง และได้จดัให้มีเจ้าหน้าที�จากบริษัทที�ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
และจดัให้มีเจ้าหน้าที�คนกลางที�เป็นบคุคลภายนอกเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน  สําหรับวาระเลือกตั 5ง
กรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกตั 5งเป็นรายบคุคล 
2.3    แนวปฏิบตัใินการควบคมุการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เกี�ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน (Inside Trading) เพื�อหาผลประโยชน์
ให้กบัตนเอง หรือผู้อื�นในทางมิชอบ อนัเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทนุซึ�งนอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมาย
แล้ว ยงัมีผลกระทบต่อความน่าเชื�อถือของบริษัทด้วย โดยได้จดัทําแนวปฏิบตัิในการจดัการข้อมลูลบัที�มี

ผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ ในหลกัการสําคญั ดงันี 5 
1.   จดัให้มรีะบบควบคมุภายในเพื�อป้องกนัการรั�วไหลของข้อมลูลบั  

1.1  มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ชัดเจนในการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมและ
กระบวนการในการจดัการข้อมลูลบัให้พนกังานทราบและถือปฏิบตัิ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 
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มีผู้ รับผิดชอบที�ทําหน้าที�ติดตามดแูลการปฏบิตัิตามนโยบาย จํากดัจํานวนบคุคลที�สามารถเข้าถึงข้อมลูลบั
ให้น้อยที�สุดเท่าที�จําเป็น และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื�อให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที�ในการ
รักษาความลบัของบริษัท ตลอดจนควบคมุเมื�อมีการฝ่าฝืน 

1.2  มีการบริหารจดัการเอกสารและการเข้าถึงข้อมลู เช่น การจดัทําเครื�องหมายแสดง
สถานะของข้อมลูลบั การจดัเก็บสําเนาเอกสารตา่งๆ ไว้อยา่งปลอดภยั โดยจํากดัการเข้าถึงข้อมลูให้เฉพาะ

พนักงานที�ได้รับมอบหมาย การจัดสรรเครื�องพิมพ์ เครื�องถ่ายเอกสาร มีการใช้รหัส รวมทั 5งการเตือน
พนกังานในการพดูคยุหารือเกี�ยวกบัเรื�องที�เป็นความลบัในที�สาธารณะ และห้ามพนกังานทําสําเนาเอกสาร
ข้อมลูลบั 

1.3   มีการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจดัเก็บข้อมลูลบับนระบบที�มีการ
ควบคมุการเข้าถึงข้อมลู อนุญาตเฉพาะบคุลากรที�ได้รับมอบหมายเท่านั 5น  ตั 5งรหสัผ่านสําหรับการเข้าถึง

เอกสารตา่งๆ และสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั 5งหมดที�มีการจดัเก็บข้อมลูลบั ติดตั 5งซอฟต์แวร์ที�ทําให้
สามารถลบข้อมลูที�อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศพัท์มือถือได้จากระยะไกล มีระบบควบคมุไมใ่ห้
พนกังานเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานรายอื�น และมีการทบทวนการจดัเก็บและการควบคมุ

ข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัและมีความปลอดภยั 

1.4   มีนโยบายที�กําหนดไว้อย่างชดัเจนครอบคลุมถึงการติดต่อกับสื�อมวลชนและ
บคุคลภายนอกอื�น 

1.5   มีการตรวจสอบและการจดัการการรั�วไหลของข้อมลู มีการกําหนดนโยบายการ
ตรวจสอบกรณีที�สงสยัว่ามีข้อมลูรั�วไหล และสื�อสารให้พนกังานนํากระบวนการดงักล่าวมาใช้เมื�อเกิดเหต ุ
จดัให้มนีโยบายการชี 5เบาะแส ทั 5งนี 5 ต้องแจ้งหรือรายงานไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ หรือสํานักงาน ก.ล.ต.โดย

ทนัทีหากข้อมลูลบัเกิดรั�วไหลและไมเ่ป็นความลบัอีกต่อไป หรือเมื�อมีผลการตรวจสอบเกี�ยวกบัการรั�วไหล

ของข้อมลูดงักลา่ว 

 2.   เก็บรักษารายชื�อบคุคลวงในที�มสีว่นเกี�ยวข้องกบัธรุกรรมลบั โดยมีการจดัทําทะเบยีนข้อมลู
ของบุคคลทั 5งภายในและภายนอก ที�เข้าข่ายเป็นบุคคลวงใน และลดจํานวนคนให้น้อยที�สดุ กําหนดให้ที�
ปรึกษาบางรายหรือทั 5งหมดจดัทํารายชื�อบคุคลวงในด้วย มีกระบวนการที�จะระบุว่าบคุคลใดมีสถานะเป็น
บุคคลวงใน และมีการยํ 5าเตือนถึงความรับผิดชอบ และมีการปรับปรุงรายชื�อบุคคลวงในให้เป็นปัจจุบนั
เสมอ  

3.   มีการดําเนินการเพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที�เกี�ยวข้องกบัข้อมลูลบั ตระหนกัถึง
หน้าที�ของตนในการปฏบิตัิตอ่ข้อมลูลบั 

3.1   กําหนดหน้าที�ในการรักษาความลบัและข้อจํากดัการซื 5อขายหลกัทรัพย์ไว้ในสญัญา
จ้าง หรือข้อตกลงอื�นกบัพนกังานทุกราย รวมถึงลกูจ้างชั�วคราว ซึ�งอาจเข้าถึงข้อมลูลบั กําหนดสิทธิของ

นายจ้างไว้อยา่งชดัเจนในสญัญาจ้าง เกี�ยวกบัการเข้าถึงการสื�อสารทั 5งหมดที�มีการบนัทึกไว้ โดยพนักงาน

ยงัมภีาระผกูพนัในการรักษาความลบัของบริษัทตอ่ไปแม้วา่สญัญาจ้างจะสิ 5นสดุ 
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3.2   จดัให้มีการอบรมพนกังานที�อาจต้องปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวข้องกบัข้อมลูลบั ที�จะไม่ให้
เกิดการเปิดเผยข้อมลูลบัในลกัษณะที�ไมต่ั 5งใจหรือไมถ่กูต้องเหมาะสม สื�อสารภายในองค์กรเกี�ยวกบัหน้าที�
ในการรักษาข้อมลูลบัอย่างสมํ�าเสมอ ให้พนกังานได้ตระหนกัถึงผลกระทบของการเปิดเผยข้อมลู รวมถึง
การซื 5อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน และความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในระดับบุคคลและ
ระดบับริษัท รวมถึงการจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม ่

3.3   กรณีพนกังานลาออก บริษัทจะจดัให้มีการสมัภาษณ์ก่อนออกจากงานเพื�อให้มีการ
สง่มอบข้อมลูลบัคนืบริษัท 

3.4   มีนโยบายการซื 5อขายหลกัทรัพย์ที�ระบุถึงข้อห้ามตามกฏหมายเกี�ยวกบัการซื 5อขาย
หลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในซึ�งครอบคลมุกรรมการและผู้บริหารสําคญั รวมถึงผู้บริหารและพนกังานทุก
รายที�อยูใ่นรายชื�อบคุคลวงในด้วย นอกจากนี 5 ยงัมีมาตรการเกี�ยวกบัการซื 5อขายหลกัทรัพย์ในชว่งระหวา่งที�
บริษัทเข้าทําธรุกรรมลบัและยงัไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ โดยได้ออกประกาศห้ามกรรมการ รวมถึง

ผู้บริหารที�พ้นตําแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซื 5อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 

1 เดือนและหลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และกําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมหีน้าที�รายงานการถือครอง
หุ้นของบริษัทฯ และจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา 

4.   บริษัทมีข้อตกลงในการรักษาความลบักับที�ปรึกษาก่อนที�จะให้เข้าถึงธุรกรรมลบั ในการ

วา่จ้างที�ปรึกษา ที�ปรึกษาทกุรายต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลบัโดยเร็วที�สดุ โดยข้อตกลงดงักล่าวมี
ข้อจํากดัเกี�ยวกบัการไมใ่ห้ใช้ข้อมลูลบั จํานวนบคุลากรที�อนญุาตให้เข้าถึงข้อมลูลบั และความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 บทลงโทษของการใช้ข้อมลูภายในของผู้บริหารและพนกังาน 

1. บริษัทฯ กําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานที�รู้
ข้อมลูห้ามนําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้อง 

2. ผู้ บริหารของบริษัทที�ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดงักลา่วก่อนที�จะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

3. เมื�อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ตาม

มาตรา 59 เพื�อให้เป็นตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สจ.14/2540 เรื�อง
การจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวนัที� 21 พฤษภาคม 2540 และได้

กําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 และตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้

แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้

บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วย

วาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพ
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การเป็นพนกังานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั 5งนี 5 การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของความผิดนั 5นๆ  

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการระหวา่งกนั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัที�จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยการห้ามไม่ให้มีการ

ประกอบธุรกิจที�แข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเลี�ยงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือในกรณีที�จําเป็นต้องทํารายการเช่นนั 5น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้ทํา
รายการด้วยความโปร่งใส เที�ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกบับุคคลภายนอก ทั 5งนี 5 ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น การประชมุกรรมการหรือการประชมุผู้บริหารทุกๆ ครั 5ง หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้

เสียในวาระที�อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ที�ประชมุรับทราบและไม่เข้าร่วม
การพิจารณาหรืออนมุตัใินวาระที�มสีว่นได้เสียนั 5นๆ  

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางและขั 5นตอนในการปฏิบตัิในเรื�องการเปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวโยงกนัตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตั 5งแตปี่ 2547 ดงันี 5 

• ให้คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร ซึ�งเข้าขา่ยบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัตามคํานิยาม
ของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เปิดเผยข้อมลูบคุคล

และบริษัทที�เกี�ยวโยงกนั 

• ทกุครั 5งที�มีการแตง่ตั 5งผู้บริหารใหม ่สํานกัเลขานกุารบริษัทฯ จะจดัสง่แบบฟอร์ม 
“รายละเอียดของบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 เพื�อให้ผู้บริหารที�ได้รับแตง่ตั 5งใหมใ่ห้ข้อมลูพร้อมลง
นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และหากภายหลงัมีการเปลี�ยนแปลงข้อมลู ผู้บริหาร
จะต้องจดัสง่แบบฟอร์มดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู โดยสํานกั

เลขานกุารบริษัทฯ จะจดัทําสรุปรายชื�อบคุคลและบริษัทที�เกี�ยวโยงกนั 

• รายละเอียดของบคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของผู้บริหารจะต้องงา่ยในการตรวจสอบและ

นําเสนอตอ่ผู้บริหารหรือกรรมการเพื�ออนมุตัิข้อมลูนั 5นๆทกุครั 5ง 

• หากมีรายการที�เกี�ยวโยงกนัเกิดขึ 5น บริษัทฯจะจดัทําสรุปสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�
เกี�ยวโยงกนัแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทั 5งนําไปเปิดเผยใน
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ จะไมเ่ลือกปฏบิตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมลู

ของบริษัทที�เปิดเผยได้ ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั 5งจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสม และได้รับข้อมลูเพียงพอ ตามชอ่งทางตา่งๆ ดงันี 5 

• โทรศพัท์  :   66-2-3260196-9 
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• 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 ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบที�มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิและให้

ความสําคญัในการดแูลและคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทั 5งภายในและภายนอกบริษัท ตั 5งแต่ผู้ ถือ

หุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า คูค้่า ลูกหนี 5และเจ้าหนี 5 ชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯเป็นผู้ ผลิตชั 5นนําในประเทศไทยที�ต้องเป็นผู้ นําในการให้ความสําคญัในเรื�องการ
ปกป้องสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยัเป็นอนัดบัต้นๆ 

บริษัทฯ สนบัสนนุและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกบัผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างความมั�งคั�ง 
มั�นคงทางการเงิน ความยั�งยืนของกิจการ และสร้างความเชื�อมั�นให้กบัทุกฝ่ายในการดําเนินงานและตดัสินใจ ว่า
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมั�นใจว่าผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายจะได้รับความเป็น
ธรรมตามสทิธิ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายที�ชดัเจนในการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดสิทธิ
ของผู้มีสว่นได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหวา่งกนั ห้ามไม่ให้กระทําใดๆที�เป็นการละเมิดสิทธิของผู้
มีสว่นได้เสีย โดยไมป่รากฎวา่มกีารกระทําใดๆที�เป็นกรณีพิพาทกบัผู้มีส่วนได้เสียในปี 2559  นอกจากนี 5 บริษัทฯ  

ได้กําหนดให้มีระบบที�เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตัิงานเพื�อ
ก่อให้เกิดความมั�นคงในกิจการ จึงจดัให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของ
บริษัทฯในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 

(www.kcethai.in.th)   

ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ผู้ มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับการทําผิดกฎหมาย เกี�ยวกับระบบการ

ควบคมุภายในที�บกพร่อง หรือพบการกระทําที�ผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือร้องเรียน ผ่านชอ่งทางกลไก

ในการติดต่อ ทั 5งภายในองค์กรโดยผ่านทาง Intranet: home.kce.co.th และภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทาง   

http://www.kcethai.in.th หรือทางอีเมล: information@kce.co.th  และทางโทรศพัท์ ซึ�งข้อคําถาม ข้อร้องเรียน 
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลบัให้ทราบถึง
การดําเนินการทุกเรื�อง ทั 5งนี 5 สํานักตรวจสอบภายในจะทําหน้าที�ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทั 5งองค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทกุชอ่งทาง เพื�อให้
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มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื�อรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

ดงัปรากฏไมพ่บวา่มกีารกระทําใดๆที�เป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯในปี 2559 บริษัทฯ ปฏิบตัิ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรมและระมัดระวงั เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามเงื�อนไข
สญัญาที�ให้ไว้กับคู่ค้า และดําเนินธุรกิจด้วยหลกัการแข่งขนัที�เป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
ยตุิธรรมและเสมอภาค รวมทั 5งแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมส่วนรวมอย่างจริงจงั โดยได้กําหนดแนวทางในการ

ดแูลผู้มีสว่นได้เสียไว้ในคูม่ือ “ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ” 
การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท 

ผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มุ่งมั�นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื�องใน
ระยะยาว โดยมุ่งมั�นดําเนินการให้มีผลการดําเนินงานที�ดีเลิศอย่างต่อเนื�อง เพื�อผลการประกอบการที�ดีอย่าง
สมํ�าเสมอ พร้อมทั 5งมีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมทั 5ง ระบบการบริหารความเสี�ยงที�มี
ประสิทธิผล  คํานึงถึงสภาวะความเสี�ยงในปัจจุบนัและอนาคต ด้วยตระหนกัถึงหน้าที�และความรับผิดชอบที�จะ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน และพยายามอยา่งเต็มที�ในการปกป้องทรัพย์สินและธํารงไว้ซึ�งทรัพย์สิน
และชื�อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม คํานึงถึง
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพื�อผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ที�เกี�ยวข้องโดยรวม ดงันี 5 

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั�นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที�ดีแก่ผู้ ถือ
หุ้น 

- ปฏบิตัิหน้าที�ด้วยความสามารถ และระมดัระวงั เยี�ยงผู้ ที�มคีวามรู้และประสบการณ์ เพื�อก่อ

ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม 

- จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทฯ สญูคา่หรือสญูเสียโดยเปลา่ประโยชน์ 

- เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทั 5งทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที�เป็นจริงอยา่งครบถ้วนเพียงพอ สมํ�าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็น

ถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที�แท้จริงของบริษัทฯ 

พนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคัญกับ

พนกังานทกุคน ไมว่า่จะทํางานในสว่นใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ โดยจะสง่เสริมให้บคุลากรรู้รักสามคัคี 

ไว้เนื 5อเชื�อใจกนั ไมแ่ตกแยก ปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งสภุาพ และเคารพในศกัดิBศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที�ดี มีความปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นจํานวนเท่ากบั

หรือดีกว่าเมื�อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการลกัษณะเดียวกนั และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มา

สนบัสนนุการทํางานให้กบัพนกังาน พนกังานทกุคนจะได้รับคูม่ือพนกังานที�ระบขุ้อควรปฏิบตัิ กฎระเบียบ ขั 5นตอน
ในการปฏิบตัิงานและสวสัดิการตา่งๆ ที�พึงจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการดแูลสิทธิของพนกังาน  
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 บริษัทฯ มนีโยบายตอบแทนการปฏิบตังิานของพนกังานสําหรับผลการดํานินงานที�ดี โดยที�ผ่านมาได้จดัให้
มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื 5อหุ้นสามัญให้กับพนักงานบริษัท (Employee Stock 

Option “ESOP”) เพื�อเป็นขวญัและกําลงัใจและจงูใจพนกังานให้มีความตั 5งใจในการทํางาน และสร้างประโยชน์

สงูสดุให้แก่บริษัทฯ   

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 5งที� 5/2559 เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้

มีมตอินมุตัิการจดัตั 5งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้างบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) - 

ครั 5งที� 1 (Employee Joint Investment Program: "EJIP") ซึ�งเป็นรูปแบบหนึ�งของการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน
และผู้ บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื�อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั 5งเป็น
เครื�องมือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานและรักษาบุคคลากรใว้กบับริษัทในระยะยาว ทั 5งนี 5 การเข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ ที�มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยในแต่ละเดือน บริษัทจะหักเงินเดือนผู้ เข้าร่วม

โครงการในอตัราร้อยละ 4 ถึง 20 จากฐานเงินเดือน และบริษัทจะจา่ยเงนิสมทบให้ผู้ เข้าร่วมโครงการในอตัราร้อย

ละ 100 ของเงินสะสมที�พนกังานจ่ายเข้าโครงการ อย่างไรก็ตาม พนกังานที�เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขการห้ามจําหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด ทั 5งนี 5 โครงการนี 5ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ด้วยแล้ว 

 รายละเอียดสวสัดิการตา่งๆ ที�ทางบริษัทฯ ได้จดัให้กบัพนกังาน และระบุในคูม่อืพนกังาน มีดงันี 5 

• กองทนุสํารองเลี 5ยงชีพ 

• ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัชีวิตหมู ่

• เงินโบนสัเดือน เบี 5ยขยนั และเงนิพิเศษตา่งๆ เช่น คา่กะ สําหรับพนกังานที�ได้รับการบรรจุ
เป็นพนกังานประจํา ได้รับเงนิเดอืนไมเ่กินระดบัที�กําหนด และไมข่าด ลา มาสาย เกินกวา่

จํานวนวนัที�กําหนด 

•   เงินชว่ยเหลอืคา่ครองชีพสาํหรบัพนกังานทกุคน 

•   การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที�สภาพแวดล้อมใน
การทํางานอาจมีผลตอ่สขุภาพ 

• จดัให้มหีนว่ยปฐมพยาบาลเบื 5องต้นตลอด 24 ชั�วโมงในโรงงานทกุแหง่ 

•   เงินชว่ยเหลอื เชน่ เงินชว่ยเหลอืฌาปนกิจ เงินชว่ยเหลือกรณีสมรส และของเยี�ยมพนกังาน 
กรณีเจ็บป่วยและต้องอยูโ่รงพยาบาล 

•   รถรับ-สง่พนกังาน  

•      ชดุ UNIFORM และรองเท้า 

•    สิทธิในการลา เชน่ ลากิจ ลาป่วย ลาพกัผ่อน ลาคลอด ลาบวช  และอื�นๆ 

• ทนุการศกึษาบตุรพนกังาน 

• เงินรางวลัพนกังานครบรอบ 10 และ 20 ปี 
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• จดัให้มกีารฝึกอบรมเฉพาะทางในแตล่ะสาขาวิชาชีพ เพื�อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนกังานตามแผนการฝึกอบรมที�ได้กําหนดไว้ ซึ�งรวมไปถึงกฎระเบยีบ การ
ทํางานเป็นทีม และความเป็นผู้นํา 

•   สวสัดิการจดัข้าวเปลา่ให้พนกังานและจดัให้มีการจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคราคาถกู 

•   กิจกรรมทําบญุตกับาตรในวนัปีใหม ่

•  กิจกรรมสนัทนาการประจําปี 

•  งานเลี 5ยงปีใหม ่

•  จดัจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษ 

• กิจกรรมรณรงค์ เมาไมข่บั ในชว่งเทศกาลตา่งๆ 

• กิจกรรมสรงนํ 5าพระในวนัสงกรานต์ 

• โครงการ ลด ละ เลิก การสบูบหุรี� 

• โครงการ 5ส 

• การจดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั 

• โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจดัอบรมและประชาสมัพนัธ์เรื�องการตรวจหาสารเสพติด 

การฝึกอบรมและการพฒันาด้านต่างๆ 

 บริษัทฯ มีนโยบายที�จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื�อเป็นการเพิ�ม
ความรู้ และพัฒนาศกัยภาพการทํางานของบคุลากร โดยในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้จดัอบรมให้กบัพนักงานใน

หวัข้อตา่งๆ ทางด้านคณุภาพ ความปลอดภยั สขุภาพ สิ�งแวดล้อม และหวัข้ออื�นๆ ที�เกี�ยวข้องเพื�อเป็นการพัฒนา

ทกัษะและเพิ�มความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป  
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ลําดับ หลักสูตร วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วนัที�อบรม จํานวน

วนั 

เวลา จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

คุณภาพ 

1 Re-Training Process & Handling เพื�อให้พนกังานไดท้บทวนขั�นตอนการทาํงานและสามารถผลิตสินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พนกังานในขั�นตอนการ 20  ม.ค. 59 1 14.00-17.00 3 2,300 

   ผลิตทุกคน – 14 มี.ค. 59     

         

2 Process Audit  VDA 6.3 : 2010 1. เพื�อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ในการนาํขอ้กาํหนดดา้นการตรวจติดตาม สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ Management 18-19 มี.ค. 59 1 9.00-16.00 12 21 

  มาประยกุต ์ใชใ้นการจดัทาํระบบการบริหารคุณภาพใหเ้กิดมีประสิทธิผลสอดคลอ้งตามมาตรฐานของ VDA  Sr.Supervisor /Sr.Engineer      

  6.3 2nd Supervisor /  Engineer      

  2. เพื�อใหท้ราบถึงขั�นตอนและวิธีการในการตรวจติดตามภายในดา้นกระบวนการที�ถูกตอ้ง ตามมุมมองของ       

3 การแกไ้ขปัญหาดว้ยเทคนิค 8D 1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและสามารถทาํงานเป็นทีมในการแกไ้ขปัญหา Sr.Supervisor/Supervisor, 16  มี.ค. 59 1 9.00-16.00 6 29 

 (8 Discipline of Problem solving) 2. เพื�อให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ และเกิดกระบวนการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง Sr.Engineer / Engineer      

  3. เพื�อให้สามารถนาํวิธีการแกไ้ขไปใชใ้นระบบบริหารคุณภาพ  ISO/TS 16949       

         

4 Basic PCB เพื�อให้พนกังานมีความรู้พื�นฐาน PCB Sr.Supervisor/Supervisor, 18  มี.ค. 59 1 09.00-17.00 6 18 

   Sr.Engineer / Engineer      

         

5 การควบคุมคุณภาพดว้ยเครื�องมือคุณภาพ 7 1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการพื�นฐานของ QC7 Tools ซึ�งเป็นเทคนิคสาํคญัในการปรับปรุงงาน Sr.Supervisor/Supervisor, 23 มี.ค. 59 1 09.00-16.00  6 36 

 ชนิด  (QC 7 Tools) 2. เพื�อใหส้ามารถนาํเทคนิคการวิเคราะห ์แกป้ัญหาไปใชใ้นการปฏิบตัิงานไดจ้ริง Sr.Engineer / Engineer      

         

6 Atotech Academy 2016, Indepth PP  เพื�อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั Eleetrolytic Cu Plating Sr.Supervisor 29 เม.ย. 59 1 09.00-16.00  6 18 

 (Eleetrolytic Cu Plating) ทราบถึงแนวทางการปรับปรุง APQP และ Control plan ไปประยุกตใ์ชต้ามคู่มือ  และคาํแนะนาํตาม Sr.Engineer      

  มาตรฐานใหม่       

         

7  กระบวนการตรวจรับรองชิ�นส่วนการผลิต 1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ขอบเขต นิยาม วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมตามคู่มือ PPAP Sr.Supervisor/Supervisor,  14 พ.ค. 59 2 09.00-16.00 6 38 

 (PPAP 4th Edition) 2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ขอ้กาํหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949 ที�เกี�ยวขอ้งกบั PPAP Sr.Engineer / Engineer      

  3. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจส่วนประกอบของขอ้มลูและเอกสารต่างๆตามที�กาํหนดใน PPAP       

8 ความรู้เกี�ยวกบั Prepreg & Laminate Material เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัขั�นตอนการผลิต Prepreg & laminate ตลอดจนmaterial ที�ใช ้ Sr.Supervisor/Supervisor, 11 ต.ค. 59 1 14.00-17.00 3 35 

  ในการผลิต ผลิตภณัฑด์งักล่าว เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหาในขั�นตอนการผลิตได ้ Sr.Engineer / Engineer      

   Officer      
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ลําดับ หลักสูตร วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วนัที�อบรม จํานวน

วนั 

เวลา จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

9 การควบคุมกระบวนการดว้ยสถิติ  เพื�อใหท้ราบถึงแนวคิดในการใชส้ถิติในการควบคุมคุณภาพ 2. เพื�อใหส้ามารถวิเคราะห์ความสามารถของ Sr.Supervisor/Supervisor, 14 ต.ค. 59 1 09.00-16.00 6 45 

 (Statistical Process Control) กระบวนการผลิตได ้3. เพื�อใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้ผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆในการควบคุมคุณภาพ Sr.Engineer / Engineer      

         

10 การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย ์(Zero Defect) 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นความสาํคญั/เขา้ใจในแนวคิดของ Zero Defectและไส่ใจในเรื� องคุณภาพและความ  Sr.Supervisor/Supervisor, 11 ส.ค. 59 1 09.00-16.00 6 50 

  ตอ้งการลูกคา้                                                                                Sr.Engineer / Engineer      

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํแนวคิด/เทคนิคดงักล่าวไปลองประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน       

11 การลดตน้ทนุโดยลดความสูญเปล่าทั�ง 7 ประการ  เพื�อใหท้ราบแนวคิดพื�นฐานเกี�ยวกบัตน้ทนุการผลิต Sr.Supervisor/Supervisor, 12 พ.ย. 59 1 09.00-16.00 6 48 

 (Cost Reduction by 7 Wastes) เพื�อสร้างจิตสาํนึกใหเ้ห็นคุณค่าของตน้ทุนเพื�อการแข่งขนัขององคก์ร ทาํความเขา้ใจความสูญเปล่าทั�ง 7 Sr.Engineer / Engineer      

  ประการ ทราบถึงวิธีการคน้หาความสูญเปล่าทั�ง 7 ประการ และนาํเทคนิคการขจดัความสูญเปล่าไป       

  ประยุกตใ์ชไ้ด ้       

12 มาตรฐานทางบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานใน  เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจมาตรฐานบญัชี TAX,BOI และสามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ Mgr./Asst.Mgr./Superivsor 15 ธ.ค. 59 1 09.00-12.00 3 45 

 GROUP KCE และ Tax & Boi Upate  / Sr.Officer/Officer      

         

13 ขอ้กาํหนดระบบคุณภาพ ISO/TS16949  1.เพื�อให้ทราบวิธีการจดัทาํระบบ ISO/TS16949 โดยเนน้การประเมินความรู้ความเขา้ใจอย่างมีประสิทธิภาพ Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng 5 ก.พ. 59 1 9.00-16.00 6 59 

 Requirement ขององคก์ร    ,Foreman,Officer, Leader      

  2.เพื�อใหก้ารอบรมจะเนน้การนาํประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง       

14 การลดตน้ทุนการผลิต (Cost Reduction) 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการลดตน้ทุนในแผนกต่างๆ Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng 11 ก.พ. 59 1 9.00-16.00 6 50 

  2.เพื�อให้พนกังานรู้และเขา้ในถึงวิธีการเบื�องตน้ในการซ่อมบาํรุง  ,Foreman,Officer, Leader      

  3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสร้างระบบการลดตน้ทุนอย่างต่อเนื�องในองคก์รเพื�อ       

  เสริมสร้างจิตสาํนึกในการลดตน้ทนุใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม ทาํให้สามารถรักษากิจกรรมลดตน้ทุนได ้       

  15 ขอ้กาํหนดมาตรฐานหอ้งปฎิบตัิการ  1.เพื�อใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัหอ้งปฎิบตัิการทดสอบและสอบเทียบไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของขอ้กาํหนด  Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 25 ก.พ. 59 1 09.00-16.00 6 48 

 ISO/IEC17025 Requirement ISO/IEC17025 Foreman,Officer, Leader      

  2.เพื�อนาํไปออกแบบประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะกบัลกัษณะขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบขององคก์รไดอ้ยา่ง       

  ถูกตอ้งและประสิทธิผล       

16 หลกัการทาํงานและหน้าที�การทาํงานของ Chiller .เพื�อใหรู้้หลกัการทาํงานและหนา้ที�การทาํงานของ Chiller Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 2 มี.ค. 59 1 09.00-16.00 6 14 

   Foreman,Officer, Leader      

17 การลดรอย Scratch ที�เกิดขึ�นจากกระบวนการ 1.เพื�อให้ทราบวิธีการลดรอย Scratch ที�เกิดขึ�นจากกระบวนการผลิต    Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 7 มี.ค. 59 1 19.00-21.00 2 92 

   Foreman, Leader,Operator      
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คน 

18 การตรวจติดตามภายในสาํหรับหอ้งปฎิบตัิการตาม 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงกระบวนการตรวจติดตามภายในตามขอ้กาํหนดของระบบมาตรฐาน Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng 10-11 มี.ค. 59 2 09.00-16.00 12 53 

 มาตรฐาน ISO/IEC17025 Intenal Audit หอ้งปฎิบตัิการ ,Foreman,Officer      

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้กาํหนดได ้ซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัในการตรวจประเมินที�       

  มีประสิทธิภาพ       

19 ขอ้กาํหนดระบบมาตรฐานแรงงานไทย  1.เพื�อใหผู้ท้ี�เขา้ร่วมอบรมมีความรู้และความเขา้ใจ เกี�ยวกบัมาตรฐาน มรท.8001                                                                                Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 23 มี.ค. 59 1 09.00-16.00 6 57 

 มรท.8001-2553 2.เพื�อใหผู้ท้ี�เขา้ร่วมอบรมสามารถนาํไปประยุกตใ์ชม้าตรฐาน มรท.8001 กบัการปฏิบตัิงานขององคก์ร Foreman,Officer, Leader      

20 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC) 1.เพื�อให้พนกังานเขา้ใจพื�นฐาน SPC และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฎิบตัิงาน                                   Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng 18 มี.ค. 59 1 09.00-16.00 6 54 

  2.เพื�อให้พนกังานเขา้ใจแผนภูมิเชิงแปรผนั X Bar-R Chart และสามารถวิเคราะห์กระบวนการได ้ ,Foreman,Officer, Leader      

21 การบาํรุงรักษาเครื�องจกัรดว้ยตนเอง                      1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดท้ราบแนวคิด TPMและAMหรือSMและสามารถปฎิบตัิการทาํกิจกรรมกลุ่ม Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 26 พ.ค. 59 1 09.00-16.00 1 53 

 (Self Maintenance) ยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี Foreman,Officer, Leader      

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคต่างๆในการดาํเนินการบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง       

  อยา่งมีประสิทธิภาพ       

22 การแกไ้ขปัญหาดว้ย 8D                       1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและสามารถทาํงานเป็นทีมในการแกไ้ขปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้    Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 3 มิ.ย. 59 1 09.00-16.00 6 33 

 (8 Discipline of probroblem solving)  อยา่งเป็นระบบ       Foreman,Officer, Leader      

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้การคน้หาสาเหตุเพื�อกาํหนดมาตรการแกไ้ขที�ถูกตอ้งและป้องกนัการเกิดซํ�า       

23 กิจกรรม 5ส.เพื�อเพิ�มผลผลิตและปรับปรุงการทาํงาน 1.เพื�อให้ตระหนักรู้ถึงมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส.อยา่งแทจ้ริงสามารถนาํไปบริหารและดาํเนินกิจกรรม 5ส.  Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 25 มิ.ย. 59 1 09.00-16.00 6 61 

  อยา่งมีประสิทธิภาพ                                                              Foreman,Officer, Leader      

  2.เพื�อใหม้ีแนวทางปฎิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดาํเนิน กิจกรรม 5ส.       

24 เทคนิคการกาํหนดตาราง การวางแผนและการควบคุม 1.เพื�อให้ทราบถึงหลกัการและแนวคิดพื�นฐานที�สาํคญัที�หน่วยงานต่างๆในกระบวนการธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบัการ                              Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 15 ก.ค. 59 1 09.00-16.00 6 48 

 กระบวนการผลิต วางแผน   Foreman,Officer      

  2.เพื�อให้ทราบถึงหลกัการแนวคิดและโครงสร้างที�สาํคญัในการวางแผนและควบคุมการผลิต       

25 การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการ  1.เพื�อทาํใหก้ารตรวจติดตามสามารถทาํอย่างเป็นระบบและเขา้ใจในขอ้กาํหนดของ ISO/TS16949:2009              Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 21 ก.ค. 59 1 09.00-16.00 6 57 

 (Failure Mode and Effect Analysis:FMEA) 2.เพื�อสามารถดาํเนินการตรวจโดยเนน้การตรวจเชิงกระบวนการและตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดอย่าง ,Foreman,Officer      

  เหมาะสม       

26 จิตสาํนึกดา้นคุณภาพ (Quality Awareness) 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแนวคิดและความหมายของคาํว่า คุณภาพ Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 25 ส.ค. 59 1 09.00-16.00 6 47 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้จกัลูกคา้คือใคร และความพอใจของลูกคา้และเพื�อใหเ้กิดจิตสาํนึกในการรักษาคุณภาพ Foreman,Officer, Leader      

  ในการทาํงาน       
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27 การวางแผนคุณภาพผลิตภณัฑช์ั�นสูงและกระบวนการ 1.  เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจหลกัการของการตรวจรับรองชิ�นส่วนการผลิต ตามระบบ ISO/TS16949 Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 7 ก.ย. 59 1 09.00-16.00 6 45 

 อนุมตัิชิ�นส่วนในการผลิต APQP&PPAP 2.   เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีทกัษะในการตรวจรับรองชิ�นส่วนการผลิตสาํหรับการเตรียมการผลิตภณัฑใ์หส้าํหรับ Foreman,Officer      

  ลูกคา้       

         

28 การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื�อการเพิ�มผลผลิต 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นความสาํคญั/เขา้ใจในแนวคิดของ การลดความสูญเสีย และใส่ใจในเรื�องคุณภาพและ Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 23 พ.ย. 59 1 09.00-16.00 6 63 

  ความตอ้งการลูกคา้ Foreman,Officer, Leader      

         

29 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบั Prepreg & Copper Clad  เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีการทาํงานแผ่นทองแดงและแผ่นกาวฉนวน Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 25 พ.ย. 59 1 13.00-16.00 3 52 

 Laminate  Foreman,Officer, Leader      

         

30 8D Techniques 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจหลกัการและสามารถทาํงานเป็นทีมในการแกป้ัญหา Management 5 มี.ค.59 1 09:00-16:00  6 39 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบและทาํใหเ้กิดกระบวนการปรับปรุงอยา่ง Supervisor      

  ต่อเนื�อง Engineer      

  3.เพื�อใหส้ามารถเรียนรู้วิธีการคน้หาสาเหตุที�รากเหงา้เพื�อกาํหนดมาตรการแกไ้ขที�ถูกตอ้งและป้องกนัการเกิด       

  ซํ�า       

31 กิจกรรม 5ส (การดาํเนินกิจกรรม 5ส อยา่งต่อเนื�องดว้ย  เพื�อร่วมกนัสร้างจิตสาํนึกต่อการทาํกิจกรรม 5ส และทาํใหก้ิจกรรม 5ส ดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื�องและยั�งยืน Foreman,Leader 18 มี.ค.59 0.3 14:00-17:00 0.3 31 

 VFP)  Operator, Technician 24 มิ.ย.59    33 

   Sub-Operator 30 ก.ย.59    37 

32 การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ(SPC) 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเขา้ใจเหตุผล ความจาํเป็นของเรื� องการควบคุมกระบวนการผลิตเชิง Foreman,Leader 29 เม.ย.59 0.3 14:00-17:00 0.3 22 

  สถิติ Operator 6 พ.ค.59    21 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเรื�องสถิติ การคาํนวณ และสามารถนาํความรู้ทางสถิติไป Sub-Operator 11 พ.ค.59    22 

  ประยุกต ์ Foreman,Officer, Leader      

33 ระบบควบคุมเอกสาร 1.เพื�อทราบถึงระบบควบคุมเอกสารของบริษทัฯ Supervisor 27 พ.ค.59 0.3 14:00-17:00 0.3 10 

  2.เพื�อปฏิบตัิไดอ้ยา่งถูกตอ้งเกี�ยวกบัขั�นตอนต่าง ๆของระบบควบคุมเอกสาร Engineer      

   Officer      

34 Dimensioning & Interpretation in Engineering  1.เพื�อให้ทราบถึงส่วนประกอบและขอ้กาํหนดของแบบงานทางดา้นวิศวกรรม Engineer 12 พ.ย.59 1 09:00-16:00 6 40 

 Drawing 2.เพื�อใหท้ราบถึงการวิเคราะห์และกาํหนดศูนยข์องชิ�นงาน Supervisor      

  3.เพื�อใหท้ราบถึงหลกัการกาํหนดขนาดตามเงื�อนไขการใชง้าน การผลิตและการตรวจสอบ Technician      



                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

หนา้  98 

                                                 

ลําดับ หลักสูตร วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วนัที�อบรม รุ่นที�  เวลา จํานวน

ชม. 

จํานวน 

คน 

ความปลอดภัย 

35 การฝึกซอ้มทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน ERT                 เพื�อใหเ้กิดความพร้อมในกรณีมีเหตุภาวะฉุกเฉิน เพื�อเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในพื�นที�โรงงาน  ทีม ERT 6 เม.ย. 59 1 14.00-17.00 3 10-15 

 (EMERGENCY RESPONSE TEAM) เพื�อเป็นการใหค้วามรู้ใหม่แก่ทีมปฏิบตัิการฉุกเฉินของบริษทัฯ  20 เม.ย. 59     

    27 เม.ย. 59     

    4  พ.ค. 59     

    11 พ.ค. 59     

    25 พ.ค. 59     

    1 มิ.ย. 59     

    8 มิ.ย. 59     

    22 มิ.ย. 59     

    1 ก.ค. 59     

    13 ก.ค. 59     

    20 ก.ค. 59     

    3 ส.ค 59     

    17 ส.ค. 59     

    31 ส.ค. 59     

    7 ก.ย. 59     

    14 ก.ย. 59     

    28 ก.ย. 59     

    1 ธ.ค. 59     

    14 ธ.ค. 59     

    23 ธ.ค. 59     

         

36 การดบัเพลิงขั�นตน้ 1. เพื�อให้พนกังานทราบถึงอนัตรายของการเกิดเพลิงไหมแ้ละสามารถป้องกนัแหล่งกาํเนิดของการติดไฟได ้          พนกังานทุกระดบั 23 ม.ค. 59 1 9.00-16.00 6 45-60 

  2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่าง ๆ ดบัเพลิงไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยักรณีที�เกิด  10 พ.ย. 59     

  เหตุเพลิงไหมข้ึ�น และเพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของลูกจา้งและนายจา้ง  16 ส.ค. 59     

    25 ต.ค. 59     

    2 ธ.ค. 59     
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37 การควบคุมสารตอ้งห้าม  RoHs V.2, WEEE And  1. เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจระเบียบ  RoHs, Recch, WEEE's ของสหภาพยุโรป                                              Sr.Supervisor, Sr.Engineer 11 ก.พ. 59 1 09.00-16.00 6 28 

 REACH 2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบวิธีการควบคุมและป้องกนัสารตอ้งห้ามในกระบวนการผลิต Supervisor,  Engineer      

38 การประเมินความเสี�ยง 1.เพื�อเพิ�มพนูความรู้เกี�ยวกบัการประเมินความเสี�ยง เพื�อใชใ้นการคน้หาอนัตรายในการทาํงาน Sr.Sup, Sup., Sr. Eng., 17 ก.พ. 59 1 09.00-16.00 12 33 

  2.เพื�อประโยชนใ์นการป้องกนัและเสริมงานดา้นความปลอดภยัใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ�น ลดความเสี�ยง ขจดั Eng. Foreman, Leader 8 มี.ค. 59     

  ความสูญเสีย       

  3. เป็นแนวทางในการทดลองฝึกเขียนแผนเพื�อใหเ้กิดความมั�นใจ สามารถปฏิบตัิไดเ้อง       

39 การปฐมพยาบาลตามมาตรฐาน และปฏิบตัิการ เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัของการปฐมพยาบาลเบื�องตน้ และสามารถช่วยเหลือผูป้่วยในกรณีเกิดเหตุ พนกังานทุกระดบั 6 ก.พ. 59 1 09.00-16.00 6 30-50 

 ช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานสาํหรับบุคคลทั�วไป ฉุกเฉินได ้  6 ต.ค. 59     

40 ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัรังสี  X-RAY เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด เรื�องบุคลากรที�ใชเ้ครื�องรังสีเอก็ซเรยจ์ะตอ้งผ่านการอบรมการป้องกนั พนกังานที�ปฏิบตัิงาน 1 มี.ค. 59 1 9.00-16.00 6 10-15 

  อนัตรายจากรังสีทุกคน เพื�อใหเ้ขาใจคุณสมบตัิของรังสี ผลกระทบของรังสีต่อ สิ�งมีชีวิต เกี�ยวขอ้งกบัรังสีเอก็ซเรย ์ 2 มี.ค. 59     

    3 ก.ย. 59     

41 การใชง้านและเทคนิคในการขบัขี�รถยกและการ 1.เพื�อให้ทราบผูข้บัขี�รถยกสามารถขบัขี�รถยกไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั                                                         Warehouse , Material 16 พ.ค. 59 1 09.00-17.00 6 20-27 

 บาํรุงรักษารถยกอย่างถูกตอ้ง 2.เพื�อใหผู้ข้บัขี�รถยกสามรถตรวจสอบการบาํรุงรักษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และถูกวิธี Preparation, Stock 6 มิ.ย. 59     

   Finished Goods      

42 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายความ หวัหนา้งานทกุแผนก 5-6 ก.ค. 59 2 09.00-16.00 12 40-50  

 งาน ปลอดภยั รวมทั�งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน  15-16 พ.ย. 59     

43 ปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมี 1. เพื�อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมีที�ถูกตอ้งและปลอดภยั Sr.Eng./Engineer, 25 ส.ค. 59  1 14.00-17.00  3 50 

  2. เพื�อลดอนัตรายที�อาจจะเกิดขึ�นจากการปฏิบตัิงานในแผนกที�เกี�ยวขอ้งกบัสารเคมี Sr.Sup./Supervisor      

44 ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัเครื�องจกัร 1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีทศันคติที�ถูกตอ้งในการทาํงานกบัเครื�องจกัรดว้ยความปลอดภยั Sr.Eng./Engineer, 6 ก.ย. 59 1 9.00-16.00 6 40 

  2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถึงกลไก  อนัตรายและความเสี�ยงภยัจากเครื�องจกัร Sr.Sup./Supervisor      

  3. เพื�อเปลี�ยนพฤติกรรมการทาํงานใหม้ีความตระหนกัในอนัตราย  และมีความรอบคอบมากขึ�น       

45 ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปี 2559 1. เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั  พนกังานทุกคน 26 ธ.ค. 59 1 9.00-9.30 0.5 2,630 

      อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี�ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั                                              22.00-22.30   

  2. เพื�อให้พนกังานเกิดความรู้ ทกัษะในการอพยพเคลื�อนยา้ยออกจากพื�นที�การทาํงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน       

46 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหัวหน้า 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้เกี�ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายความปลอดภยัและกฎหมายอื�นที�                                 Sr.Eng./Engineer, 4-5 มี.ค. 59 2 09.00-16.00 12 60 

 งาน เกี�ยวขอ้ง      Sr.Sup./Supervisor      

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถคน้หาสาเหตุของอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงานได  ้ Foreman, Leader      
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47  การดบัเพลิงขั�นตน้ 1. เพื�อให้พนกังานทราบถึงอนัตรายของการเกิดเพลิงไหมแ้ละสามารถป้องกนัแหล่งกาํเนิดของการติดไฟได ้          พนกังานทุกระดบั 8 ก.ค. 59 1 9.00-16.00 6 60 

  2. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่าง ๆ ดบัเพลิงไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยักรณีที�เกิด       

  เหตุเพลิงไหมข้ึ�น และเพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของลูกจา้งและนายจา้ง       

         

48 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายความ หวัหนา้งานทกุแผนก 14-15 ก.ย. 59 2 09.00-16.00 12 60 

 งาน ปลอดภยั รวมทั�งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน       

  3. เพื�อให้พนกังานสามารถระงบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั�วไหล อยา่งปลอดภยัและถูกหลกัวิชาการ       

49 คณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) 1. เพื�อปฏิบตัิใหส้อดคลอ้มกบักฎหมาย                                                         Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 27-28 ต.ค. 59 2 09.00-17.00 12 25 

  2. เพื�อใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัฯ มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของตวัเอง Foreman,Officer,       

   Leader,Operator      

50 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายความ หวัหนา้งานทกุแผนก 2-3 พ.ย. 59 2 9.00-16.00 12 60 

 งาน ปลอดภยั รวมทั�งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน       

         

51 เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหนา้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด และเพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมายความ หวัหนา้งานทกุแผนก 9-10 พ.ย. 59 2 09.00-16.00 12 60 

 งาน ปลอดภยั รวมทั�งการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุและโรคจากการทาํงาน       

         

52 การใชร้ถยกอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีใชง้านที�ถูกวิธีเพื�อประหยดัค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงมีทกัษะการขบัขี�ที�ดีลดอุบตัิเหตุ  พนกังานที�เกี�ยวขอ้ง 26 พ.ย. 59 1 9.00-16.00 6 13 

  ในการทาํงาน                                               

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความปลอดภยัมากขึ�นและการขบัรถโฟร์คลิฟทเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั       

53 พื�นฐานความปลอดภยัในการทาํงานกับสารเคมีการใช ้ 1.เพื�อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมีที�ถูกตอ้งและปลอดภยั                                          2. Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 10 ธ.ค. 59 1 09.00-16.00 6 51 

 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพื�อลดอนัตรายที�อาจจะเกิดขึ�นจากการปฏิบตัิงานในแผนกที�เกี�ยวขอ้งกบัสารเคมี Foreman, Leader      

   Operator      

54 จิตสาํนึกความปลอดภยัในการทาํงาน Part II 1.เพื�อสร้างจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ลดอุบตัิเหตุใหเ้ป็นศูนย ์ Foreman 29 มิ.ย.59 0.3 14:00-17:00 0.3 40 

  2.เพื�อปฏิบตัิตามกฎกระทรวงบริหารดา้นความปลอดภยัฯ2549 ว่าดว้ยเรื�องใหม้ีการจดัฝึกอบรมดา้นความ Operator      

  ปลอดภยัแก่ลูกจา้ง Sub-Operator      

55 ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมี 1.เพื�อใหพ้นกังานรับทราบ รู้จกัอนัตรายของสารเคมีและรู้เกี�ยวกบัสารเคมีที�มีใชใ้น    บริษทัฯ Foreman 29 มี.ค.59 0.3 14:00-17:00 0.3 29 

  2.เพื�อใหพ้นกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานกบัสารเคมี Operator 22 ก.ค.59    26 

   Sub-Operator      
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56 อบรมดบัเพลิงเบื�องตน้ 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้และการป้องกนัแหล่งกาํเนิดของการติดไฟ All  Employee 11 มิ.ย.59 1 09:00-16:00 6 39 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถใชเ้ครื�องดบัเพลิงขั�นตน้และรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื�องตน้เมื�อประสบเหตุ  17 พ.ย.59    35 

  3.เป็นขอ้กาํหนดของกฎหมาย       

         

57 ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัรังสี เพื�อเพิ�มความเขา้ใจเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัรังสี Foreman 12 ก.ค.59 0.3 14:00-17:00 0.3 7 

   Operator 21 ก.ค.59    9 

    26 ก.ค.59    6 

         

58 จิตสาํนึกความปลอดภยัในการทาํงาน Part II 1.เพื�อสร้างจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ลดอุบตัิเหตุใหเ้ป็นศูนย ์ Foreman 29 มิ.ย.59 0.3 14:00-17:00 0.3 40 

  2.เพื�อปฏิบตัิตามกฎกระทรวงบริหารดา้นความปลอดภยัฯ2549 ว่าดว้ยเรื�องใหม้ีการจดัฝึกอบรมดา้นความ Operator      

  ปลอดภยัแก่ลูกจา้ง Sub-Operator      

         

59 การปฐมพยาบาลเบื�องตน้ (First Aids) 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถประเมินการเจ็บป่วยเบื�องตน้และใหก้ารปฐมพยาบาลเบื�องตน้ได ้ Foreman,Leader,Officer 7 ธ.ค.59 1 09:00-16:00 6 38 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมนาํความรู้ที�ไดร้ับไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและสามารถช่วยเหลือผูอ้ื�นได ้ Technician, Operator      

         

สิ�งแวดล้อม 

60 ขอ้กาํหนดระบบคุณภาพ ISO/1401:2005  1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจความหมายและความตอ้งการของขอ้กาํหนดและการจดัทาํระบบการจดัการดา้น                              Sr.Eng./Engineer, 11 มิ.ย. 59 1 09.00-16.00 6 54 

 (ISO/1401:2005 Requirement) สิ�งแวดลอ้ม                                        Sr.Sup./Supervisor      

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงแนวทางในการจดัทาํระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน       

  ISO14001:2004       

61 การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจความหมายและความสาํคญัของการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบตัิของผูต้รวจ  Sr.Eng./Engineer, 12 ก.ค. 59 1 09.00-16.00 6 50 

 (ISO/1401:2005 Internal Audit) ประเมินภายใน Sr.Sup./Supervisor      

  2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถ ตีความขอ้กาํหนดของ ISO 14001:2015 เพื�อเป็นแนวทางในการตรวจประเมิน       

  3. ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงการวางแผน และเทคนิคในการตรวจประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมิน       

  เพื�อการพฒันาปละปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม       

62 การสร้างจิตสาํนึกและเทคนิคการอนุรักษพ์ลงังาน 1. สร้างจิตสาํนึกและพฤติกรรมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่บุคลากร Sr.Eng./Engineer, 21 ธ.ค. 59 1 08.30-12.00 3.5 46 

  2. จดัหาแนวทางและดาํเนินการเพื�อประหยดัพลงังานไฟฟ้าระยะสั�นและในอนาคต Sr.Sup./Supervisor      

  3. เสริมสร้างบุคลากรใหเ้ป็นผูท้ี�เป็นแบบอยา่งที�ดีในการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม Sr.Officer / Foreman      
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63 การตรวจติดตามระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้มอยา่งมี                                     1.เพื�อให้ทราบวิธีการจดัทาํระบบ ISO/TS16949 โดยเนน้การประเมินความรู้ความเขา้ใจอย่างมีประสิทธิภาพ  Sr.Eng./Engineer, 19 ต.ค. 59 1 09.00-16.00 6 64 

 ประสิทธิภาพ         ขององคก์ร  Sr.Sup./Supervisor      

 (Effective Internal Audit  for ISO14001:2015)        2.เพื�อใหก้ารอบรมจะเนน้การนาํประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในทุกกระบวนการและส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง Foreman/Officer/Leader      

         

64 Internal Audit ISO14001:2015 1.เพื�อทบทวนขอ้กาํหนด ISO14001:2015   Management 8-9 ม.ค.59 2 09:00-16:30  12 31 

  2  เพื�อใหม้ีความรู้เชิงปฏิบตัิเกี�ยวกบัการตรวจติดตามภายในขอ้กาํหนด ISO14001:2015   Supervisor      

  3.เพื�อสร้างทีมผูต้รวจติดตามภายในองคก์รใหม้ีประสิทิภาพ Engineer      

         

65 ขอ้กาํหนด ISO14001:2015 ขั�นพื�นฐาน 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้และเขา้ใจในระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม (ISO14001:2015)   Foreman 15 ม.ค.59 0.3 14:00-17:00 0.3 34 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด (ISO14001:2015)   Leader 19 ม.ค.59    38 

  3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมนาํความรู้ที�ไดร้ับไปถ่ายทอดแก่พนกังานระดบั Operator ไดอ้ย่างถูกตอ้ง Senior Officer 26 ม.ค.59    37 

         

66 การดาํเนินงานตามมาตรการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เพื�อใหค้วามรู้ในโครงการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละมาตรการที�ไดด้าํเนินการติดตั�งเสร็จแลว้ Energy Team 13 พ.ค.59 1 09:00-16:30 6 17 

         

67 โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ ์ 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และหลกัการในการอนุรักษพ์ลงังานอย่างมืออาชีพให้กบัผูบ้ริหารและ Energy Team 17 ส.ค.59 0.3 09:30-14:00 0.3 13 

 พลงังาน 2559 ทีมงาน  25 ต.ค.59    13 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถึงเทคนิคการประหยดัพลงังานสู่ความสาํเร็จและระบบการจดัการพลงังาน       

  อยา่งยั�งยืน       

         

ทรัพยากรบุคคล 
68 การต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชั�น เพื�อสร้างความตระหนกัเรื�องการทุจริตและนโยบายดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นของเคซีอี พนกังานทุกท่าน 15 ก.พ. 59 1 14.00-17.00 3 40-60 

    4 ส.ค. 59     

    9 ส.ค. 59     

    18 ส.ค. 59     

69 หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดในการจดัทาํ KPIs ,  เพื�อให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในการจดัทาํ KPIs  เพื�อลดขอ้ผิดพลาด  พนกังานทุกท่าน 15 ก.พ. 59 1 14.00-17.00 3 40-60 

  ในการจดัทาํ KPIs และลดเวลาในการติดตามแกไ้ขขอ้มลู  4 ส.ค. 59     

    9 ส.ค. 59     

    18 ส.ค. 59     
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70 ทกัษะการเป็นหวัหน้างานที�มีประสิทธิภาพ  1. เพื�อใหท้ราบถึงทกัษะต่างๆ ที�หวัหน้างานตอ้งมี และทราบถึงคุณลกัษณะที�ดีของหวัหนา้งาน Foreman 4-5 พ.ค. 59 2 14.00-17.00 6 40-50 

 (Supervisory Skills) 2. ใหม้ีความรู้ ทศันคติที�ดี และเขา้ใจความสาํคญัในเรื�องภาวะผูน้าํ                                     11-12 พ.ค. 59     

  3. เพื�อใหห้วัหนา้งานสามารถปฏิบตัิหน้าที�หวัหน้างาน บริหารงาน บริหารคน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  26-28 พ.ค. 59     

  4. เพื�อสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงที�เกิดขึ�นในที�ทาํงานให้สาํเร็จประโยชนต์าม       

  เป้าหมาย       

         

71 ภาวะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 1. เพื�อใหท้ราบถึงทกัษะต่างๆ ที�หวัหน้างานตอ้งมี และทราบถึงคุณลกัษณะที�ดีของหวัหน้างาน Leader 1-2 มิ.ย. 59 2 14.00-17.00 6 50-60 

 Leadership and Teamwork 2. ใหม้ีความรู้ ทศันคติที�ดี และเขา้ใจความสาํคญัในเรื�องภาวะผูน้าํ  15-16 มิ.ย. 59     

  3. เพื�อใหห้วัหนา้งานสามารถปฏิบตัิหน้าที�หวัหน้างาน บริหารงาน บริหารคน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  22-23 มิ.ย. 59     

  4. เพื�อสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงที�เกิดขึ�นในที�ทาํงานให้สาํเร็จประโยชนต์าม       

  เป้าหมาย       

72 ตั�งครรภอ์ยา่งมีคณุภาพและเตรียมตวัคลอด เพื�อให้พนกังานที�ตั�งครรภร์ับทราบถึงการปฏิบตัิตวัในระหว่างตั�งครรภแ์ละการเตรียมตวัคลอดอยา่งปลอดภยั พนกังานตั�งครรภ ์ 3 มิ.ย. 59 3  14:00-17:00  3 17 

              

         

73 กิจกรรม 5ส กบัการเพิ�มผลผลิตและกฎระเบียบ  เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ในเรื�องการดาํเนินกิจกรรม 5ส  และเพื�อสร้างจิตสาํนึกในการนาํ  พนกังานทุกคน 14 ก.ค. 59 1 14.00-17.00 3 50-60 

  สาํหรับพนกังาน กิจกรรม 5ส  เขา้มาเป็นส่วนร่วมในชีวิตประจาํวนั และก่อใหเ้กิดความตระหนกัในหน้าที�ความรับผิดชอบของ            

  ตนเอง         

74 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม   เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจในบทบาทและหน้าที�ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบตัิที�เหมาะสมของการเป็น Sr.Eng./Engineer, 7 ต.ค 59 1 09.00-16.00 6 40 

 (Training for the Trainer) วิทยากรภายในบริษทั และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัพนกังานไดอ้ยา่งดียิ�ง Sr.Sup./Supervisor,       

   Sr.Officer      

   Foreman / Leader      

75 ทกัษะการสื�อสารและประสานงานอยา่งมี 1.   เพื�อเพิ�มพนูประสบการณ์เรียนรู้ของผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้งานในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดว้ยการ Foreman ,Leader 7 ธ.ค. 59 1 09.00-16.00 6 50 

 ประสิทธิภาพ มอบหมายงาน       

  2.   เพื�อฝึกฝนทกัษะในการประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชากาํหนดความบกพร่องในภารกิจที�จะตอ้งมีการสอนงาน       

  เพื�อใหไ้ดม้าตรฐานตามระบบ       

76 เทคนิคการกาํหนดตวัชี�วดัผลการปฎิบตัิงาน 1.เพื�อให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในการจดัทาํ KPIs  เพื�อลด Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 10 ก.พ. 59 1 09.00-16.00 6 45 

   ขอ้ผิดพลาดในการจดัทาํ KPIs และลดเวลาในการติดตามแกไ้ขขอ้มลู เพื�อสร้างความตระหนกัเรื�องการทุจริต Foreman,Officer,      

    และนโยบายดา้นการทจุริตและคอร์รัปชั�นของเคซีอี Leader,Operator      
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77 การบริหารผลงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ@  1.เพื�อให้ทุกคนสนิทสนมกระตือรือร้นและสนุกกบัการทาํงานร่วมกนั สร้างบรรยากาศมิตรไมตรีมีนํ�าใจ                                                                      Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 18 ก.พ. 59 1 09.00-16.00 6 42 

   2.เพื�อให้ประสานพลงัไปในทิศเดียวกนั มีทกัษะวิธีการง่ายๆสื�อสารอยา่งไรที�จะปรับเปลี�ยนทศันคติ Foreman,Officer, Leader      

         

78 การทาํงานเชิงรุกและการบริการที�เป็นเลิศ 1.เพื�อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจในการทาํงานเชิงรุก                 Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 21 เม.ย. 59 1 9.00-16.00 6 53 

  2.เพื�อใหเ้ป็นการทาํงานอยา่งมีระบบเพื�อบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ Foreman,Officer      

           

79 ความรู้เกี�ยวกบัการดูแลบตุรในครรภแ์ละความ เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วิธีการดูแลบุตรหลงัคลอดอยา่งถูกตอ้ง      ทุกตาํแหน่งงาน 15 พ.ค. 59 1 9.00-16.00 6 19 

 ปลอดภยัในการทาํงานและการดูแลรักษาคุณแม่หลงั        

 คลอด        

80 การบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพและการจดัลาํดบั 1.เพื�อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวคิด หลกัการ และขั�นตอนในการบริหารเวลา                                              Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 13 พ.ค. 59 1 9.00-16.00 6 59 

 ความสาํคญัของงาน 2.เพื�อให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ของการบริหารเวลา กบัการตั�งเป้าหมายความสาํเร็จ Foreman,Officer, Leader      

         

81 เทคนิคการสื�อสารและการประสานงานอย่างมี 1.เพื�อใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัการประสานงานเทคนิคและวิธีการประสานงานที�จะก่อใหเ้กิดประสิทธิผล Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 10 มิ.ย. 59  1  9.00-16.00  6 54  

 ประสิทธิภาพ 2.เพื�อใหม้ีความเขา้ใจในแนวคิดและกระบวนการของการสื�อสารและจุดสําคญัในการสื�อสารร่วมกนั Foreman,Officer, Leader      

82 เทคนิคการพฒันาทีมงานและการทาํงานเป็นทีม  1.เพื�อให้ทุกคนสนิทสนมกระตือรือร้นและสนุกกบัการทาํงานร่วมกนั สร้างบรรยากาศมิตรไมตรีมีนํ�าใจ Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 10 ส.ค. 59 1 09.00-16.00 36 55 

 (Team Building & Teamwork Technique) 2.เพื�อให้ประสานพลงัไปในทิศเดียวกนั มีทกัษะวิธีการง่ายๆสื�อสารอย่างไรที�จะปรับเปลี�ยนทศันคติ Foreman,Officer, Leader      

         

83 การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน สาํหรับ Foreman/Leader  1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้และเพิ�มพนูทกัษะในการเป็นหวัหน้างานที�มีคุณภาพประสิทธิภาพเขา้ใจบทบาท  Foreman, Leader 21 ก.ย. 59 1  09.00-16.00 6  50-60 

 รุ่นที� 1-4 ภาระหนา้ที�                                               5 ต.ค. 59     

  2.เพื�อเพิ�มพนูประสบการณ์เรียนรู้ของผูบ้งัคบับญัชาหวัหนา้งานในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อยอดเรื�อง  6 ต.ค. 59     

  การสอนงาน  14 ต.ค. 59     

         

84 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม                เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจในบทบาทและหน้าที�ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบตัิที�เหมาะสมของการเป็น Sr.Sup,Sup,Sr.Eng,Eng, 23 ก.ย. 59 1 09.00-16.00 6.0 28 

 (Training for the Trainer) วิทยากรภายในบริษทั และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัพนกังานไดอ้ยา่งดียิ�ง Foreman,Officer, Leader      

         

85 เทคนิคการดาํเนินการทางวินยัอยา่งมีประสิทธิภาพ  1.   เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความเขา้ใจในบทบาทการลงโทษที�ถูกตอ้ง Foreman,Leader 9 ธ.ค. 59 1 09.00-12.00 3 40-45 

 รุ่น 1-4 2.   เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้แนวคิด ระบบงาน วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหาร และพฒันา  21 ธ.ค. 59     

  ทรัพยากรมนุษย ์       
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86 เทคนิคการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ  1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการนาํเสนอที�มีประสิทธิภาพ Management 18,26 พ.ค.59 2 09:00-16:30 12 22 

 (Effective Presentation Skills) 2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนาํความรู้ที�ไดร้ับไปใชใ้นการนาํเสนอความรู้และขอ้มูลข่าวสารในส่วนงานที� Supervisor      

  รับผิดชอบ Engineer      

  3.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมตระหนกัในความสาํคญัของการนาํเสนอที�มีผลต่อการปฏิบตัิงาน การพิจารณา       

  ตดัสินใจของผูบ้ริหาร       

87 เทคนิคการดาํเนินการทางวินยัและกฎหมายแรงงาน 1.เพื�อใหท้ราบถึงกฎหมายแรงงานกบัปัญหาการจดัการ Foreman 10 มิ.ย.59 1 09:00-16:00 6 39 

  2.เพื�อใหท้ราบถึงเทคนิคการดาํเนินการทางวินยั Leader 15 มิ.ย.59    31 

   Senior Officer          
         

88 จิตสาํนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีจิตสาํนึกที�ดีในการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร Operator 16 ส.ค.59 1 09:00-16:00 6 42 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถสร้างจิตสํานึกในตนเองในการทาํงานและการพฒันาตนเองเพื�อ  23 ส.ค.59    43 

  ความกา้วหน้าของตนเองและความเป็นเลิศขององคก์ร       

89 การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน 1.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้และเพิ�มพูนทกัษะในการเป็นหวัหนา้งานที�มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เขา้ใจ Foreman 8 ก.ย.59 1 09:00-16:00 6 37 

  บทบาทภาระหนา้ที� สามารถบริหารคนไดต้ามนโยบายของฝ่ายบริหารและองคก์ร Leader 22 ก.ย.59    36 

  2.เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหา โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสม Senior Officer 29 ก.ย.59    42 

  ตามสถานการณ์       

INFORMATION TECHNOLOGY 

90 SAP MII  เพื�อใหม้ีความรู้ความเขา้ใจและสามารถพฒันาระบบใหร้องรับการใชง้านองคก์รได ้ พนกังานฝ่าย IT 29 ก.พ. 59 5 09.00-16.00 6 20-25 

 (Manufacturing Integration and Intelligence)   - 4 มี.ค. 59     

         

91 JAVA Programming and Object dosing เพื�อให้สามารถใชง้านโปรแกรม Java ไดแ้ละสามารถนาํมาปรับใชใ้นองคก์รได ้ พนกังานฝ่าย IT 24-25 มี.ค. 59 6 09.00-16.00 6 20-25 

    31 มี.ค. 59     

    - 1 เม.ย. 59     

    7-8 เม.ย. 59     

92 SAP ME เพื�อให้สามารถใชง้านโปรแกรม SAP ME ไดแ้ละสามารถนาํมาปรับใชใ้นองคก์รได ้ พนกังานฝ่าย IT  18-22เม.ย. 59 5 9.00-16.00 6 20-25 

         

93 Source Code Hand Over for SAP ME เพื�อให้สามารถใชง้านโปรแกรม SAP ME ไดแ้ละสามารถนาํมาปรับใชใ้นองคก์รได ้ พนกังานฝ่าย IT  25-29เม.ย. 59 5 9.00-16.00 6.0 20-25 
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นโยบายความปลอดภัย     

1. บริษัทฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าที ของพนกังานทกุคน ที จะร่วมมือกนัปฏิบตัเิพื อให้
เกิดความปลอดภยัทั (งตนเองและผู้ อื น 

2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมความปลอดภยัทกุรูปแบบ เชน่การฝึกอบรม การจงูใจพนกังาน 

การพฒันาสภาพการทํางานและสิ งแวดล้อม เป็นต้น 

3.  ผู้บงัคบับญัชาทกุคน ต้องมีหน้าที ดแูลและรับผิดชอบในเรื องความปลอดภยัในการทํางานของ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภยัที กําหนดขึ (นโดยเคร่งครัด 

4.  พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตา่งๆ ของบริษัท 

5.  บริษัทฯ จะจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภยัและ  

อาชีวนามยั เพื อควบคมุดแูลให้มกีารปฏบิตัิอยา่งจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ลูกค้า 

 บริษัทฯ มุ่งมั นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า ด้วยการผลิตสินค้าที มีคณุภาพและบริการที เป็นเลิศ
โดยมีนโยบายสง่มอบผลิตภณัฑ์ที มีคณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูค้า มกีารดําเนินธุรกิจด้วย

ความซื อสตัย์ สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน และสร้างความเชื อมั นให้กับลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลที 
เกี ยวกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตั (งสํานกังานขายเพื อ
รับรองลูกค้าทั วทุกมุมโลก และเพื อให้แน่ใจว่าบริษัทฯจะเป็นที พึงพอใจของลูกค้าซึ งยังพัฒนาและรักษา
สมัพนัธภาพที ยั งยืนกบัลกูค้ามาโดยตลอด 

นโยบายคุณภาพ 

" ผลิตและบริการลกูค้าให้ได้ตามที ตกลงหรือดีกวา่ โดยปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื อง 

และทําให้ถกูต้องในครั (งเดียว ” 
 ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ เริ มจากการสร้างทศันคติให้พนกังานคิดถึงลกูค้าก่อนเสมอๆ ในทกุเรื องที 
ทํา มีการคิดค้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปรับเปลี ยนกระบวนการทํางาน ระบบงาน และสภาพที ทํางานที สอดคล้องกบั
ความต้องการของลูกค้า  รวมถึงการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกค้า โดยใส่ใจในทุกๆ ขั (นตอนในกระบวนการ

ทํางานตั (งแต่การรับคําสั งซื (อ การสั งซื (อวตัถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า และการ

บริการหลงัการสง่สินค้าให้กบัลกูค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลกูค้าเป็นประจํา ซึ งผลที ได้
จากการประเมนิในแตล่ะครั (ง บริษัทฯ จะนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างสมํ าเสมอเพื อสร้างความพึง
พอใจให้กบัลกูค้าในระยะยาว โดยในแต่ละปี ทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากลกูค้าแต่ละรายประมาณ 

1-2 ครั (งตอ่ปี ผลการประเมินในรอบปี 2559 นี ( มีผลคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ที น่าพอใจ 

คู่ค้า 

 บริษัทฯ เชื อมั นและให้ความยตุิธรรมต่อทุกฝ่ายที มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัทโดยได้กําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบตัิในการจดัซื (อจดัจ้าง   และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าไว้อย่างชดัเจนเพื อให้เกิดความเป็นธรรม
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และความเป็นอิสระระหว่างบริษัทและคูค้่าในระบบการจดัหาที โปร่งใส มีขั (นตอนที สามารถตรวจสอบได้ ปฏบิตัิตาม

เงื อนไขทางการค้าและสญัญาที ตกลงกนัไว้  
 เกณฑ์ทั วไปในการคดัเลือกคูค้่า มดีงันี ( 

 1 สถานะทางการเงนิ 

2 ความสามารถในการบริหารธรุกิจ 

3 การเติบโตขององค์กร 

4 การพฒันาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์ 

 โดยในปีที ผ่านมา ไมป่รากฎว่าบริษัทฯ มีข้อพิพาทใดๆ กบัคูค้่า 

เจ้าหนี � 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการพึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนี (ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบตัิ

ตามสญัญาหรือเงื อนไขตา่งๆ ที ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลกัษณะเอื (ออํานวยผลประโยชน์ซึ ง
กนัและกนั เพื อผลสําเร็จทางธรุกิจโดยรวม รวมทั (งให้ข้อมลูที เป็นจริงและบอกถึงความเสี ยงที อาจเป็นไปได้ โดยจะมี

การจ่ายชําระเงินตรงตามเวลาทุกครั (ง กรณีที ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื อนไขข้อใดข้อหนึ งจะดําเนินการรีบแจ้งให้
เจ้าหน้าที ทราบลว่งหน้าทนัที เพื อพิจารณาหาแนวทางร่วมกนั มกีารแจ้งกําหนด ระยะเวลา และเงื อนไขการรับเงินที 
ชดัเจน ดงัไมป่รากฏวา่มีกรณีพิพาทใดๆกบัเจ้าหนี (ของบริษัทฯ ในปี 2559 ที ผ่านมา 

คู่แข่ง 

 บริษัทฯ เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบ

กติกาการแขง่ขนัที ดี ไมแ่สวงหาข้อมลูที เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม เช่น 

การจา่ยเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ ไมทํ่าลายชื อเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย หรือ
ใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตุสมผล ดงัปรากฏว่าบริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับ

คูแ่ขง่ในปี 2559 

สิ�งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของสิ งแวดล้อม สงัคม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ทางบริษัทฯ จงึได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึ งก่อตั (งโดย UNITED NATIONS (UN) ตั (งแต่ปี 2550 

ในการดําเนินธรุกิจภายใต้หลกัการ 10 ประการ ด้านการจ้างแรงงาน การป้องกนัปัญหาสิ งแวดล้อม การรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชั น โดยที บริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ GLOBAL 

COMPACT ดงันี ( 
 ด้านสทิธิมนษุยชน 

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสทิธิมนษุยชนที ประกาศในระดบัสากล ตามขอบเขตอํานาจที 
เอื (ออํานวย 

2. หมั นตรวจตราดแูลมิให้ธรุกิจของตนเข้าไปมีสว่นเกี ยวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน 
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 ด้านแรงงาน 

  3. สง่เสริมสนบัสนนุเสรีภาพในการรวมกลุม่ของแรงงานและการรับรองสทิธิในการร่วมเจรจาตอ่รอง

อยา่งจริงจงั 

4. ขจดัการใช้แรงงานเกณฑ์และที เป็นการบงัคบัในทุกรูปแบบ 

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอยา่งจริงจงั 

6. ขจดัการเลือกปฏิบตัิ ในเรื องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

ด้านสิ งแวดล้อม 

7. สนบัสนนุแนวทางการระมดัระวงัในการดาํเนินงานที อาจสง่ผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม 

8. อาสาจดัทํากิจกรรมที สง่เสริมการยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สิ งแวดล้อม 

9. สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที เป็นมิตรตอ่สิ งแวดล้อม 

ด้านการตอ่ต้านการทจุริต 

10. ดําเนินงานในทางตอ่ต้านการทจุริต รวมทั (งการกรรโชก และการให้สินบนในทกุรูปแบบ 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายที เกี ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้ลงทุน

เป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํ (าและทางอากาศ อีกทั (งโรงงานทกุแห่งของบริษัทฯ ในกลุ่มตั (งอยู่ใน
เขตอตุสาหกรรมซึ งมีมาตรการในการป้องกนัมลพิษอยา่งเข้มงวดเพื อลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อมอยูแ่ล้ว 

การปฏิบตัิต่อสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือคํานึงถึงความ

แตกตา่ง  บริษัทฯ จงึมนีโยบายที ชดัเจนในการสง่เสริมและสนบัสนนุหลกัสิทธิมนษุยชนโดยเคร่งครัด 

• บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที กําหนดไว้ในกฎหมายทั วไปหรือ
รัฐธรรมนญู ตลอดจนจะไมก่ระทําการใดๆที จะเป็นการขดัขวางการใช้สิทธิดงักลา่วของพนกังาน 

• บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนกังานกระทําการใดๆ ที เป็นการละเมิดต่อหลกัสิทธิ

มนษุยชนหรือสิทธิของผู้ อื น 

• บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อ

บคุคลภายนอก ไมว่า่จะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนญุาตจากพนกังานผู้นั (น  

• พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบตัิต่อบุคคลอื นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่

กระทําการใด ๆ ที เป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามตอ่สิทธิของบคุคลอื น 

นโยบายแนวทางปฏิบตัิเกี�ยวกับทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลิขสิทธิ$ 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัดีถึงความสําคญัของทรัพย์สินทางปัญญาซึ งเป็นผลงานที เกิดจากความรู้ ความสามารถ
ของบคุคลใดบคุคลหนึ งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จงึพยายามอยา่งยิ งที จะทําการตรวจสอบเพื อให้มั นใจ 
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วา่ข้อมลูหรือผลงานตา่ง ๆ ที ถกูนํามาใช้ในบริษัทฯ จะต้องไมมี่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื นโดยเด็ดขาด 

• บริษัทฯ ไม่อนุญาตและสนบัสนุนให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที ละเมิดลิขสิทธิ ผิดกฎหมาย ในการ
ทํางานให้บริษัทไมว่า่จะในกรณีใด ๆ ทั (งสิ (น 

• พนักงานที ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดจากเจ้าของ
ลิขสิทธิและใช้เฉพาะเทา่ที ได้รับอนญุาตจากบริษัทเทา่นั (น 

• พนกังานจะต้องไมนํ่าผลงานหรือสิ งที มีการคิดค้นขึ (นระหว่างที ทํางานให้กบับริษัทไปใช้ประโยชน์

ต่อตนเองหรือผู้ อื น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ งนั (นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื อพนกังานพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังาน 

• ก่อนที จะมีการนําเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมลูใดๆ มาใช้ในการปฏิบตัิงานให้กับบริษัทนั (น 
พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ งประดิษฐ์หรือข้อมูลที นํามานั (น เป็นสิ งที 
ถกูต้องตามกฎหมาย และไมเ่ป็นการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื น 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัเรื องการเปิดเผยสารสนเทศเนื องจากเป็นเรื องที มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้

ลงทนุและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะเปิดเผยทั (งข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา เท่าเทียม และเที ยงธรรม ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั (งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที  
www.kcethai.in.th  โดยได้จดัส่งรายงานประจําปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงานในปีที ผ่านมา
ของบริษัทฯให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุปีเพื อเป็นข้อมลูในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการสื อสารกบับุคคลภายนอก โดยยึดหลกัการการเปิดเผยข้อมลูและพฒันา

องค์กรอยา่งตอ่เนื องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ( 

• บริษัทฯ พยายามอยา่งยิ งในการปฏิบตัิตอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัและสมํ าเสมอ ภายใต้กรอบ
การปฏบิตัิงานที กําหนดไว้โดยหลีกเลี ยงการปฏิบติัอนัไมถ่กูต้อง หรือสถานการณ์ที ทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯจะต้องมีความชดัเจน ถกูต้อง โปร่งใส น่าเชื อถือ ตรงไปตรงมา และ
สามารถแจกแจงข้อมลูตา่งๆ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียได้อยา่งถกูต้อง ชดัเจน เข้าใจงา่ย และทนัเวลา 

• การแถลงขา่วสารใดๆ ของบริษัทฯ ต้องมั นใจวา่มิได้สง่ผลเสียหายต่อความสมัพันธ์ระหว่างลกูค้า
กบับริษัทฯ หรือลว่งละเมิดข้อมลูที ถือวา่เป็นความลบัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้มสีว่นได้เสียอื นๆ 
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• การปฏบิตัิหน้าที  ที เกี ยวกบัการสื อสารของข้อมลูที ถือเป็นความลบั พนกังานต้องประพฤติปฏิบตัิ
ภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ วา่ด้วยจรรยาบรรณของพนกังาน 

•           ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงข่าวสารของบริษัทฯ หรือประชาสมัพันธ์เกี ยวกับข้อมูล
สําคญัของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารแต่ละสายงาน รับหน้าที ในการแถลงข่าวที เป็นประเด็นสําคญัของ
บริษัทแก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือสื อมวลชน 

 บริษัทฯ ยดึมั นในหลกัการเปิดเผยข้อมลูที มีความถกูต้อง เท่าเทียม และเที ยงธรรม โดยมหีลกัการปฏิบตัิดงันี ( 

• เปิดเผยข้อมลูการเงนิและข้อมลูที มิใชข้่อมลูการเงนิอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

• คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั (งสารสนเทศ
ทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักลา่ว

จดัขึ (นตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที เหมาะสม
และถือปฎิบัติอย่างสมํ าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

• เปิดเผยข้อมลูโดยสรุปของรายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดี พร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการ

ปฏบิตัิ ผา่นสื อหลายชอ่งทางเชน่ ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทที  
 www.kcethai.in.th  

• เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที จ่าย
ตามความเหมาะสมในหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผ่านทางรายงาน

ประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทที  www.kcethai.in.th   

• เปิดเผยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และคา่บริการอื นๆ  

• เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที ของคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครั (งที 
กรรมการแตล่ะทา่นเข้าประชมุผ่านทางรายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดีของบริษัท 

• กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายงานการซื (อ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ให้ที ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุครั (ง 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั (งภาษาไทยและภาษาองักฤษ หรือ
ในกรณีที ต้องการข้อมลูเพิ มเติม สามารถติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที หมายเลข 02-3260196 - 9 ต่อ 

1201 หรือ 1501 

 นอกจากนี ( บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบที เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏบิตัิงานเพื อก่อให้เกิดความมั นคงในกิจการ จงึจดัให้มีการรายงานเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ที เกี ยวข้องกบั 
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การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจําปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที  
www.kcethai.in.th   

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทฯ เชื อมั นวา่การปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดแูลที ดีจะทําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายการเติบโตอย่างยั งยืน
ได้ในระยะยาว บริษัทฯ จงึจดัให้มีชอ่งทางสําหรับพนกังาน บคุคลภายนอกและผู้ ที ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มี

ส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมลูเกี ยวกบัการกระทําผิด
ห รือ ก า ร ก ร ะ ทํ า ที ฝ่ า ฝื น ก ฎห ม าย  ห รื อ ขัดแ ย้ ง กับห ลัก ก า ร กํ า กับ ดูแ ล กิ จ ก า ร ที ดี  ผ่ า น ท า ง  email: 

information@kce.co.th และเพื อสร้างความมั นใจให้กบับคุคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทฯ จงึได้มี

นโยบายเกี ยวกบัการรับเรื องร้องเรียนซึ งกําหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครองตอ่
ผู้ ที ร้องเรียน ไมใ่ห้ได้รับการกระทําที ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมลูของบุคคลดงักล่าวไว้เป็นความลบั รวมถึงจดั

ให้มกีารตรวจสอบเรื องที ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที บริษัทฯ กําหนดไว้เพื อให้ความเป็นธรรมกบับคุคลที 
ถกูร้องเรียนก่อนดําเนินการทางวินยั หรือทางกฎหมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้จดัโครงการผู้บริหารพบปะนกัวิเคราะห์ขึ (นเพื อเป็นอีกหนึ งช่องทางในการ
สื อสารและให้ข้อมลูตอ่นกัลงทนุและสื อมวลชนอยา่งสมํ าเสมอ  
 ในปี 2559 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูกบันกัลงทุน

ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การประชมุทางโทรศพัท์ จํานวน 39 ครั (ง การเข้าสมัภาษณ์ตวัต่อตวั รวมจํานวน 47 ครั (ง รับ

เชิญเป็นวิทยากรในงานนักลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ จํานวน 10 ครั (ง และจัดโครงการพบปะกับนกัวิเคราะห์

หลักทรัพย์จํานวน 4 ครั (ง ให้สัมภาษณ์สื อสิ งพิมพ์โทรทัศน์ 4 ครั (ง นอกจากนั (น ได้ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนและ

นกัวิเคราะห์ที เข้าเยี ยมชมกิจการ 4 ครั (ง  
 

กิจกรรมพบปะนักลงทุน 

 เคซีอี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทนุหลากหลายรูปแบบเป็นประจําอย่างต่อเนื อง เพื อให้ผู้บริหารระดบัสงู
และสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้พบปะนกัลงทนุเพื อชี (แจงข้อมลูผลการดําเนินงาน แผนกลยทุธ์ แนวทางการเติบโต 

รวมถึงสรุปเหตกุารณ์สําคญัๆ ที เกิดขึ (นรอบปี และตอบข้อซกัถาม 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1     โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

          โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ 

• คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 4 คณะ  
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร 

• คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั (งคณะและมีจํานวนไมน้่อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วนตามที 
บริษัทกําหนด สามารถปฏบิตัิหน้าที กรรมการอิสระได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
อยา่งเตม็ที  รายชื อและข้อมลูกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนสําคญัในการกําหนดทิศทางการเติบโตและพัฒนาบริษัทฯ ด้วยการกําหนด

แผนกลยทุธ์ นโยบาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ รวมทั (งการกํากบัดแูลและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานในด้าน

ต่างๆ ของบริษัทอย่างสมํ าเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทุกๆ 5 ปี นอกจากนั (น
คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีบทบาทสําคญัในการกําหนดจรรยาบรรณทางธรุกิจของบริษัทฯ นโยบายการกํากบัดแูล

กิจการ และการจดัทําคูม่ือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานด้วย 

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายเกี ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และในนโยบายกํากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนบัสนุน

ให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุที มคีวามรู้ความสามารถที หลากหลาย มีประสบการณ์ 
ความรู้ความเชี ยวชาญที เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธรุกิจ ยดึมั นในคณุธรรมและซื อสตัย์ โดยไมจํ่ากดั เพศ เชื (อชาติ 
ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัเิฉพาะด้านอื นๆ  

 ทั (งนี ( กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี ยวชาญ  มี

ประสบการณ์ และทักษะความรู้ที เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายาม

ให้กบัการเป็นกรรมการบริษัทฯอย่างเต็มที  ปฏิบตัิหน้าที ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที  และความรับผิดชอบใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกบักฎหมายที เกี ยวข้องบนพื (นฐานของจริยธรรมขั (นพื (นฐาน มีอิสระในการ

ตัดสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้ นํา ปฏิบัติหน้าที ด้วยความสุจริต 
พากเพียร และใสใ่จในทกุๆ ขั (นตอนของการดําเนินงาน เพื อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยทุธ์ที ได้กําหนดไว้ให้ 

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุท่านบนพื (นฐานของการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที ด ี  

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรรมการที เป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน 

- กรรมการที ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จํานวน 6 ท่าน 
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  สําหรับรายชื อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขต อํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน

เจ้าหน้าที บริหาร มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ”   

 นอกจากนั (น เพื อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ของกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวน
บริษัทจดทะเบียนที กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งได้ไมเ่กิน 5 แห่ง และนโยบายจํากดัจํานวนกิจการอื นที 
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขั (นตอนให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องอนมุตัิเห็นชอบการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื นของกรรมการผู้จดัการด้วย 

ทั (งนี ( นโยบายจํากดัจํานวนกิจการอื นที ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนดงักล่าว ไม่นบัรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ เนื องด้วยการบริหารงานมีลกัษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุ่ม จึงต้องแต่งตั (งผู้บริหารในตําแหน่งที 
สําคญัของบริษัทฯ ซึ งอาจดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในขณะนั (น ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมด้วย เพื อให้มีการบริหารงานอยา่งสอดคล้องกบันโยบายในภาพรวมของกลุม่ 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื อให้การปฏิบติัหน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จดัให้มี

คณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื อช่วยศึกษาและกลั นกรองการดําเนินงานตามความจําเป็น ต่อมาในปี 2556 

คณะกรรมการได้จดัตั (งคณะอนกุรรมการเพิ มอีก ได้แก่ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี ยงระดบัจดัการ และในปี 2559 ได้จดัตั (งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร ดงันั (น บริษัทฯ 
มีคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร 

      และ คณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ 

สําหรับรายชื อคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขต อํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มี

รายละเอียดปรากฎอยู ่ในสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

การสรรหากรรมการ 
วาระการดํารงตําแหน่ง 
 กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  3 ปี และจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของ

กรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี โดยมีผลบงัคบัใช้ตั (งแตว่นัที  1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่มีผลย้อนหลงัสําหรับ

กรรมการอิสระที ดํารงตําแหน่งก่อนการแต่งตั (งกรรมการในปี 2556  โดยตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด

และข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั (ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 

3 ถ้าจํานวนกรรมการที จะออกแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยให้

กรรมการคนที อยู่ในตําแหน่งนานที สุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง และกรรมการที ออกจากตําแหน่งนั (นมีสิทธิได้รับ
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เลือกตั (งกลบัมาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ ทั (งนี ( คณะกรรมการมีนโยบายให้วาระของกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกบั

วาระการเป็นกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิ ธีการสรรหากรรมการโดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที มีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก และเป็นผู้
กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั (งนี (ขึ (นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัท 
ในช่วงเวลานั (นๆ ด้วย ทั (งนี ( จะพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย กรรมการของบริษัทฯ เสนอชื อบคุคลเพื อรับการพิจารณาแตง่ตั (งเป็นกรรมการ พิจารณาจาก
ทําเนียบกรรมการ (Director pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจากช่องทางอื นๆ ที 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที และรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ

กลั นกรองบคุคลที มีคณุสมบตัเิหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื นๆ ที เกี ยวข้อง แล้วนําเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั (น นําเสนอต่อที ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั (งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดงัตอ่ไปนี ( 

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั (งกรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ งหุ้นตอ่หนึ ง
เสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั (งหมดที ตนมีอยูเ่ลือกบุคคลที ได้รับการเสนอชื อเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั (งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที จะพึงม ีหรือพึงจะเลอืกตั (งในครั (งนั (น ในกรณีที บคุคลซึ งได้รับการเลือกตั (งในลําดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที จะพึงมี  ให้ประธานที ประชุมออกเสียงได้เพิ มขึ (นอีกหนึ ง
เสียงเป็นเสียงชี (ขาด 

4. ในกรณีที ตาํแหนง่กรรมการว่างลงเนื องจากเหตอืุ นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาแตง่ตั (งบุคคลซึ งมีคณุสมบตัิและไมม่ลีษัณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ งตนแทน 

5. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รวมไมเ่กิน 5 

บริษัท 

การสรรหาผู้บริหาร 

• การสรรหากรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในเบื (องต้นในการสรรหาบุคคลที มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถและประสพการณ์ที เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอต่อ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตัิ เพื อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ
ตอ่ไป 

• การสรรหาผู้บริหาร 

สําหรับการสรรหาและแตง่ตั (งผู้บริหารของบริษัทฯ นั (น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจประธานเจ้าหน้าที 
บริหารและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกบคุคลที มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสมกบัตําแหน่งและหน้าที 
ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยการคดัเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายทรัพยากรบคุคล   

 

5.3  บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัทฯได้มีการแบง่แยกบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ไว้อยา่งชดัเจนโดยคณะกรรมการมบีทบาทในการกํากบัดแูลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และให้มีระบบงานที ให้ความเชื อมั นวา่กิจกรรมตา่งๆของบริษัทฯได้ดําเนินไปในลกัษณะที ถกูต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม คณะกรรมการทกุทา่นมคีวามเข้าใจในหน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริตระมดัระวงัและรอบคอบโดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

และเป็นธรรมตอ่ผู้มสีว่นได้เสียทกุฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคดิเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระและอทิุศเวลาเพื อ
ปฏบิตัิหน้าที ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที  ทั (งนี ( ขอบเขตอํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน

กรรมการบริหาร มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

 

5.4  ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

 คณะกรรมการมีภาวะผู้ นําวิสยัทศัน์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที ในการ
กํากับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกําหนดและให้

ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที กําหนดไว้เพื อเพิ มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสีว่นได้เสียทกุฝ่าย 
 

5.5  ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในปี 2559 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั นที จะดําเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ ถือหุ้นตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเสี ยง และหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี โดย

คณะกรรมการใช้ดลุยพินิจที เป็นอิสระในการดําเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทนัเวลา 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการได้ดําเนินการในเรื องตา่งๆ ดงันี (     
 1)  การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธรุกิจ  
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คณะกรรมการร่วมกบัฝ่ายบริหารในการทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนธรุกิจ และงบประมาณ

ของบริษัทฯ และร่วมหารือกบัฝ่ายบริหารเป็นประจําทกุปี เพื อกําหนดมาตรการ แผนการดําเนินงาน แผนการลงทุน 
แผนการจา่ยเงินปันผล และปัญหาตา่งๆ รวมทั (ง กําหนดให้ฝ่ายบริหารสื อสารนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน

ให้พนกังานทกุระดบัทั วองค์กรได้รับทราบ และติดตามดแูลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที กําหนดไว้ในการ
ประชมุคณะกรรมการซึ งจดัขึ (นทกุเดือน หรือปีละ 12 ครั (ง  

2)  การกํากบัดแูลกิจการ 

เพื อนําไปสูก่ารปฏิบตัิงานด้านการกํากบัดแูลกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ 

• ให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรม

ธรุกิจ และข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน 

• ปรับปรุงคูมื่อนโยบายการกํากบัดแูล และจริยธรรมธรุกิจ 

• จดัให้คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ และกรรมการผู้จดัการ ทําการประเมินตนเอง 

• กําหนดชอ่งทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อแนะนําในเรื องต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนกังาน 
และผู้ มีส่วนได้เสีย มีช่องทางแสดงความเห็นได้อย่างอิสระเพื อนําไปสู่การปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการที ดีขึ (น 

• ดูแลให้คณะกรรมการกํากับดูแล ดําเนินการ ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน หลกัเกณฑ์การ

กํากับดูแลกิจการและจริธรรมของบริษัทให้เป็นปัจจุบนั และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และแนวปฏิบตัิที ดีตาม 

มาตรฐานสากล และรายงานเกี ยวกบัการดําเนินการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื อ
รับทราบ  

• จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที เป็น Compliance Unit โดยให้ขึ (นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ทบทวนแนวปฏิบัติที เกี ยวข้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที  5) พ.ศ. 2559 ซึ งมีผลใช้บงัคบั ตั (งแตว่นัที  12 ธนัวาคม 2559  

• เตรียมการเพื อยื นตอ่อายุใบรับรอง Recertification Membership ของ CAC ภายใน 15 

ธนัวาคม 2560 

3)  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงที�เพียงพอและเหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี�ยงอย่าง
สมํ�าเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรายงานผลการบริหารความเสี�ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯทราบ
เป็นประจํา 

4)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั %งที�10/2559 เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติจัดตั %ง
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อพิจารณาปัจจัยความเสี�ยงที�มี
ผลกระทบอการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเพื�อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

ฝ่ายจดัการให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5)  มีนโยบายให้กรรมการที ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชมุระหว่างกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม
ด้วย ปีละ 2 ครั (ง 

6)  จัดให้มีการสื อสารในเรื องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั น และสนับสนุนการดําเนินงานตาม

กระบวนการเพื อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เป็นผล

ให้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื อวนัที  3 

เมษายน 2558     

7)  จัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี ยมชมความคืบหน้าการลงทุนในโรงงานใหม่ รวมทั (ง ส่งเสริมให้
กรรมการ และผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสมันาในหลกัสตูรตา่งๆ เพื อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏบิตัิหน้าที ให้มีประสิทธภาพมากยิ งขึ (น 

8)  จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจดัการที เกี ยวข้อง และให้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื อ
พิจารณา  

9)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสูง ที สะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงานและค่าตอบแทนมาตรฐานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนั และในปี 2559 ได้สรรหากรรมการใหมที่ มีความเหมาะสมเพื อทดแทนกรรมการที ครบกําหนดวาระ

หนึ งท่าน  
10)  คณะกรรมการได้พัฒนาและปรับปรุงการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นมาอย่างตอ่เนื อง ในการจดัการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559 ที ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดย

ได้ผลประเมิน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที สองต่อเนื อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

11)  คณะกรรมการมีความมุ่งมั น และให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตาม

แนวทางการกํากบัดแูลกิจการที ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื อง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัการ

กํากับดูแลกิจการที ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานัก
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็น

ปีที สองต่อเนื อง ซึ งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors 

Association; IOD) 

12)  SET Awards 2016 ไดมัอบรางวลัให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที บริหารและกรรมการผู้จดัการ ของเคซี

อี 2 รางวลั คือ รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเด่น Outstanding CEO Awards (บริษัทจดทะเบียนใน SET) และ

รางวลัผู้บริหารสงูสดุรุ่นใหม่ Young Rising Star CEO Award นอกจากนั (น ไดพิัจารณาคดัเลือกให้เคซีอี 

ได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานยอดเยี ยม Best Company Performance Awards 

สําหรับบริษัทจดทะเบียนที มีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท ในปี 

2559 
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5.6   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการร่วมกันกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี ในปี 2559 มีการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั (ง ซึ งเป็นวาระการประชมุตามปกต ิ

 ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อนการประชมุแต่ละ

ครั (งอยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธาน
กรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

 เลขานุการบริษัทคือ นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี ซึ งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิ การศึกษาและ

ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุในวาระที สามารถเปิดเผยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัพร้อมกับ

จดหมายเชิญประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที  และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั (นได้ ในกรณีที 
คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัการประชมุ สามารถสอบถามได้ที สํานกับริหารของบริษัทฯโดย

ในการประชมุแตล่ะครั (ง กรรมการสามารถที จะเสนอวาระการประชมุเพิ มเติมได้ 

ในระหว่างการประชุม ประธานในที ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที 
สําคญั อีกทั (งสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจ 

อย่างรอบคอบ ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชุมขั (นตํ า ณ ขณะที จะลงมติในที ประชุม
คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั (งหมด โดยเลขานุการบริษัทจะเข้า

ร่วมประชุมและจดบนัทึกการประชุมทุกครั (ง และบางครั (งอาจจะเชิญผู้บริหารที รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการ
ประชุมนั (นๆ เข้าร่วมชี (แจงและให้ข้อมลูแก่กรรมการรวมทั (งให้คําแนะนําในด้านกฎเกณท์ต่างๆ ที เกี ยวข้องให้กับ
คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกติการประชมุจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั วโมง 

นอกจากนั (นกรรมการที ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็นเพื อพิจารณาปัญหา
ต่างๆ ที เกี ยวกบัการจดัการที อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย ซึ งในปี 2559 มีการประชมุ 2 ครั (ง ใน
เดือนเมษายน และ ธนัวาคม  

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี ยวกับ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายเดือน

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื อติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี ยวกับการ
เปลี ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่างๆ ที เกี ยวข้อง ตลอดจนรับทราบรายงานความคืบหน้าในการ

ดําเนินการด้านการกํากับดูแลในการประชมุกรรมการอย่างสมํ าเสมอ เพื อให้การปฏิบตัิหน้าที ในฐานะกรรมการ
สอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบตัิที ด ี

5.7   นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�อื�นของกรรมการและผู้บริหาร 

ในการที บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั (น บริษัทฯ จะแต่งตั (งกรรมการหรือผู้บริหารของ 

บริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่าว เพื อทําหน้าที กํากบัดแูลให้ทกุบริษัทกําหนดนโยบาย
และดําเนินธรุกิจที สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ เพื อสร้างให้เกิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน



                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

หนา้  119 

                                                 

ร่วมกนั (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิ มกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั (งนี ( ถือเป็นหน้าที หนึ งในการ
ปฏบิตัิหน้าที ของกรรมการและผู้บริหาร 

5.8   การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั (งคณะ (2) การประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร  เพื อให้กรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัเพื อนําไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันา 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั �งคณะ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัททั (งคณะเพื อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการที ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที ของคณะกรรมการโดยสมํ าเสมอและให้มี
บรรทดัฐานการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการอยา่งมหีลกัเกณฑ์และทําการประเมนิผลการปฏิบตัิงานโดยมีประธาน

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปีละ 1 ครั (ง  

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั�งคณะ 

1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล  

ในปี 2559 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองที เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยเพิ มเติมและปรับปรุงคาํถามเพื อให้ครอบคลมุการปฏบิตัหิน้าที ของคณะกรรมการทกุด้านและสอดคล้อง
กบัลกัษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธรุกิจของบริษัท 

2.  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3.  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ นําผลวเิคราะห์และความเห็นเพิ มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจดัทําแผนเพื อ
ดําเนินการปรับปรุง 

หลักเกณฑ์การประเมนิตนเอง - คณะกรรมการทั�งคณะ 

1.  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สดัสว่นของกรรมการ คณุสมบติัของคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่

ละคณะ 

2.  บทบาทหน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย การใช้เวลาที เพียงพอตอ่การพิจารณาเรื องที สาํคญั รายการที มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบการควบคมุภายใน การจดัการความเสี ยง 

3.  การประชมุคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยการกําหนดการประชมุลว่งหน้าทั (งปี คณุภาพเอกสาร มข้ีอมลูเพียงพอตอ่การตดัสินใจของ

กรรมการ 
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4.  การปฏบิตัิหน้าที ของกรรมการ 

ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชมุอยา่งสมํ าเสมอ การแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกนั และมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา 

6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที  มีความรู้ในธรุกิจบริษัท สง่เสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบ
ทอดตําแหน่ง  

 

 ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั�งคณะ ประจาํปี 2559  

มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีมาก  
 

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

กระบวนการประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล 

1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล เพื อให้มีความถกูต้อง และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที หน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

2.  กรรมการรายบคุคลเป็นผู้ประเมนิตนเอง เพื อแสดงความเห็นเกี ยวกบับทบาทหน้าที ของกรรมการ ความเป็น
อิสระ โครงสร้างการบริหาร การพฒันาความรู้ และความเห็นเกี ยวกบัการบริหารจดัการองค์กร 

3.  เลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปผลและวเิคราะห์ผลการประเมนิ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื อจดัทํา
แผนพฒันากรรมการรายบคุคล 

 

หลักเกณฑ์การประเมนิตนเอง - กรรมการรายบุคคล 

1.  คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบตอ่การปฏบิตัิหน้าที ของ
กรรมการ 

2.  บทบาทหน้าที และความรบัผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็น และการเข้าร่วมกิ

กรรมที เพียงพอ ระบบการควบคมุภายใน และการจดัการความเสี ยง การเปิดเผยข้อมลู 

3.  การประชมุ: การเข้าร่วมประชมุ การแสดงความเหน็ในการประชมุ การศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้า 

4.  การแสดงความเหน็อื นๆ ที เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการองค์กร  
 

ผลประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ประจาํปี 2559  

มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีมาก 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2559 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร มีการ

ประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี เพื อนําผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบตัิหน้าที ในการสนับสนุนการทํางานของ

คณะกรรมการบริษัทและการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 
 

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัข้อประเมิน -  การปฏิบตัิหน้าที โดยรวมของกรรมการ 

   -  การสอบทานรายงานทางการเงิน 

   -  ความเป็นอิสระของกรรมการ 

   -  การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

   -  การรายงานของกรรมการ 

ผลการประเมินตนเอง:   มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีเยี ยม   
 

2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

หวัข้อประเมิน -  คณุสมบตัิของกรรมการ 

   -  ความเป็นอิสระของกรรมการ 

   -  โครงสร้างและแผนพฒันากรรมการอยา่งตอ่เนื อง 

   -  นโยบายกําหนดคา่ตอบแทน 

   -  วิธี และหลกัเกณฑ์ การกําหนดคา่ตอบแทนที เป็นธรรม 

ผลการประเมินตนเอง:   มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีมาก  
 

 3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

หวัข้อประเมิน -  การปฏิบตัิหน้าที โดยรวมของกรรมการ 

   -  นโยบายการกํากบัดแูล จริยธรรมทางธรุกิจ 

   -  มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั น  
   -  การติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย 

   -  การสอบทานการปฏบิตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายที เกี ยวข้อง 

   -  การรายงานของกรรมการ 

ผลการประเมินตนเอง:   มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดีเยี ยม   
 

4)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

หวัข้อประเมิน -  การดแูลและดําเนินการด้านบริหารความเสี ยง 

   -  การติดตามและการประเมินผล 



                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

หนา้  122 

                                                 

   -  การกําหนดมาตรการควบคมุความเสี ยง 

   -  การรายงานผลการดําเนินงานอยา่งสมํ าเสมอ 

ผลการประเมินตนเอง:   ยงัไมไ่ด้ทําการประเมนิเนื องจากคณะกรรมการได้จดัตั (งขึ (นเป็นปีแรกในปลายปี 2559   

การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทุกปี โดย

ใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที เชื อมโยงกบัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพื อพิจารณาคา่ตอบแทน

ตามมาตรฐานของบริษัทที อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และแรงจงูใจที เหมาะสม  
คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ (นปีเลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน 

CEO รวมทั (ง จดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื อนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็น
ข้อมลูในการพฒันาศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป 

ทั (งนี ( เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลตอ่ที ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

ค่าตอบแทน เพื อนําเสนอผลประเมินการปฏิบัติงานของ CEO ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื อพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนตอ่ไป       

5.9  ค่าตอบแทน 

 บริษัทฯ มีนโยบายที จะกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ (CEO) และผู้ บริหาร

ระดบัสงู ให้อยูใ่นระดบัที เทียบเคียงได้กบัที ปฏิบตัใินอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยูใ่นระดบัที สามารถจงูใจได้ รวมทั (ง
จดัคา่ตอบแทนในลกัษณะที เชื อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื อสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร ที 
มีคุณภาพตามที ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ กําหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาค่าตอบแทนกําหนด วิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทนต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื อพิจารณาขออนมุตัิในที ประชมุผู้ ถือหุ้น สําหรับเนื (อหาการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารในปี 2559 มรีายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 โครงสร้างการจดัการ 

ทั (งนี ( คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จดัการ (CEO) 

และผู้บริหารระดบัสงู เพื อจา่ยคา่ตอบแทน ทั (งระยะสั (น และระยะยาว ดงันี ( 
ระยะสั (น :   จา่ยคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน (KPI) 

ระยะยาว :  จดัตั (งโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู (ESOP) และ

โครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP)  

5.10  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการฝึกอบรม และสมันาใน

หลกัสตูรตา่งๆ ที เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที  และให้ความรู้แก่ผู้ เกี ยวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื อง เช่น กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพื อช่วยให้กรรมการสามารถทํา

หน้าที และกํากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ( เมื อมีการเปลี ยนแปลงกรรมการใหม่
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บริษัทฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศ เพื อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ  มี

เอกสารและข้อมลูของบริษัทที เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที ให้แก่กรรมการใหมอ่ย่างเพียงพอ รวมถึงการจดัให้

มีการแนะนํา ความรู้ทั วไปของธรุกิจ แนวทางการดําเนินงาน โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดําเนินธรุกิจของบริษัท

ฯ กฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัิในการกํากบัดแูลกิจการ และจะจดัให้กรรมการใหม่เข้าเยี ยมชมกิจการ 
และพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริหาร เพื อสอบถามข้อมลูเชิงลึกเกี ยวกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ด้วย 

รายละเอียดการอบรมสมัมนาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบญัชา องค์โฆษิต   

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547  

2. พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  

• ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฎิบตัิ ปี 2541 โดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

• การสง่เสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 - 2557 จดัโดย KPMG 

• เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี 2558 จดัโดย KPMG 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 

• หลกัสตูร “ Role of the Compensation Committee”  

   สถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ปี 2550 

• หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที  2 ปี 2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที  8 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที  4 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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• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

• สมัมนาเรื องแนวทางการจดัทํารายงานการกํากับดูแลกิจการที ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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) 

• สมัมนาเรื อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 

2557) 

• สมัมนาเรื อง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of 

investors (ปี 2557) 

• หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

5. 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 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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) 

• สมัมนาเรื อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี 

2557) 

• สมัมนาเรื อง CG Forum: Corporate Governance in the Perspective of 

investors (ปี 2557) 

6. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 
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• สมัมนาเรื อง แนวทางการจดัทํารายงานการกํากับดแูลกิจการที ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2556 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 

• สมัมนาเรื อง Director's Briefing: The Four Pillars of Board Effectiveness (ปี

2557) 

• หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

7. 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 

• หลกัสตูร   “มาตราฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรับกิจการที ไมม่ีสว่นได้เสีย
สาธารณะ” ปี 2554 

• หลกัสตูร  “การป้องกนัทจุริตและการรายงานตามกฏหมาย ปปช.” ปี 2554 

• สมัมนา   “Audit Committee  Forum” ปี 2554 

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

2555 

• หลกัสตูร “วนัตอ่ต้านคอรัปชั น : รวมพลงัเปลี ยนประเทศไทย” ปี 2555 

• สมัมนา "The 2nd National Director Conference 2013 Board Leadership 

Evaluation" จดัโดย IOD ในปี 2556 
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• สมัมนา Director Conference ในปี 2557 

• CG in Substance วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภบิาล โดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) - มีนาคม 2558 

•        IOD Director Conference 2015 "Re-energizing Growth Through Better 

Governance" - มิถนุายน 2558 

• CG Forum "Risk Oversight High Priority Roles of the Board" (วทิยากร) จดั

โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) - กนัยายน 2558 

• IOD Director Forum "Building Better Board Through Effective Independent 

Director" - ตลุาคม 2558 

• Thailand CG Forum "Governance as a Driving Force for a Business 

Sustainability"  จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. - 

ตลุาคม 2558 

• 2015 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance จดัโดย OECD/ 

IOD/ SET/ SEC - ตลุาคม 2558 

8.  นายพิธาน องค์โฆษิต 

• Director Certification Program (DCP 194-195/2014) 

9.        นายครรชิต บนุะจินดา 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 8) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4) 

• Audit Committee Program (ACP 14) 

• Directors Accreditation Program (DAP 35) 

• Directors Certification Program (DCP 30) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5) 

5.11  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั (งเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั (งเลขานุการบริษัทเพื อให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที ด ีโดยมีหน้าที รับผิดชอบตามรายละเอียดที 
ปรากฎในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 
 

5.12   การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบ
มาตรการการตรวจสอบภายในที สามารถสร้างความเชื อมั นและติดตามการปฏิบตัิงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางการควบคุมและตรวจสอบภายในที ดี เกี ยวกับงบการเงินและสารสนเทศ ดังได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน 
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รวมถึงการปฏบิตัทีิ สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดที เกี ยวข้อง ที ครอบคลมุแผนการควบคมุและตรวจสอบ

ภายในการปฏิบตัิงานในทกุๆด้าน และจะมกีารประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในทกุๆปี โดยในปี 2559 

ที ผ่านมาบริษัทฯได้ปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทางและข้อกําหนดของการควบคมุและการตรวจสอบภายใน ดงัระบุ

อยา่งชดัเจน 

 บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจดัการที เกี ยวข้องและสํานกั
ตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 ปัจจบุนั ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางเอื (ออารี แก่นโกมล ผู้จดัการส่วน

งานตรวจสอบภายใน ซึ งได้รับการแตง่ตั (งจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.13   การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมนีโยบายในการดําเนินธรุกิจด้วยความซื อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน หลีกเลี ยงการทํารายการที เกี ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบคุคลที เกี ยวข้อง ที อาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

 โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทําใดๆ ที เป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที ต้องรายงานการกระทําใดๆที เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ที ประชมุรับทราบ  ซึ งในกรณีที มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั (น
เข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั (นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์นั (นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการมีหน้าที ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที เกี ยวโยงกัน

ตามที กฎหมาย หรือหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยตา่งๆ มีรายการระหว่างกนั ดงัที ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ

งบการเงนิของบริษัท สําหรับปีสิ (นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2559 ซึ งได้เปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัของบริษัทและ

บริษัทย่อยตา่งๆ ที เกิดขึ (นโดยละเอียด ทั (งนี (รายการที เกิดขึ (นเป็นรายการธุรกิจปกติกบับริษัทย่อย ซึ งไม่ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  

5.14  นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกบัฝ่ายจดัการในเรื องนโยบายการบริหาร

ความเสี ยง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี ยง และให้นําเสนอรายงานเรื องการบริหาร
ความเสี ยงตอ่คณะกรรมการอยา่งน้อยปีละ 2 ครั (ง เพื อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี ยงและ
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี ยง เพื อให้สามารถปรับเปลี ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการได้

อยา่งทนัทว่งที โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ กํากบัดแูลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี ยง 

โดยได้กําหนดแนวทางการบริหารความเสี ยงทั (งองค์กร ดงันี ( 
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•  จดัตั (งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน โดยมี

กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีวตัถปุระสงค์เพื อพิจารณาปัจจยัเสี ยงที มีผลกระทบตอ่การบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั (ง ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดับจัดการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

• จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายต่างๆ

ในองค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นประธาน ทําหน้าที ในการประเมินปัจจัยเสี ยงทั (งจาก
ภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขันทาง

ธุรกิจ และปัจจยัภายในที มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทกําหนดนโยบายใน
ภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี ยงอยา่งใกล้ชิด ตดิตามและประเมินผลการบริหารความเสี ยง
เพื อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี ยงองค์กร 

•  จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี ยงในขั (นตอนการดําเนินงาน โดยให้ผู้ บริหารและพนักงานใน
หน่วยงานต่างๆมีสว่นร่วมและรับผิดชอบ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี ( ประเมินและ
บริหารความเสี ยงอยา่งเหมาะสม 

•  ส่งเสริมและกระตุ้ นให้มีการบริหารความเสี ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง

ความสําคญัของการบริหารความเสี ยง 

5.15   แผนสบืทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของเคซอีี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัรอง

กรรมการผู้จดัการทุกสายงาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง

กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ ของแตล่ะตาํแหน่งงาน เพื อคดัเลือกผู้ที เป็นคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุง่เน้นรับ

คนรุ่นใหมที่ มศีกัยภาพสงู (Young Talent) และให้ความสําคญัในการดแูล การพฒันาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมี

โอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ (นสู่ระดบัผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) อีกทั (ง บริษัทฯยงัได้ดแูลคา่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ ตามหลกั Performance-based Pay ให้ค่าตอบแทนตามความสําเร็จตามเป้าหมายที เหมาะสมและ
เป็นธรรมเพื อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ต้องดําเนินการทบทวนและสรุปผลการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร

ระดบัรองกรรมการผู้จดัการเป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั (ง   

5.16  การต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นความเสี ยงหนึ งที สําคัญขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมัติให้  

บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย   

ในการต่อต้านการทุจริต เมื อวนัที  18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิ
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ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื อวันที  3 เมษายน 2558 และได้รับการจัดอนัดับ Anti-Corruption ใน   

ระดบั 4  

ตลอดปี 2559 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้จดัให้มกีารดําเนินงานอยา่งตอ่เนื อง ดงันี ( 

• ติดตามการดําเนินการเพื อควบคมุความเสี ยงที ต้องทําเพิ มเตมิ ตามที ระบไุว้ในทะเบียนความเสี ยง  

• พฒันากลไกในการควบคมุดแูลปัจจยัเสี ยงอยา่งตอ่เนื อง 

• จดัให้มกีารสื อสารเพื อเผยแพร่ขา่วสารเกี ยวกบัการตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร 

• จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานและผู้บริหาร สว่นงานทรพัยากรมนษุย์ และกลุ่มพนกังานระดบั

หวัหน้า เพื อสื อสารให้ความรู้เกี ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริต 

• หน่วยงานที เกี ยวข้อง เช่น สว่นงานทรัพยากรมนษุย์มกีารสอบประวตัิบคุลากรก่อนการจ้างงาน และ
สว่นงานจดัซื (อมีการสอบทานผู้ เกี ยวข้อง (ผู้ขาย ผู้ รับเหมา) ก่อนการจดัซื (อจดัจ้าง  

• จดัให้มชี่องทางในการแจ้งเบาะแส และตรวจสอบการร้องเรียน 

• เตรียมการเพื อยื นต่ออายุใบรับรอง Recertification Membership ของ CAC ภายใน 15 ธันวาคม 

2560 
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10.1   นโยบายภาพรวม 

นอกจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสําคัญที บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนักงาน และ

ตั (งเป้าหมายให้เป็นสว่นหนึ งของวฒันธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯยงัมีความมุง่มั นที จะแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม
โดยดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื องและเป็นรูปธรรม เพื อมุ่งสร้างจิตสํานึกในการเป็นผู้ ให้
และเกื (อกูลสงัคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั (งในด้าน
การพฒันาอย่างยั งยืนของชมุชน รวมถึงการสง่เสริมศิลปวฒันธรรม และอนรัุกษ์สิ งแวดล้อม เพื อสร้างจิตสาํนึกในการ
เป็นสมาชิกที ดีของสงัคม กิจกรรมเพื อสังคม โดยมีการตั (งคณะทํางานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอย่าง

ตอ่เนื องเพื อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที วางไว้ และมีฝ่ายจดัการเป็นผู้ ให้คําแนะนํา จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนั (นถกูขบัเคลื อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลกั โดยมีคณะทํางานความ

รับผิดชอบต่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหน้าที กําหนดแนวทาง จดัทํางบประมาณ 

และดําเนินการจดักิจกรรม รวมทั (งติดตามผลการดําเนินงาน จดัทํารายงานเสนอตอ่ฝ่ายจดัการ และเป็นศนูย์กลาง
ในการติดตอ่ประสานงานด้าน CSR กบัหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดําเนินงานที มุง่เน้นการสร้างคณุค่าที 
ยั งยืนแก่ชมุชนและสงัคม นอกจากโครงการที บริษัทดําเนินการเองแล้วบริษัทฯยงัเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์

อื นๆ โดยเน้นกิจกรรมเพื อการพฒันาที ยั งยืนเป็นสําคญั 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเนื อง ด้วยการ

ปลกูฝังจิตสํานึก การปฏบิตัิตวัเป็นแบบอยา่งของผู้บริหารที ถ่ายทอดสูพ่นกังาน โดยยดึแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของกิจการที จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งปัจจบุนั กําหนดหลกัการไว้ให้เป็นแนวปฏิบติั 8 

ข้อ ดงัตอ่ไปนี ( 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ กําหนดจริยธรรมทางธุรกิจไว้ในคู่มือการปฏิบตัิงานสําหรับพนกังานทั วไป ครอบคลมุเรื องความ
ซื อสตัย์สจุริตและยตุิธรรม  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยดึถือปฏบิตัิมาอยา่งตอ่เนื อง ในเรื องของการปฏิบตัติ่อคูค้่าอยา่ง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื อสตัย์สจุริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา การสง่เสริมสทิธิทางการ 

เมือง ตลอดจนการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ 

 1.1   การแขง่ขนัที เป็นธรรม: การปฏบิตัิตามเงื อนไขตา่งๆ ที ตกลงกนัไว้กบัผู้ขาย หรือเจ้าหนี (อยา่ง 

เคร่งครัด เป็นธรรม ตามข้อตกลงต่างๆ ที ได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการดําเนินธรุกิจร่วมกนั 

 1.2   สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในคู่ค้า : ชี (แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรม

ในการจ้างงานและการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา ที เป็นคูค้่าของบริษัทฯ ว่า

ยงัคงความเป็นธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายหรือไมอ่ยา่งตอ่เนื อง 

10  ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 
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 1.3   การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน: ส่งเสริมและปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา 

ลิขสิทธิ@ สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรม อยา่งเคร่งครัด 

 1.4  การเกี ยวข้องกบัการเมืองอยา่งมีความรับผิดชอบ: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการ

เมือง ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหนึ งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอํานาจทางการเมืองคนหนึ งคน
ใด ไม่นําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือ

นกัการเมืองใดๆ โดยไมอ่นญุาตให้ผู้บริหารและพนกังานใช้อํานาจครอบงํา ชกัใย ขม่ขู ่บีบบงัคบั 

 บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามและควบคุมความเสี ยงในระดบัปฏิบติัการโดยจัดตั (งคณะทํางาน
บริหารความเสี ยงเพื อกําหนดนโยบาย ควบคมุและติดตามความเสี ยงในทกุๆ ด้านที มาจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก โดยทําการประเมินความเสี ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Management) ที มีผลกระทบโดยตรง
ตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุที รัดกมุยิ งขึ (น  

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญักบันโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั (งในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี ยนแปลง
ทศันคติไปสู่การปฏิบตัิ โดยเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื อวนัที  18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฎบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เมื อวนัที  3 เมษายน 2558 และได้รับการจดัอนัดบั Anti-

Corruption ในระดบั 4 

 บริษัทฯ ได้จดัทํา "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั น (Anti-corruption Policy)" เพื อให้มีการบริหารจดัการด้วย
ความซื อสตัย์สจุริต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  และมีการดําเนินการเผยแพร่ สื อสาร ให้กบัผู้บริหารและ

พนกังานทกุระดบัรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนันสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที ประกาศในระดับสากล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจไปสูค่วามยั งยืน โดยคํานึงถึงการ

เคารพสิทธิมนษุยชนและเคารพต่อศกัด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ งเป็นรากฐานของการดําเนิน
ธรุกิจอยา่งมีคณุภาพและคณุค่า บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์ที มีคุณภาพ 

จึงให้ความสําคญัในการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั (งในเรื องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั (ง 

โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพื อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดี
ของสงัคม เช่น การจ้างงานที เป็นธรรมสําหรับพนกังานและให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนที เหมาะสมตามศกัยภาพ 

ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัที ด ี

พัฒนาพนักงานเพื อฝึกทักษะและเพิ มพูนศักยภาพอย่างทั วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ 

อยา่งสมํ าเสมอ 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2551 และได้รับการรับรองเกี ยวกบัมาตรฐาน
แรงงานไทย: มรท.8001 (Thai Labour Standard : TLS.8001) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน      
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กระทรวงแรงงาน ซึ งประกอบด้วยเรื อง การไม่ใช้แรงงานบงัคบั , ค่าตอบแทนการทํางานที ยตุิธรรม , ชั วโมงการ

ทํางาน , การไม่เลือกปฏิบตัิ , วินยั และการลงโทษ , เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง , ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นต้น โดยมีคณะทํางานระบบมาตรฐานแรงงานไทย 

คอยควบคุมดูแล และมีการประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครั (งเพื อติดตามให้มั นใจว่า จะไม่มีการกระทําผิด
ดงักลา่ว 

 ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื อเป็น
แนวทางสูก่ารพฒันาและจดัการที ยั งยืนขององค์กร 
 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม    

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและมีความเสมอภาค ดงันี ( 
4.1  เคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน: โดยการไม่เลือกปฏิบตัิต่อการจ้างงาน ไม่

บงัคบัให้บคุคลขาดความสมคัรใจที จะทํางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

พนกังาน 

4.2  ให้ความคุ้มครองทางสงัคมและสภาพการทํางานของพนกังาน: โดยกําหนดเงื อนไขการจ้างที เป็น
ธรรมและได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดิการอื นที เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี ยง
การกระทําที ไมเ่ป็นธรรมที มีผลกระทบตอ่ความมั นคงในหน้าที การงานของพนกังาน หรือคกุคาม

และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

4.3  ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน: ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และ

จดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมสีขุอนามยัที ด ี

ผู้บริหารให้ความสําคญักบัพนกังานทกุระดบัให้ได้รับโอกาสอยา่งเทา่เทียมกนั ความก้าวหน้าของพนกังาน

ในสายอาชีพขึ (นอยู่กับผลงานความสามารถ โดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที มั นใจได้ว่า พนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนที เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สนบัสนุนการ

มีส่วนร่วมของพนกังาน โดยมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื อสารอินทราเน็ตภายในองค์กร 
และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี (ยงัจดัสวสัดิการและกิจกรรมสนัทนาการตามความสนใจของพนกังาน เพื อ
คณุภาพชีวิตที ดี  

บริษัทฯ เปิดกว้างสําหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกระดบัชั (น โดยการฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากรนั (น มุง่เน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื อง” เพื อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที คาดหวงั
อย่างชดัเจน ซึ งจะฝึกอบรมพนักงานทั (งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื อใช้ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที   
การฝึกอบรมทั วไปเพื อให้พนกังานสามารถเรียนรู้และปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจน
การฝึกอบรมทกัษะและความสามารถที องค์กรต้องการ โดยตลอดปี 2559 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล ได้จดั 

การฝึกอบรมให้พนกังานของบริษัทฯและบริษัทในเครืออยา่งตอ่เนื อง ซึ งเป็นผลให้ จํานวนชั วโมงการฝึกอบรม และ
จํานวนพนกังานที มีทกัษะหลายด้าน (Multi-skill employee) มีเพิ มมากขึ (น  
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     ปี 2555        ปี2556   ปี2557      ปี2558       ปี2559 

จํานวนชั วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี)  23.94          23.75 30.14       74.06        73.50 

พนกังานที มีทกัษะหลายด้าน (ร้อยละ)  60.00        64.44 69.26       69.45        75.22 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน กรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับการรับรอง มรท. 8001-2553 เพื อแสดงวา่ บริษัทฯได้ปฏิบตัติามมาตรฐาน

ความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย มีผลตั (งแต ่วนัที   8 กมุภาพนัธ์ 2556 ถึง 7 กมุภาพนัธ์ 2559 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2558 ระดบัประเทศ (จากกระทรวง

แรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  17 กรกฎาคม 2558 และได้รับประกาศเกียรติคณุเพื อ
แสดงว่าบริษัทฯสามารถธํารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื อง (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  26 พฤษภาคม 2558 นอกจากนั (น ยงัได้รับเกียรติบตัรจากสมาคมพฒันา
คณุภาพสิ งแวดล้อมที บริษัทฯได้การสนบัสนนุการดําเนินงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในสถานประกอบการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ ขั (นริเริ ม จากกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื อแสดงว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคม

ของธรุกิจไทย มผีลตั (งแต ่วนัที  15 สิงหาคม 2559 ถึง 14 สิงหาคม 2562 

นอกจากนั (น บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2559 ระดบัประเทศ ด้านแรงงาน

สมัพันธ์และสวสัดิการแรงงาน (จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  17 

สิงหาคม 2559 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยึดหลกัและดําเนินการตามนโยบายที จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า 

รวมไปถึงผู้บริโภคที เป็นผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ให้สามารถมั นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที มีราคาที 
ยตุิธรรม มีคณุภาพที ดีที สดุแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัที อาจส่งผลกระทบตอ่สงัคมและสิ งแวดล้อม 

รวมถึงการกระทําที เป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค 

ปัจจุบัน บริษัทฯ รวมถึงสํานักงานตัวแทนขายทุกแห่งของบริษัทฯ ทั วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/TS 16949:2009 Edition 3 (23 กนัยายน 2559 - 14 กนัยายน 2561) ซึ งเป็นระบบการจดัการคณุภาพของ

ผู้ผลิตชิ (นส่วนยานยนต์  โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากดั จํานวน 2 ครั (งต่อปี ซึ งได้รับ

การรับรองจาก IATF โดยทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื องเป็นประจําเพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ ได้

ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐานคณุภาพอย่างเข้มงวด ในปี 2559 บริษัทฯ 

ได้รับการตรวจสอบระบบคณุภาพ 1 ครั (ง (Surveillance audit) ในเดือนพฤษภาคม ผลการตรวจสอบสามารถรักษา

ระบบและการรับรองมาตรฐานไว้ได้  และในปี 2559 มีลกูค้าบริษัท CONTINENTAL , AUTOLIV , Danfoss, 

VALEO, Schneider, BOSE และ John Deere เป็นต้น เข้ามาตรวจติดตามระบบมาตรฐานคณุภาพ ซึ งไมพ่บความ
ไมส่อดคล้องที มีนยัสําคญั  
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ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ทํา Customer Satisfaction survey เพื อประเมินความพึงพอใจของลกูค้าใน

ด้านต่างๆ เช่น ในด้านเทคนิค, คณุภาพ, การส่งของตรงเวลา, การตอบสนองในการแก้ปัญหา, Logistics, ความ

ถกูต้องของเอกสาร และการสื อสาร ซึ งผลคะแนนจากการสํารวจอยูใ่นเกณฑ์ที น่าพอใจ ในระดบั 80% - 100% และ

พบวา่ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของลกูค้า มีแนวโน้มความพึงพอใจเพิ มขึ (น เมื อเทียบจากครั (งที ผ่าน
มา 

นอกจากนั (น ลกูค้ายงัได้เข้าตรวจ audit เพื อ Qualify รับรองโรงงานใหม่ ผลคะแนนจากการ audit อยู่ใน

ระดบั 82% - 97%  หรือเฉลี ยที  89% นบัวา่โรงงานใหม่ผ่านการรับรองจากลกูค้าทุกรายแล้ว อีกทั (ง ยงัมีการ Audit 

เฉพาะด้าน Logistics ซึ งผลคะแนนจากการ audit ได้สงูถึง 92% (ดีมาก) 

สําหรับปี 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านคณุภาพ ดงันี ( 

● เป้าหมายในการผลิต อยูท่ี  15,030,000 ตรฟ. ตอ่ปี  

● ลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายอยูที่   
 Inner layer  < 0.70% 

 Outer Layer  < 4.00% 

● ลดการปฎเิสธ/คืน ของของลกูค้า (Customer Reject/Return) โดยมีเป้าหมายอยูที่  
     Automotive  <  9 ppm 

     Overall   < 13 ppm 

● การสง่สินค้าทนัเวลา (Delivery Performance) โดยมีเป้าหมายอยูที่  
     Automotive = 100 % 

    Overall = 100 % 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการด้านระบบมาตรฐานคณุภาพ ดงันี ( 

• โครงการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื อง (QIP) โดย Cross Function Team ซึ งมีโครงการทั (งหมด 
10 โครงการ เพื อปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดปริมาณของเสีย และลดค่าใช้จ่าย อีกทั (งปรับปรุง
และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื อง โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบ ซึ งในทีมงานจะประกอบไปด้วย  

Engineer, Process Engineer, Planning Control, Production, Quality และส่วนงานอื นๆ ที 
เกี ยวข้อง มีการจดัการประชมุ Improvement Team เพื อติดตามปัญหา หาสาเหตแุละการแก้ไขเป็น
ประจําทุกสัปดาห์ ทั (งนี (เพื อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื อง และมีการประเมินในส่วนของการ

ดําเนินงานในแตล่ะโครงการเพื อให้แตล่ะโครงการทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแต่ละ
โครงการเมื อมีการนําเสนอโครงการ 

• การนําเสนอข้อมลูเกี ยวกบั Customer rejected/returned ของแผนก Customer Quality Engineer 

ซึ งได้มกีารนําเสนอทกุๆ สปัดาห์ เพื อให้หนว่ยงานที เกี ยวข้องรับทราบถึงปัญหาเพื อหาแนวทางการ
แก้ไขร่วมกนั 
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• การนําข้อมลูเกี ยวกบั Customer rejected / returnedและ Delivery on time มาประเมินความพึง

พอใจของลกูค้าเพื อนํามาปรับปรุงการให้บริการเพื อสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าอยา่งสงูสดุ 

• การนําเสนอข้อมลูเกี ยวกบัปัญหาด้านคณุภาพของสว่นงาน Quality ซึ งได้มีการนําเสนอข้อมลูด้าน
คณุภาพและสนบัสนนุข้อมลูให้สว่นงานฝ่ายผลิตเพื อนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตาม
ความต้องการของลกูค้า และมีการเพิ มช่องทางในการสื อสารในเรื องของประสิทธิภาพการทํางาน
ต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น Web ติดประกาศ แจ้งแผ่นพบั การประชมุประจําเดือน และขึ (นภาพพัก
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• การจดัทํา Internal Audit System เพื อตรวจติดตามผลการดําเนินงานของทุกแผนก ให้ดํารงรักษา
ความสอดคล้องตามข้อกําหนดของลกูค้า และมาตรฐานด้านคณุภาพ ISO/TS16949 

• การตรวจติดตามอปุกรณ์/เครื องมือวดัต่างๆที ใช้ในกระบวนการผลิต มีความถี ในการตรวจติดตาม
ทุกๆ 3 เดือน เพื อให้มั นใจว่าอุปกรณ์/เครื องมือวัดต่างๆได้รับการสอบเทียบและมีการชี (บ่งเพื อให้
ทราบถึงสถานะของการสอบเทียบตามข้อกําหนดของระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO/TS16949   

• การนําเค รื องมือ  เครื องจักรต่างๆ ที ทันสมัย เ ข้ามาใ ช้ในกระบวนการผลิต  เช่น  เค รื อง 
CUOLOSCOPE CMS2 Step View เป็นเครื องมอืที ใช้วดั Coating thickness และเครื อง LM 1000 

เป็นเครื องที นํามาใช้ที แผนก ET ทําหน้าที ในการตรวจจบั Open/Short Test ได้ดีขึ (น 

• การฝึกอบรมพนกังานระดบัหวัหน้างาน ตามข้อกําหนดของระบบ ISO/TS 16949 เพื อให้พนกังานมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดําเนินงานตามระบบการรับรองมาตรฐานคณุภาพ 

ISO/TS16949 

• เพิ มเครื องมือวดัขั (นสงูใหม่ๆ  ใช้ในการทดสอบศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ เพื อรับรองผล Reliability ได้

ตามความต้องการของลกูค้า 

ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฎิบัตกิารทดสอบ (KCET) 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของระบบทดสอบที มีคณุภาพ จึงจดัให้มีการรับรองมาตรฐานคณุภาพของ

ห้องปฎิบตัิการทดสอบของ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี ซึ งเป็นบริษัทในเครือ เพื อสามารถให้บริการ การทดสอบแผ่นพิมพ์
วงจรไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ระดบัโลก และเป็นที ยอมรับของลูกค้า ห้องปฎิบัติการทดสอบของ KCET ได้รับการ

รับรองมาตรฐานคณุภาพของห้องปฎิบตัิการทดสอบ ใบรับรองเลขที  13T036/0036 ตามมาตรฐานเลขที  มอก.

17025-2548 (ISO/IEC17025 : 2005) โดยสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

          6. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

 บริษัทฯให้ความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ

กฎหมายที เกี ยวข้อง มีนโยบายการผลิตที ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุน
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ระบบการบําบัดมลพิษทางนํ (าและทางอากาศ อีกทั (งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ตั (งอยู่ในเขตอุตสากรรมซึ งมี
มาตรฐานในการป้องกนัมลพิษและลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม  
 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านสิ งแวดล้อมเพื อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิสําหรับผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ( 

นโยบายด้านสิ งแวดล้อม 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

มุง่มั นที จะจดัตั (งระบบการจดัการสิ งแวดล้อม โดยจะทําการปรับปรุงสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื องในทกุประเด็นปัญหา
และจะปฏิบตัิตามนโยบาย ดงันี (  

• ปฏบิตัิตามกฎหมายสิ งแวดล้อมและข้อกําหนดตา่งๆที เกี ยวข้อง 

• ลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

• ป้องกนัและควบคมุมลพิษให้เป็นไปตามที กฎหมายกําหนด 

• ประเมินระบบการจดัการสิ งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื อง ทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้าหมายเพื อ 

   ให้บรรลเุป้าหมายด้านสิ งแวดล้อม 

• สง่เสริมให้เกิดการสร้างจิตสาํนกึต่อสิ งแวดล้อม มกีารสื อสารไปยงัพนกังาน ผู้ รับเหมา  
    ผู้สง่สนิค้า และสาธารณชน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการดแูลสภาพแวดล้อมในพื (นที ทํางานผ่านกิจกรรม 5ส 

ในสว่นของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสําคญักบัการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ ตลอดจนมีมาตรการควบคมุ บําบดั 

และตรวจวดัคณุภาพสิ งแวดล้อมทั (งภายในโรงงานและในพื (นที ชมุชน เพื อให้มั นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตร

ตอ่สิ งแวดล้อม และมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื อง 

เนื องด้วย บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 (14 ตลุาคม 2558 - 28 มีนาคม 2560) ซึ ง
เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ งแวดล้อม จงึต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ งแวดล้อมจากบริษัท SGS 

ประเทศไทย จํากัด อย่างต่อเนื องเป็นประจํา เพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดของระบบสิ งแวดล้อมอยา่งเข้มงวด ในปี 2559 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ งแวดล้อม 2 

ครั (ง Surveillance audit ในเดือนกมุภาพนัธ์ และกนัยายน   

นอกจากนั (น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็น 

"อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 3" ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจดัการสิ งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ

ติดตามประเมินผล และทบทวนเพื อการพฒันาอย่างต่อเนื อง ออกให้ ณ วนัที  3 เมษายน 2558 และมีผลถึงวนัที  2 

เมษายน 2561  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเป้าหมายและกิจกรรมด้านสิ งแวดล้อม ดงันี ( 

● ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลง 

เป้าหมาย:  ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในบริษทัฯ  >  5%   

ผลการปฏบิตัิงาน:  สามารถลดการใช้พลงัานไฟฟ้าได้ถึง  9.7 % 
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● ลดการใช้นํ (าในโรงงาน        

เป้าหมาย: ลดการใช้พลงังานนํ (าในบริษัทฯ  >  30 %  

ผลการปฏบิตัิงาน:  สามารถลดการใช้นํ (าภายในโรงงานได้ 59.7 % 

สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานด้านสิ งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายการ

ปฏบิตัิตามข้อกําหนดทางกฎหมายและระบบการจดัการด้านสิ งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมให้

พนกังานเพื อเป็นการรณรงค์และสนบัสนนุนโยบายด้านสิ งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบตัิของ ISO 14001 ดงันี ( 

• จดัทําโครงการคดัแยกขยะและรณรงค์การให้มกีารคดัแยกขยะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั วไป 
ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย โดยให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรมการทิ (งขยะ 
เพื อสร้างจิตสาํนึกด้านสิ งแวดล้อม ให้ตระหนกัถึงการคดัแยกขยะให้ถกูประเภทให้ถกูต้องโดยได้ทํา

มาตลอด ซึ งผลการดาํเนินงานสามารถคดัแยกขยะได้ถกูต้องมากขึ (น 

• รณรงค์ประหยดัไฟฟ้าในพื (นที สํานกังาน โดยให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรม 

เปลี ยนรูปแบบวธีิการทํางานอยา่งมีแบบแผน เพื อการลดใช้ทรพัยากรโดยได้ทํามาตลอด ซึ งผลการ
ดําเนินงานสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้น้อยลง 

• รณรงค์ประหยดันํ (าในพื (นที การผลิต โดยให้ทกุหนว่ยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรม 
เปลี ยนรูปแบบวธีิการทํางานอยา่งมีแบบแผน เพื อการลดใช้ทรพัยากร ซึ งผลการดําเนินงานสามารถ
ลดการใช้นํ (าได้น้อยลง 

• ดําเนินการตรวจติดตามภายในระบบการจดัการสิ งแวดล้อมของกลุม่บริษัท โดยมีการแตง่ตั (งทีมตรวจ

ติดตามภายในระบบการจดัการสิ งแวดล้อมของ KCE Group เพื อดําเนินการตรวจติดตามการปฏิบตัิ
ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของระบบการจดัการสิ งแวดล้อม และเพื อแลกเปลี ยนมมุมอง แนวทางใน
การจดัการทางด้านสิ งแวดล้อมของทั (ง 3 โรงงาน 

• ติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ (าเสียหลงัจากผา่นระบบบาํบดันํ (าเสียของบริษัทฯ โดยตรวจสอบและ
ควบคมุคา่ Copper Content ไมเ่กิน 2 ppm และคา่ pH อยูร่ะหวา่ง 5.5-9.0 เป็นประจําทกุวนั เพื อ
เป็นการทวนสอบซํ (าคณุภาพนํ (าเสียหลงัจากการบําบดั ก่อนปลอ่ยออก และเพื อป้องกนัการปลอ่ยนํ (า
เสียที อาจมกีารปนเปื(อนของโลหะออกสูส่ิ งแวดล้อม 

• จดักิจกรรมด้านสิ งแวดล้อมประจําปี 2559 ในงานสปัดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สิ งแวดล้อม ซึ งมีการจดัขึ (นในเดือนธนัวาคม โดยมีการจดักิจกรรมเกมตอบคําถามชิงรางวลั และ
บอร์ดนิทรรศการด้านสิ งแวดล้อม เชน่ การคดัแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน การสวมใสอ่ปุกรณ์
ป้องกนัสว่นบคุคล และการจดัการสารเคมีที ถกูต้อง เป็นต้น เพื อเป็นการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนกัถึงจิตสาํนึกด้านสิ งแวดล้อมแก่พนกังาน 
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• การซื (อวตัถดุบิที เป็นมติรกบัสิ งแวดล้อม โดยมีการควบคมุการใช้สารต้องห้ามในวตัถดุิบสอดคล้องกบั
ข้อกําหนด ตามระเบียบวิธีปฏบิตัิ RoHS (Directive 2011/65/EU), Packaging Directive (Directive 

94/62/EC) End-of-Live Vehicle (Directive 2000/53/EC), REACH and Substance of Very High 

Concern (SVHC) (Directive 1907/2006/EC) และ Global Automotive Declarable Substance 

List (GASL) เพื อสง่เสริมการจดัซื (อจดัจ้างสนิค้าและบริการที เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม  และบริษัทฯได้

นําระบบ IMDS (International Materials Data System) เข้ามาควบคมุผู้ขายวตัถดุิบที ปลอดสาร
ต้องห้ามหรือเป็นอนัตรายตอ่สง่มีชีวิตและสิ งแวดล้อม  

• ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม  
ทางบริษัทฯ ได้มีการควบคมุกระบวนการผลิตและผลติภณัฑ์ ตามระเบยีบ RoHS โดยการสง่ตวัอยา่ง 

ผลิตภณัฑ์ PCB (Finish Goods PCB) เพื อทดสอบหา Cd, Pb, Cr+6, Hg, PBB และ PBDE โดย

ห้องปฎิบตัิการทดสอบภายนอกที ได้รับการรับรอง โดยทําการตรวจสอบทกุปี 

 

ตารางสรุปการตรวจวดัด้านสิ งแวดล้อม ประจําปี 2559    

คณุภาพสิ�งแวดล้อม ปี 2559   

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

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย       

ปริมาณการปล่อย CO (ppm) 14.56 1.58 690 

ปริมาณการปล่อย Nox (ppm) 30.50 35.00 200 

Particulate (mg/Nm3) 4.66 1.50 400 

คุณภาพเสียง       

ระดบัเสียงเฉลี�ย 8 ชม. 83.44 90 

ระดบัเสียงสงุสดุ 122.2 140 

ปริมาณกากอุตสาหกรรม     

ปริมาณกากอตุสาหกรรมที�ไม่อนัตราย(ต่อปี) 2,700 ตนั/ปี 
ฝังกลบและRecycle

อย่างถกูวิธี 

ปริมาณกากอตุสาหกรรมที�อนัตราย(ต่อปี) 7,800 ตนั/ปี ส่งกําจดัหน่วยงาน 

    ที�ได้รับอนญุาต 

 
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคม  

บริษัทฯ ร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม โดยสนบัสนนุพนกังานกลุม่จิตอาสา ร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการ

ต่างๆ  ทั (งที เป็นโครงการต่อเนื อง ได้แก่  โครงการปลูกป่าชายเลน  โครงการเก็บขยะริมชายหาด  สําหรับ     
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โครงการระยะสั (น ได้แก่ การมอบสิ งของและเงินสนบัสนุน รวมทั (งจดักิจกรรมสนัทนาการให้แก่ ผู้ ด้อยโอกาส วดั 
โรงเรียนและสถานที ราชการ เป็นต้น 

เมื อวนัที  12 มีนาคม 2559 เคซีอี ร่วมกบัสถานีตํารวจ สน. ฉลองกรุง จดัอบรมชมุชนเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กบัชมุชนรอบโรงงาน จํานวน 45 คน 

นอกจากนั (น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เมื อวนัที  9 พฤศจิกายน 2559 เพื อสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน หรือการทําโครงการสหกิจศึกษา เพื อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน โดยการเรียนรู้จากประสพการณ์ตรงในการฝึกงาน การ

ถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยมุง่หวงัให้นกัศกึษามคีวามรู้ที ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ
สถานประกอบการ 

             ในวนัที  18 สิงหาคม 2559  ทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม ได้นําคณะครูและนกัเรียน ระดบัชั (น ม.4 - ม.6 ที มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ จํานวน 48 คน มาศกึษาดงูานเกี ยวกบัเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที บริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้รับนกัศกึษาระดบั ปวส. สาขางานเทคนิคการผลิต 5 คน จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 

เข้าฝึกงาน เพื อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และทักษะจากผู้ มีประสพการณ์ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี องค์บริหารของโรงเรียน ในระหวา่งวนัที  1 กรกฏาคม - 30 สิงหาคม 2559 

นอกจากนั (น ยงัมีนักศึกษาจากสถาบนัต่างๆ จํานวน 10 คน ที เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ เพื อพัฒนา
ทกัษะทางวิชาชีพตา่งๆ ในปี 2559 

วนัที  8 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้มอบสิ งของที จําเป็นเพื อช่วยเหลือประชาชนชาวภาคใต้ที ประสบอทุกภยั 
โดยได้เปิดรับบริจาคสิ งของจากพนกังานและผู้บริหารของบริษัท 

8. การมีนวัตกรรมที�มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย    

บริษัทฯ ดําเนินโครงการ KCE New Plant เพื อขยายกําลงัการผลิตรองรับคําสั งซื (อจากลูกค้า และสร้าง

โอกาสในการดําเนินธุรกิจ ด้วยตระหนกัถึงการดําเนินธรุกิจให้มกีารเจริญเตบิโตอยา่งยั งยืน จึงได้วางโครงสร้างการ

ออกแบบโครงการโดยคํานึงถึงนวตักรรมที สามารถชว่ยประหยดัการใช้พลงังานด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้า นํ (า ลม โดย
ต้องเป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม โดยใช้หลกัการอาคารอนุรักษ์พลงังาน  Green Building คือมุง่เน้นให้ส่งผลกระทบตอ่

สิ งแวดล้อมน้อยที สดุ ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Leadership in Energy & Environment Design (LEED) 

โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

• นําเทคโนโลยีการบําบดันํ (าเสียที มีความทันสมยัมาใช้เพื อลดการใช้นํ (า โดยการนํานํ (าเสียจาก
กระบวนการผลิตมาบาํบดัและหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีที ทําให้นํ (าสะอาด เรียกว่า 
ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพื อให้ได้นํ (าที มีความ
บริสทุธิ@ สามารถนํานํ (า Recycle กลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มากกวา่ 40 % 

• การใช้ LED lighting สําหรับพื (นที ปฏิบตัิงาน ตลอด 24 ชั วโมง เพื อชว่ยประหยดัการใช้ไฟฟ้า 
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• การติดตั (ง Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ National Fire 

Protection Association(NFPA)  

• การใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื (นที เฉพาะ เช่น ห้องควบคุมระบบไฟ ที ไม่ใช้สารทําลายชั (น
บรรยากาศ  

• สร้างระบบบําบดันํ (าเสียที เกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบงัคบัของการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย เพื อรักษาสิ งแวดล้อมและไมก่่อให้เกิดมลพิษแก่ชมุชนใกล้เคียง 

• ระบบทําความเย็นที มีประสิทธิภาพสงูในการชว่ยลดผลกระทบตอ่ชั (นบรรยากาศ ตามการประเมิน
ระบบมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของ Leadership in Energy & Environment 

Design(LEED)   

• การใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังานในการปรับความเร็วรอบ VSD (Variable Speed Drive) โดย

นํามาติดตั (งกบั ปัAมนํ (าและเครื องสง่ลมเย็น  

• การนําระบบบริหารจดัการอาคาร Building Management System (BMS) ที เชื อมต่อ ควบคุม 
และบริหารจดัการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆภายในอาคารโรงงาน รวมถึงช่วยตรวจวดั และ

ควบคุมการใช้พลังงานของเครื องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื อก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  

• การนําระบบ Chiller Plant Manager มาใช้สําหรับการจดัการและควบคมุ เครื องทํานํ (าเย็นและ
ปัAมให้เกิดการใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุอนันําไปสูก่ารชว่ยประหยดัการใช้พลงังาน   

• อปุกรณ์สําหรับทําความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ ชนิดลูกบอล เพื อช่วยประหยดัพลงังาน ลดการ
ใช้นํ (ายาเคมีในการทําความสะอาด 

• การใช้เครื องกําเนิดไฟฟ้าที มีระบบการทํางานสํารองสําหรับอปุกรณ์ความปลอดภยั  

10.2  การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน   

การดําเนินงานปี 2559 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที จะสร้างมลูค่าเพิ มให้แก่สินค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพฒันา
นวตักรรมเพื อการประหยดัพลงังานด้านตา่งๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นมิตรสิ งแวดล้อม ซึ งจะนําไปสู่

ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั งยืน จึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และนําไปสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงั โดยมีหน่วยงานที ทําการวิจยัและพัฒนา (Technology Development) 

เพื อทดสอบ พฒันา และดําเนินการวิจยัพฒันา ดงันี ( 
1.  การพัฒนากระบวนการผลิตที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม: จดัทําโครงการเพื อเพิ มประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม และลดการใช้พลงังาน 

2.  การพฒันาผลิตภณัฑ์ที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม: ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็น

การเพิ มคณุภาพของสินค้า 
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แผนการดําเนินงานปี 2560  

บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นการสร้างมลูคา่เพิ มให้องค์กรในระยะยาวด้วยการพฒันาและตอ่ยอดความรู้ใหม่ๆ  เพื อ
นําไปสูก่ารเปลี ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทํางานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ มี

ต้นทนุที เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขนัที เพิ มขึ (นอยา่งตอ่เนื อง  

การจดัทํารายงาน 

 บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมไว้เป็นส่วนหนึ งในรายงานประจําปีเพื อ
เผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสงัคมและสิ งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบนัต่างๆ 
และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที  www.kcethai.in.th 

 

10.3  การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม    
ในปี 2559 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ อนัเนื องมาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที เกี ยวกับกฎหมาย

สิ งแวดล้อมและสงัคม และไมถ่กูกลา่วหาวา่มผีลกระทบด้านลบตอ่สงัคม สิ งแวดล้อม 
 

10.4  กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม   

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบที มีต่อชุมชน สงัคม ศาสนา วฒันธรรม ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละประโยชน์สาธารณชน พร้อมทั (งสง่เสริมและปลกูจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหมู่พนกังานทุก

ระดบั บริษัทฯ ได้จดัสรรงบประมาณที ใช้ในโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยให้ความสําคญักบัโครงการระยะ

ยาว ที จะมีสว่นช่วยพฒันาสงัคมได้อยา่งยั งยืน กิจกรรมหลกั ที บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุมาอยา่งต่อเนื อง ได้แก่ การ

สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน คุณครู และโรงเรียน การส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส และการส่งเสริมชุมชนให้พัฒนา

ศกัยภาพให้สามารถพึ งพาตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม บริษัทฯได้จัดกิจกรรมด้านสังคมและ

สิ งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เน้นการทํากิจกรรมเพื อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันามาตรฐาน
การศกึษาของเยาวชน การพฒันาด้านสขุภาพกายและใจ สง่เสริมพฒันาการด้านศิลปะและการเลน่กีฬา  

ในปี 2559 บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัทํากิจกรรมตอ่สงัคม และชมุชน ดงันี ( 
กิจกรรม # 1 โครงการ “ขอไก่ออกไข่ให้น้อง” และร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬีา และ

เครื�องอุปโภคบริโภค เลี �ยงอาหารกลางวัน  

ณ โรงเรียนโมง่หลวง  ต.กองแขก  อ. แมแ่จม่  จ. เชียงใหม ่ในวนัเสาร์ ที   20  กมุภาพนัธ์  2559   

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัทางมลูนิธิของขวญัเพื อชีวิต ทําโครงการ “ขอไก่ออกไข่ให้น้อง” โดยได้มอบไก่สาวพร้อมไข ่

จํานวน 20 – 30  ตวั พร้อมกบัสร้างโรงเรือน มอบอปุกรณ์การเลี (ยง วคัซีน ยา และอาหาร พร้อมกบัให้ความรู้ในการ
เลี (ยงและดแูลไก่ในระยะ 3 เดือนแรก เพื อที ทางโรงเรียนจะได้เก็บไข่มาทําเป็นอาหารกลางวนัให้กบัเด็กนกัเรียน อีก
ทั (งเป็นการสอนการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนในหมู่บ้านด้วย นอกจากนั (น ในวนัส่งมอบโครงการ

ให้กับทางโรงเรียน ทางบริษัทฯ ได้เลี (ยงอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน บริจาคอุปกรณ์การเรียน  อปุกรณ์กีฬา และ
เครื องอปุโภค บริโภค ให้กบัทางโรงเรียน อีกด้วย 
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โรงเรียนโมง่หลวง  ต.กองแขก  อ. แม่แจ่ม  จ. เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนในโครงการของรัฐบาลเปิดสอนตั (งแต่
ระดบัชั (นอนบุาล–มธัยมศกึษาปีที  3 มีนกัเรียนจํานวน 198  คน อาจารย์ผู้สอนจํานวน 8 คน นกัเรียนส่วนใหญ่ เป็น

ชนเผ่าปะกาเกอะยอ เดิมชื อโรงเรียนบ้านแมค่งคง ตั (งขึ (นเมื อวนัที  27 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ตามหนงัสือเลขที  ชม.

33/1598 ลงวนัที  28 เมษายน พ.ศ.2521ตั (งอยู่หมู่ 6 ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม จงัหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็น

โรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดทําการสอนครั (งแรกตามหลักสูตร

ประถมศึกษา เมื อวนัที  29 พฤษภาคม พ.ศ.2521 โดยในระยะแรกยงัไมม่ีอาคารเรียนต้องไปอาศยัโบสถ์ของหลวง

พ่อ ที ใช้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ประจําหมู่บ้านเป็นที เรียน ต่อมาได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม ่จดัสร้างอาคารเรียนไม้ จํานวน 4 ห้องเรียน และบ้านพักครูแบบองค์การอีก 1 หลงั และได้ย้ายมาเรียนที 
อาคารเรียนหลงัใหม่ เมื อวนัที  27 กมุภาพนัธ์ 2523 และได้จบัจองพื (นที ของโรงเรียน เพื อนําเข้าเป็นพื (นที ราชพัสด ุ
จํานวน 8 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา 

ในปี พ.ศ.2526 ได้จดัตั (งโรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลาน ตามหนังสือที  ศธ.1420.07/106 ลง

วนัที  22 กมุภาพนัธ์ 2526 ตามโครงการสวนป่าสิริกิตติ@ และได้เปิดทําการสอนเมื อวนัที  20 พฤษภาคม 2526 เป็น

ต้นมา 

กิจกรรม # 2 โครงการสมทบทุนการซ่อมแซมและปรับปรุงตกึผู้ป่วยในจติเวช  สถาบนักัลยาณ์  

 ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจติ ถนนพทุธมณฑลสาย 4  เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 

ด้วยสถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ ชื อเดิม โรงพยาบาลนิติจิตเวช เป็นโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรม
สขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ ตั (งอยูที่  23 หมู ่8 ถนนพทุธมณฑลสาย 4 เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ เปิดดําเนินการ

มาตั (งแต่ปี พ.ศ 2514 มีหน้าที บําบดัรักษาผู้ ป่วยให้กลบัไปใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัทั (งตวัผู้ ป่วย ครอบครัวและสงัคม 
ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนามเป็น “สถาบนั

กลัยาณ์ราชนครินทร์” เพื อลดตราบาปของผู้ ป่วยจิตเวชที เกี ยวข้องกบัคดี อีกทั (งยงัให้บริการด้านจิตเวชทั วไปให้กบั
ประชาชนทั วไป ทุกกลุ่มวยั และในขณะนี ( หอผู้ ป่วยมีสภาพทรุดโทรมมากทั (งด้านกายภาพและระบบสุขาภิบาล
ชํารุด ไมส่ามารถใช้พื (นที ในการจดับริการผู้ ป่วยได้อย่างเต็มที เนื องจากใช้งานมานานกว่า 45 ปี โดยทางสถาบนัได้

พยายามซ่อมแซมเป็นครั (งคราว แต่มีข้อจํากัดเรื องงบประมาณ และส่วนใหญ่ผู้ ป่วยที รับไว้ไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าบริการได้ ขณะเดียวกันต้องบําบัดรักษา ฟื(นฟูผู้ ป่วย และพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

สถานพยาบาล โดยคาํนึงถึงสิทธิความเป็นมนษุย์โดยสําคญั 

 กลุม่บริษัท เคซีอี จงึได้ร่วมเป็นสว่นหนึ งในการบริจาคเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมและปรับปรุงตึกผู้ ป่วย
ใน โดยการปรับรูปลกัษณ์ของตึกให้เป็นมิตรกับผู้ ป่วย เป็นจํานวนเงินทั (งสิ (น 1,800,000 บาท (หนึ งล้านแปดแสน
บาทถ้วน) 

กิจกรรม # 3 กิจกรรมเลี �ยงอาหารกลางวัน ร่วมทาํกิจกรรม และบริจาคสิ�งของ ณ ศูนย์พฒันาการจัด
สวัสดกิารสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ตําบลบางละมงุ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ  

ในวนัเสาร์ ที  14  พฤษภาคม  2559   
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สถานสงเคราะห์ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายบุ้านบางละมงุ ตั (งอยู่ที ตําบลบางละมงุ อําเภอ

บางละมงุ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรกที จัดสร้างขึ (นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับ
ภาคเอกชน ตอ่มากรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ได้ขอให้กรมข้าราชการและพลเรือนพิจารณาการเปลี ยนชื อ และ

ภารกิจของสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคมผู้ สูงอายุ เป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สงูอาย ุและมีมตใิห้ปรับปรุงโครงสร้างการแบง่งานภายในศนูย์ฯ ใหม ่มีหน้าที หลกัๆ และมีวตัถปุระสงค์ขององค์กร

คือ การจดัสวสัดิการผู้สงูอายใุห้ได้มาตรฐาน ดแูลคุ้มครอง พฒันาศกัยภาพผู้สงูอาย ุและสง่เสริมการมสีว่นร่วมของ

เครือข่ายในด้านผู้สงูอาย ุโดยมีผู้สงูอายอุยู่ในความดแูลของศนูย์ฯ ทั (งหมดจํานวน 220 คน แบง่เป็นผู้สงูอายชุาย 

95 คน หญิง 125 คน โดยสว่นมากจะเป็นผู้สงูอายทุี ถกูครอบครัวทอดทิ (ง หรือบางคนครอบครัวก็ไมส่ามารถเลี (ยงดู
ได้จงึนํามาทิ (งไว้ที ศนูย์พฒันาฯแหง่นี ( 
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ งในการช่วยเหลือสงัคมด้วยการนําพนกังานจํานวน 38 คน ร่วมทํากิจกรรม

สนัทนาการกับผู้ สูงอายุ เลี (ยงอาหารกลางวันและไอศครีม บริจาคสิ งของ เครื องอุปโภคบริโภค พร้อมทั (งร่วมทํา
กิจกรรมสนัทนาการ กบัผู้สงูอายใุนศนูย์พฒันาในครั (งนี (ด้วย 
 

กิจกรรม # 4 CSR โครงการย่อย 
 

1)  กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ ณ เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา  

ในวนัที  16-17 กรกฎาคม 2559 

บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ให้กบัพนกังาน เพื อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กบับคุคลากร เพิ ม
ทกัษะในการทํางาน สร้างความสมัพนัธ์ในหมูค่ณะ ตลอดจนการอยูร่่วมกนัและการทํางานเป็นทีม ณ เดอะโบนนัซา่ 

เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในวนัที  16-17 กรกฎาคม 2559  นอกจากนี ( พนกังานได้ร่วมทําบญุถวายปัจจยัสมทบ
ทนุในการสร้างหลงัคาวดัด้วย 

 

2)  กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ �าท่วมภาคใต้ อําเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ในวนัที  17 ธนัวาคม 2559  

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยันํ (าท่วมภาคใต้ อําเภอชะอวด จงัหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการแจกถงุยงัชีพให้กบัผู้ประสบภยันํ (าท่วมในเขตบ้านควนเถียะ บ้านนางหลง บ้านโคกทราง 

ตําบลนางหลง อําเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ในวนัที  17 ธนัวาคม 2559  
 

3)  ถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบนํ �าฝนเนื�องในวันเข้าพรรษา  

ณ วดัศรีจนัทร์ประดษิฐ์ จงัหวดัสมทุรปราการ ในวนัที  15 กรกฎาคม 2559 

บริษัทฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ (าฝน เนื องในวนัเข้าพรรษา 
ณ วดัศรีจนัทร์ประดิษฐ์ จงัหวดัสมทุรปราการ ในวนัที  15 กรกฎาคม 2559 

 

4)  โครงการฝึกอบรมการทาํปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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บริษัทฯ ได้ร่วมกบัการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ทํากิจกรรมเพื อเป็นการส่งเสริมอาชีพและ

สร้างรายได้ทดแทนให้แก่เกษตรกรในชว่งฤดแูล้ง ซึ งไมส่ามารถทํางานได้ เนื องจากสภาวะวิกฤติขาดแคลนนํ (า 

5)  กิจกรรมสนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างป่า สร้างรายได้ ณ ชมุชมบ้านปอ จงัหวดัเลย 

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

ในวนัที   7-8 พฤษภาคม 2559 

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ งในการอนุรักษ์และฟื(นฟูป่าต้นนํ (า เพื อรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  โดยส่งเสริมให้ประชาชนลดการปลูกพืชแบบเชิงเดี ยว แล้วหันมาปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พร้อมทั (งยงัดําเนิน
โครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มาเป็นแนวในการดําเนินชีวิต 

ทางบริษัทฯ จงึสนบัสนนุให้ชมุชนบ้านนาปอ สร้างฝายชะลอนํ (าและการปลกูป่าทดแทนเพื อที จะทําให้ต้นนํ (าและป่า
ยงัมคีวามสมบรูณ์พร้อมทั (งลดความแห้งแล้ง และสภาพพื (นที ป่าที ลดน้อยลง 

ชมุชนบ้านนาปอ หมูท่ี  4 ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ.เลย เป็นชมุชนที ติดตอ่กบัชายแดนประเทศลาว หรือสว่น

ใหญ่เรียกหมูบ้่านกนัชน ประชาชนตําบลแสงภา แยกออกเป็น 6 หมูบ้่าน ประกอบด้วย บ้านแสงภา บ้านป่ากอ บ้าน

หวันา บ้านนาปอ บ้านบ่อเหมืองน้อย และบ้านห้วยนํ (าผกั ชมุชนบ้านนาปอมีประชากร 53 ครัวเรือน 211 คน เป็น

ชาย 107 หญิง 104  คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่ข้าวโพด สปัปะรส เสาวรส  มนัสําปะหลงั และหา

ของป่า   

6)  กิจกรรมอนุรักษ์ และปลูกป่าชายเลน ศนูย์ศกึษาธรรมชาติ สถานตากอากาศบางป ู  

ในวนัที   19 สิงหาคม 2559 

บริษัทฯ ได้ร่วมกบัชมุชนในการอนุรักษ์และปลกูป่าชายเลน ณ ศนูย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถาน

ตากอากาศบางปู เพื อเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีในการทํากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานชุมชนในนิคม
อตุสาหกรรม และเพื อสนบัสนนุให้พนกังานได้มสีว่นร่วมในการปลกูป่ากบัชมุชน 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเรื องต่างๆ 
เช่น ระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย การ

ปฏิบตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที จะทําการทดสอบความ
ถกูต้องของข้อมลูรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ

ระบบควบคมุภายในของระบบงานตา่งๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามแผนโดย

มีจดุประสงค์เพื อให้การดาํเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื อช่วยป้องกัน บริหาร จดัการความ
เสี ยงตา่งๆ ที อาจเกิดขึ (นกบับริษัทและผู้ ที มสีว่นได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษัทป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบังบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย และการรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี งบการเงนิของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

วา่ถกูต้องตามที ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานบญัชีที เป็นที ยอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมลูที สําคญั
อยา่งเพียงพอในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทยงัมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไว้ซึ งระบบภายในที มีประสิทธิภาพเพื อสร้าง
ความมั นใจอยา่งมีเหตผุลในสว่นที เกี ยวกบังบการเงินวา่มกีารบนัทึกข้อมลูอยา่งถกูต้องและสมบูรณ์ มีการดแูลการ
เก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพื อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือการทุจริต โดย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั (งคณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื อให้
ควบคมุดแูลให้บริษัทมรีะบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที เหมาะสม 

 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถกูใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทด้วยตนเอง โดยฝ่ายจดัการที เกี ยวข้องและสํานกัตรวจสอบภายในได้ทําการประเมินเป็นประจําทกุปี และ
การประเมินดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทด้วย 

 ปัจจุบัน ผู้ บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางเอื (ออารี แก่นโกมล 
ผู้จดัการสว่นงานตรวจสอบภายใน ซึ งได้รับการแตง่ตั (งจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้าน

ต่างๆ กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี ยง มาตรการควบคมุ ระบบสารสนเทศและ
การสื อสารข้อมลู และระบบการตดิตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม  

 

 

 

 

11  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่านโดยมี นายไพฑรูย์ ทวีผล ซึ งเป็นผู้ ที มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชื อถือของงบการเงินเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส และนาย

ครรชิต บนุะจินดา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2559 มกีารจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทั (งสิ (น 4 ครั (ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการ
ประชมุทกุครั (งโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุแตล่ะครั (งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกบั
ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินตามวาระอนัควร และได้แสดงความเห็น รวมทั (ง
ให้ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดําเนินงานตอ่ที ประชมุคณะกรรมการบริษัท

ฯ เป็นประจําทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสําคญัของผลการดําเนินงาน ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื องตา่งๆ ดงันี ( 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบญัชีที สําคญั 
และรายงานทางการเงนิที มีนยัสําคญั โดยสอบทานการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองโดยทั วไป รวมทั (ง
การเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

จากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และประเด็นที 
ผู้สอบบญัชีตรวจพบ ร่วมกบัฝ่ายจดัการ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ได้จัดทําขึ (นตามหลักการบัญชีที รับรองทั วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที ควรในสาระสําคญั และเชื อถือได้ 

รวมทั (งการเลือกใช้นโยบายการบญัชีมีความสมเหตุสมผล อีกทั (งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอและ

ทนัเวลา 

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี�ยง และการกํากับดูแล
กิจการที�ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี

เกี ยวกบัการประเมนิระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี ยงและการกํากบัดแูลกิจการที ดี 
และการให้ข้อเสนอแนะที จําเป็นเพื อการพฒันา ตดิตามการปรับปรุงการปฏิบตังิานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะใน
รายงานที เกี ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ

เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบตอ่แผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ที จดัทํา
โดยใช้หลกัเกณฑ์ตามฐานความเสี ยง(Risk – based Audit Plan) ผลการปฏิบตัิงานตามแผนงานดงักล่าว รวมทั (ง
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ได้หารือกับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการอย่างสมํ าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี

ความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระและเหมาะสม 

การกาํกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั�น  

ภายหลงัที บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั นเมื อวนัที  3 เมษายน 2558  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญัด้านการกํากบัดแูลการปฏิบตัิ

ตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั นโดยมอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบภายในนําหลักเกณฑ์การ
ประเมินเกี ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั นเพิ มเติมไว้ในการตรวจสอบทุกระบบงาน ตลอดจนกํากับ
ดแูลให้ฝ่ายจดัการเตรียมความพร้อมในการยื นขอรับรองใหม ่(Re – Certification) ในปี 2560 

 

รายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงนิที สําคญัระหว่างบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสําคัญในการพิจารณารายการที เกี ยวโยงกัน หรือรายการที อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทั (งให้
ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบทานรายการดงักลา่วเป็นประจําทกุไตรมาส สําหรับการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ใน

ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที เกี ยวโยงกนัที ได้พิจารณานั (นเป็นรายการที เข้าข่ายเป็น
ธรุกิจปกติ ที มีเงื อนไขทางการค้าทั วไป มคีวามสมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั �งผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตัิงานในปี 2559 ผลการประเมินด้าน

การปฏบิตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุหารือ

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการจํานวน 2 ครั (ง เพื อรับทราบความเห็นจากผู้สอบบญัชีเกี ยวกบัการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ ปัญหาการทํางานร่วมกบัฝ่ายจดัการที เกี ยวข้องในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั (งผู้สอบบญัชี 
สําหรับปี 2560 นั (น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ขอบเขต ประสบการณ์ทํางาน ความรู้

ความสามารถ ความนา่เชื อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ รวมทั (งความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี เทียบกบัคา่บริการสอบบญัชีสําหรับปี 2560 ที เสนอมา เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื อนําเสนอต่อที ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตั (งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เค

พีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ประจําปี 2560  

 

การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที เกี ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนว
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ทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจดัการอย่างสมํ าเสมอ ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ

ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย

ที เกี ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัดโดยสมํ าเสมอ  

ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ

ประจําปี 2559  โดยได้ประเมนิการทําหน้าที โดยรวม และการทําหน้าที เฉพาะด้าน ได้แก่ 1)การสอบทานให้บริษัทฯ 

มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การพิจารณารายการที เกี ยวโยงกัน หรือรายการที อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 4) การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั (งผู้สอบบญัชี 5) การสอบทานให้บริษัท

ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที เกี ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และ 6) การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าได้ปฏิบตัิตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และ

ความระมดัระวงั รอบคอบ  มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งเท่าเทียมกนั   

 

 

           นายไพฑูรย์  ทวีผล  

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน กับบุคคลที	อาจมีความขัดแย้ง 
นโยบายและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบริษัท มีรายการระหว่างกนัโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทที เกี ยวข้องกนั รายการระหวา่งกนัที เกิดขึ (น ได้แก่ รายการซื (อขายสินค้า หรือวตัถดุิบ รายการซื (อขาย
สินทรัพย์ถาวร รายได้-คา่ใช้จา่ยอื น เงนิปันผลรับ รวมถึงการทําธุรกรรมตา่งๆซึ งสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยจะกําหนด
ราคาซื (อขายจากราคาปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที อ้างอิงกับราคาตลาด ทั (งนี ( มีการเปิดเผยรายการธุรกิจกับ
กิจการที เกี ยวข้องในปี 2559 นี (ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ (นสุด 31 ธันวาคม 2559 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ซึ งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีความ

สมเหตสุมผล 

ขั �นตอนการอนุมัติรายการ 

 รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนําเรื องดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื อพิจารณาให้ความเห็น เกี ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ การอนมุตัิ
รายการระหวา่งกนัจะต้องพิจารณาตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เกี ยวกบัเรื อง
รายการที เกี ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ และหากกรรมการท่านใดมสีว่นได้สว่นเสยีในเรื องที 
จะพิจารณา กรรมการท่านนั (นไม่สามารถอยู่ในที ประชมุ ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระที มผีลประโยชน์ขดัแย้งนั (น ในการพิจารณาอนมุตัิรายการระหว่างกนั บริษัทฯกําหนดให้ถือปฏิบตัิตามขั (นตอน
อย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยให้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ

เป็นสําคญั และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที กระทํากบับคุคลภายนอกทั วไป 

 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ 
ยึดถือความสมเหตสุมผล ความเหมาะสมในเงื อนไขและราคาที เป็นธรรมเป็นหลกั เพื อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที ดีและบริษัทฯ จะ

ดําเนินการตามขั (นตอนการอนุมัติรายการดังที กล่าวข้างต้น ทั (งนี ( หากมีรายการระหว่างกันที จําเป็นต้องได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แตค่ณะกรรมการตรวจสอบอาจไมม่ีความชํานาญเพียงพอในการพิจารณา

รายการที เกิดขึ (น บริษัทฯจะให้ผู้ เชี ยวชาญอิสระ หรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ ให้ความเห็นเพื อนําไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามแต่กรณี เพื อให้มั นใจว่าการทํา
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่เป็นการทํา

รายการที บริษัทฯ ได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

 

12  รายการระหว่างกัน 
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บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 
 

บริษัท      ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  บริษัทใหญ่  มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทยอ่ยหรือ 
        บริษัทร่วม หรือมผีู้บริหารเป็นกรรมการ 
        ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 

บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั นแนล 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) จก. บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.75 
(CT)  

บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จก.   บริษัทยอ่ย เคซีอี ถือหุ้น ร้อยละ 94.96 
(CTP)  

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั   บริษัทยอ่ย CT ถือหุ้น ร้อยละ 98.75 

(CTC)      ทางอ้อม 

บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั   บริษัทยอ่ย CT ถือหุ้น ร้อยละ 99.58 

(CTCC)      ทางอ้อม 

เคซีอี สิงคโปร์ 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 

สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัทฯและบริษัทย่อยกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�เกิดขึ %นในปี 
2559 มีดงันี % 
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สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษทัย่อยกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�เกดิขึ "นในปี 2559 มีดังนี " 
1)  รายการกบับริษัทเคซีอี อเมริกา KCE America, Inc. (“KCEA”) ซึ�งเป็นบริษทัร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทในการทําการตลาดกบัลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 

   โดยกลุม่บริษัทถือหุ้นใน KCEA เป็นสดัสว่น 50% 

ลาํดับ  ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

      2559 2558   

1  กลุม่บริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ขายสินค้า PCB      KCEA ทําหน้าที�เป็นตวัแทนกลุม่บริษัทฯทําการตลาดเพื�อสร้างความสะดวก 

   ประเภท Double -Sided และ Multi Layer ให้แก่ KCEA      และความรวดเร็วในการตดิต่อกับลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

   1) ขายสินค้า      แก่ KCEA เป็นรายการที�ดําเนินการทางธรุกิจตามปกตแิละราคาสนิค้าเป็น 

    - โดย KCE  886.3 842.4  ราคาตลาดสําหรับสนิค้าที�มีคณุภาพใกล้เคียงกนั 

    - โดย KCEI  387.7 444.3  

    - โดย KCET  569.7 698.8  

  2) รายได้อื�น    

             - โดย KCET -      0.1  

             - โดย KCE Thailand - -  

             - โดย KCES -     1.1  

   3) ลกูหนี *การค้า    

    - ของ KCE 338.5 384.1  

    - ของ KCEI   89.2 147.6   

    - ของ KCET 201.1 267.8  

  - ของ KCES - -  

  4) เจ้าหนี �การค้า       

    - โดย KCE     0.1      0.2   

   - โดย KCES     0.1      0.4  

      



                                                                                                                แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

หนา้  152 

                                                 

     

ลาํดับ ลักษณะรายการ  มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

  2559 2558  

  5) ค่านายหน้าจ่าย    

              - โดย KCE     0.3     0.3  

             -  โดย KCEI     0.4     0.3  

             - โดย KCE Thailand     0.2     0.3  

             - โดย KCES     1.1     2.1  

  6) ค่าใช้จ่าย       

    - โดย KCE     1.4    4.5   

    - โดย KCET     -    1.7  

  7) เจ้าหนี �อื�นและเงินทดรอง   
 

  - โดย KCE     -   

  - โดย KCEI     0.1    0.1  

  - โดย KCE Thailand     0.2    0.1  
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2) รายการกบับริษัทเคซีอี ไต้หวนั KCE Taiwan Co., Ltd. (“KCETW”) ซึ�งเป็นบริษัทร่วม และเป็นตวัแทนบริษัทในการทําหน้าที�จดัหาวตัถดุิบและเครื�องจกัรในตา่งประเทศให้กบั
กลุม่บริษทั  

โดยกลุม่บริษทัถือหุ้นใน KCETW เป็นสดัสว่น 49%  

ลําดับ   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

   2559 2558  

1  กลุม่บริษัท ได้แก่ KCE,KCEI และ KCET ได้สั�งซื �อวตัถดุิบ อาทิ Drill    การตดิต่อกบัผู้ขายสนิค้ารายอื�น (Supplier) ที�ประเทศไต้หวนั ผ่าน KCETW ทํา 

  Bit, Back up/ Entry,เครื�องจกัรและอะไหล ่เป็นต้น นอกจากนี �กลุม่บริษัท    ให้กลุ่มบริษัทได้รับเงื�อนไขทางการค้าที�ดีกว่า เนื�องจากเป็นการติดต่อระหว่าง 

  สั�งซื �อชิ �นสว่นเครื�องมืออปุกรณ์ในการผลติจาก KCETW และมี    บริษัทภายในประเทศไต้หวนั บริษัทฯ จึงดําเนินการซื �อสินค้า ผา่น KCETW 

  ค่าใช้จ่ายจากการคนืสนิค้าและค่านายหน้า    นโยบายในการกําหนดราคาซื �อ คือราคาทุนของสนิค้า บวกด้วยคา่ใช้จ่ายใน 

  1) ซื �อ    การจดัการที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการซื �อสนิค้านั �น ๆ เช่นคา่ขนสง่ คําพิธีการ 

   - โดย KCE 125.2 206.4  ศลุกากร ค่าใช้จ่ายของชปิปิ�ง 

   - โดย KCEI       6.6   11.2  

   - โดย KCET    57.5 185.2  

   - โดย CT - -  

  2) ซื �อทรัพย์สนิ    

   - โดย KCE   1.3 12.7  

   - โดย KCEI   0.5   1.3  

   - โดย KCET   4.7   0.0  
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ลําดับ   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

   2559 2558  

  3) เจ้าหนี�การคา้    

   - โดย KCE 17.6 28.5  

   - โดย KCEI   2.0   0.5  

   - โดย KCET   5.0 24.7  

  4) เจ้าหนี �ค่าซื �อเครื�องจกัรและอปุกรณ์    

   - โดย KCE   0.9   0.2  

   - โดย KCEI   0.3   0.2  

   - โดย KCET - -  

  5) ค่าใช้จ่าย     

   - โดย KCE   2.2   1.4  

   - โดย KCEI -   2.8  

   - โดย KCET   0.6   1.7  

  6) เงินปันผลรับ    

  - โดย KCE 10.6 10.4  

  7) รายได้อื�น    

            - โดย KCE   0.4 -  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตอ่งบการเงนิของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย รวมทั �งสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ�งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ �นตาม
มาตรฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชี ที�เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่าง
สมํ�าเสมอ และใช้ดลุพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สดุในการจดัทํา รวมทั �ง การเปิดเผยข้อมลูสําคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ

ทั�วไป 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ�งระบบการควบคุมภายในที�เหมะสมและมีประสิทธิผล 
เพื�อให้มั�นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมลูทางการบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที�จะดํารงรักษาไว้ซึ�ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื�อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการที�ผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั  

 ทั �งนี � คณะกรรมการได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที�เป็นอิสระเป็นผู้ ดูแล

รับผิดชอบเกี�ยวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องนี �ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจและ

เพียงพอที�จะสร้างความเชื�อมั�นได้อยา่งมีเหตผุลตอ่ความน่าเชื�อถือของงบการเงินรวม ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

           นายบญัชา องค์โฆษิต 

                  ประธานกรรมการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

13  ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดบั ซึ�ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 งบ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตซุึ�งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�อง
อื�นๆ 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ตามลําดบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัโดย

ถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน

ของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตาม
ข้อกําหนดเหลา่นี � ข้าพเจ้าเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสําคญัที�สดุตามดลุยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเ รื� องเหล่านี �มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี �ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับเรื�องเหลา่นี � 
 

การด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 และ 12 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดังกล่าวอย่างไร 
ในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจากการ

รวมธรุกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้

กลุ่มบริษัทต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจเป็นประจําทกุปี 

 

ในกระบวนการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจนั �น บริษัทประมาณมลูค่าจากการใช้
สินทรัพย์โดยคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงิน

สดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคต ซึ�งการคํานวณมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตนั �นขึ �นอยูก่บัหลายปัจจยั อนัได้แก่ ประมาณการ
รายได้ ประมาณการต้นทนุ ประมาณการค่าใช้จ่าย ทั �ง
คา่ใช้จา่ยฝ่ายทนุและคา่ใช้จา่ยในการบริหาร และอตัรา

คิดลดที�ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับ

ในอนาคต ซึ�งวิธีการดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าค่าความนิยมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า 

ผลลัพธ์ของการคํานวณดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อ

ปัจจยัเหลา่นี � และสง่ผลให้การพิจารณาการด้อยคา่ของ
สินทรัพย์อาจเปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั �น
เรื�องดังกล่าวจึงเป็นเรื�องสําคัญต่อการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าประกอบด้วย  

• การทําความเข้าใจ การประเมินการออกแบบการ

ควบคมุและทดสอบการนํามาปฏิบตัใิช้เกี�ยวกบัการ
ระบหุน่วยสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด กระบวนการ
พิจารณาการด้อยคา่ของคา่ความนิยมจากการรวม

ธุรกิจ รวมถึงการจัดทํางบประมาณของบริษัท ซึ�ง
เป็นข้อมลูที�ใช้จัดทําแบบจําลองการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคต   

• การทดสอบความเหมาะสมของข้อสมมติหลกัตา่งๆ 

ที�นํามาใช้รวมถึงอตัราคิดลด โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษัท แผนการดําเนินงาน

รวมถึงข้อมลูภายนอก 

• การทดสอบความถกูต้องของการคํานวณ 

• การพิจารณาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อ

สมมติหลกัตา่งๆ และ 

• การพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลู

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง 
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ขอ้มูลอื�น  

 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื�น ข้อมลูอื�นประกอบด้วยข้อมลูซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั �น ซึ�งคาดว่ารายงาน
ประจําปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี � 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมลูอื�นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื�อมั�นต่อข้อมลูอื�น  

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การ

อ่านข้อมลูอื�นที�ระบุไว้ในข้างต้น และพิจารณาว่าข้อมลูอื�นมีความขัดแย้งที�มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอื�นมีการ
แสดงข้อมลูที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 

 

ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที�ในการกํากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ผู้บริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี �โดยถูกต้อง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่า
จําเป็นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) 

และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั �งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษัทและ
บริษัท หรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได้ 

 

ผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษัทและบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มอียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที�
ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําค ัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหลา่นี � 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
  

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื�อตอบสนองตอ่ความเสี�ยงเหลา่นั �น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจ
เกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู
ที�ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคมุภายในของกลุม่บริษัทและบริษัท 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องซึ�งจดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร  
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• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนื�องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การดําเนินงานตอ่เนื�องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที�มสีาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที�เกี�ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ �นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยดุการดําเนินงาน

ตอ่เนื�อง  
 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื �อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง

การเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบที�ทําให้มี
การนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที�ควร 
 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ

กําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่

เพียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเกี�ยวกบัขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึ�ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

10 เฉพาะการตรวจสอบกลุ่มบริษัทเท่านั �น  

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ม ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�
เกี�ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื �อสารกับผู้ม ีหน้าที�ในการกํากับด ูแลเกี�ยวกับความสมัพันธ์ทั �งหมด
ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกบัผู้มีหน้าที�ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสําคญัที�สดุในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหล่านี +ในรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี�ยวกับเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ +น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการสื�อสารดงักลา่ว 

 

 

 
 

 

 

(วรีะชยั รัตนจรัสกลุ) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขทะเบียน 4323 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 กมุภาพนัธ์ 2560 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

งบดุล 

 

  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        891,811,783  5.1        673,483,117  4.0        463,016,990  3.0 

เงินลงทุนชั
วคราวในหลกัทรัพย์เพื
อค้า             -  -             2,582,943  0.0             3,930,633  0.0 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื
น      4,079,692,881  23.5     4,539,767,859  27.0     3,631,684,302  24.0 

สนิค้าคงเหลือ 2,265,165,588  13.1     1,683,942,792  10.0     1,469,522,629  9.7 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น 59,004,852 0.4           36,109,175  0.2           54,177,616  0.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,295,675,104 42.1     6,935,885,886 41.2     5,622,332,170 37.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 122,535,637  0.7       105,177,967  0.6           76,698,953  0.5 

อสงัหาริมทรัพย์เพื
อการลงทนุ 195,772,672 1.1 - - - - 

ที
ดิน อาคารและอปุกรณ์  9,137,328,293  52.7     9,216,118,637  54.8     8,843,031,918  58.3 

ค่าความนิยม        117,497,703  0.7        117,497,703  0.7        117,497,703  0.8 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  328,896,982  1.9        354,181,631  2.1        330,564,051  2.2 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 51,684,229  0.3           35,889,799  0.2           69,228,949  0.4 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื
น 78,294,933  0.5        65,316,830  0.4        100,379,587  0.7 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     10,032,010,449  57.9     9,894,182,567  58.8     9,537,401,161  62.9 

รวมสินทรัพย์    17,327,685,553 100.0 16,830,068,453 100.0 15,159,733,331 100.0 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนี�สินหมุนเวยีน             

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั �น             

   จากสถาบนัการเงิน 1,808,270,238 10.4 2,139,362,094 12.7 2,651,715,121 17.5 

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื
น 2,520,144,378 14.5 2,215,298,751 13.2 2,668,817,047 17.6 

สว่นของหนี �สนิตามสญัญาเช่าซื �อและเช่า 
      

   การเงิน 14,692,338 0.1 34,095,299 0.2 34,454,302 0.2 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว 
      

   ที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ
งปี  550,440,397 3.2 584,900,376 3.5 375,200,057 2.5 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 48,729,264 0.3 50,561,681 0.3 32,948,061 0.2 

หนี �สนิหมุนเวียนอื
น 1,742,861 0.0 1,584,158 0.0 1,864,441 0.0 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 4,944,019,476 28.5 5,025,802,359 29.9 5,764,999,029 38.0 

หนี�สินไม่หมุนเวียน 
      

หนี �สนิตามสญัญาเชา่ซื �อและเชา่การเงิน 7,729,478 0.0 15,814,187 0.1 46,105,906 0.3 

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,147,646,402 12.4 3,538,459,131 21.0 2,802,414,739 18.5 

หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 48,852,860 0.3 62,689,004 0.4 77,202,311 0.5 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 151,934,024 0.9 87,097,028 0.5 81,072,585 0.6 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 2,356,162,764 13.6 3,704,059,350 22.0 3,006,795,541 19.9 

รวมหนี �สิน 7,300,182,240 42.1 8,729,861,709 51.9 8,771,794,570 57.9 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

      ทนุจดทะเบียน 587,426,511 
 

587,426,511 
 

587,426,511 
 

      ทนุที
ออกและชําระแล้ว 586,104,798 3.4 574,763,198 3.4 565,628,244 3.7 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 1,894,709,665 10.9 1,810,409,662 10.8 1,686,458,592 11.1 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1,203,027 0.1 8,782,511 0.1 17,298,624 0.1 

กําไรสะสม 
      

   จดัสรรแล้ว 
      

      ทนุสาํรองตามกฎหมาย  58,742,651 0.3 58,742,651 0.3 58,742,651 0.4 

   ยงัไม่ได้จดัสรร  7,477,691,427 43.2 5,647,478,562 33.6 4,090,530,498 27.0 

องค์ประกอบอื
นของสว่นของผู้ถือหุ้น (28,226,002) (0.2) (26,846,517) (0.2) (56,719,137) (0.4) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,990,225,566 57.7 8,073,330,067 48.0 6,361,939,472 41.9 

สว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ 37,277,747 0.2 26,876,677 0.1 25,999,289 0.2 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 10,027,503,313 57.9 8,100,206,744 48.1 6,387,938,761 42.1 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,327,685,553 100.0 16,830,068,453 100.0 15,159,733,331 100.0 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายได้             

รายได้จากการขายและให้บริการ 13,797,491,995 98.7 12,448,750,695 99.3 11,284,326,301 96.8 

เงินชดเชยคา่ประกนัความเสยีหาย - - - - 131,000,000 1.1 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - - - - - 

กําไรที
รับรู้ของสว่นได้เสยีซึ
งถือก่อนการรวม 
      

  ธุรกิจใหม่ - - - - 85,147,775 0.8 

รายได้อื
น 180,586,622 1.3 82,407,060 0.7 153,921,321 1.3 

รวมรายได้ 13,978,078,617 100.0 12,531,157,755 100.0 11,654,395,397 100.0 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุขายและให้บริการ 8,984,980,450 64.3 8,535,052,480 68.1 7,717,614,115 66.2 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 567,829,736 4.0 551,949,243 4.4 582,318,807 5.0 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,127,067,702 8.1 968,464,754 7.7 1,100,197,625 9.5 

ต้นทนุทางการเงิน 171,488,388 1.2 153,299,796 1.2 119,059,745 1.0 

รวมค่าใช้จ่าย 10,851,366,276 77.6 10,208,766,273 81.4 9,519,190,292 81.7 

  
      

สว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบ. ร่วม 28,498,887 0.2 21,185,121 0.1 34,283,968 0.3 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,155,211,228 22.6 2,343,576,603 18.7 2,169,489,073 18.6 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (98,260,495) (0.7) (90,982,365) (0.7) (46,225,747) (0.4) 

กาํไรสําหรับปี 3,056,950,733 21.9 2,252,594,238 18.0 2,123,263,326 18.2 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

          

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น             

ผลต่างของอตัราแลกเปลี
ยนจากการแปลงค่า             

   งบการเงินที
เป็นเงินตราต่างประเทศ (1,379,485) 
 

29,872,620 
 

(11,400,880) 
 

กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ 
      

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
      

   สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (57,869,598) 
 

- 
 

- 
 

ภาษีเงินได้เกี
ยวกบัองค์ประกอบของ 
      

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื
น 11,573,920 
 

- 
 

- 
 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื"นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (47,675,163) 
 

29,872,620 
 

(11,400,880) 
 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,009,275,570 
 

2,282,466,858 
 

2,111,862,446 
 

การแบ่งปันกาํไร 
      

   สว่นที
เป็นของบริษัทใหญ่ 3,038,747,419 
 

2,240,105,857 
 

2,109,770,664 
 

   สว่นที
เป็นของสว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ 18,203,314 
 

12,488,381 
 

13,492,662 
 

กาํไรสําหรับปี 3,056,950,733 
 

2,252,594,238 
 

2,123,263,326 
 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม 
      

   สว่นที
เป็นของบริษัทใหญ่ 2,991,072,256 
 

2,269,978,477 
 

2,098,369,784 
 

 สว่นที
เป็นของสว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ 18,203,314 
 

12,488,381 
 

13,492,662 
 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,009,275,570 
 

2,282,466,858 
 

2,111,862,446 
 

กาํไรต่อหุ้น  
      

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน 5.23 
 

3.93 
 

3.89 
 

กําไรต่อหุ้นปรับลด 5.18 
 

3.83 
 

3.67 
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งบกระแสเงนิสด 
  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

 
      

กําไรสาํหรับปี 3,056,950,733 69.9 2,252,594,238 87.0 2,123,263,326 71.5 

รายการปรับปรุง 
      

สว่นแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบ.ร่วม (28,498,887) (0.7) (21,185,121) (0.8) (34,283,968) (1.2) 

ค่าเสื
อมราคา 849,140,866 19.4 683,705,417 26.4 554,281,337 18.7 

ค่าตดัจําหน่าย 32,843,831 0.8 32,281,381 1.2 20,660,660 0.7 

ค่าเผื
อ (กลบัรายการ) การลดมลูค่าสนิค้า

คงเหลอื 
21,680,821 0.5 (59,152,181) (2.3) 10,325,188 0.4 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายอปุกรณ์ (8,460,498) (0.2) 5,836,027 0.2 7,327,275 0.2 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสนิค้าคงเหลอื 12,482,471 0.3 36,665,665 1.4 27,769,478 0.9 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 13,569,121 0.3 18,408,309 0.7 15,539,621 0.5 

ค่าเผื
อ (กลบัรายการ) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
      

    ถาวร 57,440,615 1.3 (8,179,485) (0.3) 83,554,820 2.8 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,382,732 0.3 12,488,181 0.5 9,879,796 0.3 

ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลี
ยนและ 
      

   การป้องกนัความเสี
ยงที
ยงัไม่เกิดขึ �นจริง (26,850,205) (0.6) 171,868,179 6.6 7,106,725 0.2 

รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,496,411 0.1 14,105,648 0.5 75,662,857 2.6 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั
วคราวใน 
      

   หลกัทรัพย์เพื
อค้า (428,685) (0.0) - - - - 

ขาดทุน (กําไร) ที
ยงัไม่เกิดขึ �นจากการปรับมลูค่า 
      

   เงินลงทุนชั
วคราวในหลกัทรัพย์เพื
อค้า - - 1,347,690 0.1 (1,253,020) (0.0) 

กําไรที
รับรู้ของสว่นได้เสยีซึ
งถือก่อนการรวม 
      

   ธุรกิจใหม่ - - - - (85,147,775) (2.9) 

เงินปันผลจากบริษัทร่วม - - - - - - 

ดอกเบี �ยจ่าย 161,619,612 3.7 144,479,302 5.6 110,527,800 3.7 

 ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 98,260,495 2.2 90,982,365 3.5 46,225,747 1.6 

      

 
      

4,253,629,433 97.3 3,376,245,615 130.3 2,971,439,867 100.0 
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ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สิน

ดําเนินงาน 
      

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื
น 509,253,110 11.6 (852,419,042) (32.9) (198,791,721) (6.7) 

เงินชดเชยคา่ประกนัความเสยีหายค้างรับ - - - - 438,244,618 14.8 

สนิค้าคงเหลือ (615,386,089) (14.1) (123,105,908) (4.7) (157,053,003) (5.3) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื
น (16,973,678) (0.4) 23,553,511 0.9 15,616,990 0.5 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื
น 9,721,833 0.2 30,797,289 1.2 (32,967,042) (1.1) 

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื
น 348,986,877 8.0 196,186,646 7.6 (1,484,879) (0.0) 

หนี �สนิหมุนเวียนอื
น 158,705 0.0 (280,283) (0.0) (2,163,461) (0.1) 

ภาระผลประโยชน์พนกังาน (4,415,334) (0.1) (6,463,738) (0.3) (4,904,283) (0.2) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,484,974,857 102.5 2,644,514,090 102.1 3,027,937,086 101.9 

จ่ายภาษีเงินได้ (111,390,353) (2.5) (54,423,273) (2.1) (57,385,359) (1.9) 

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,373,584,504 100.0 2,590,090,817 100.0 2,970,551,727 100.0 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  

      
เงินสดจ่ายเพื
อซื �อเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - - - 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 10,131,237 (1.0) 16,528,507 (0.9) 49,368,240 (1.3) 

เงินสดจ่ายในการซื �ออปุกรณ์ (852,592,210) 82.6 (1,778,956,702) 98.4 (3,778,018,610) 96.2 

เงินสดจ่ายในการซื �อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7,559,182) 0.7 (55,898,961) 3.1 (49,504,287) 1.3 

เงินสดจ่ายในการซื �ออสงัหาริมทรัพย์เพื
อ 
      

   การลงทุน (195,960,486) 19.0 - - - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั
วคราวใน 
      

   หลกัทรัพย์เพื
อค้า 3,011,605 (0.3) 
    

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยเพิ
มขึ �น - - - - - - 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 10,629,560 (1.0) 10,428,706 (0.6) 4,215,654 (0.1) 

เงินจ่ายสทุธิจากการซื �อบริษัทยอ่ย - - - - (153,615,788) 3.9 

เงินรับสทุธิจากการจาํหน่ายบริษัทยอ่ย - - - - - - 

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,032,339,476) 100.0 (1,807,898,450) 100.0 (3,927,554,791) 100.0 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน        
จ่ายดอกเบี �ย (165,798,603) 5.3 (182,705,443) 31.3 (141,652,905) (13.9) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจาก 
      

   สถาบนัการเงินเพิ
มขึ �น (ลดลง) (411,987,349) 13.2 (528,914,322) 90.6 (516,444,891) (50.7) 

เงินสดรับจากหนี �สนิตามสญัญาเช่าซื �อและเช่า 
      

   การเงิน - - - - 80,610,500 7.9 

เงินสดจ่ายคนืหนี �สนิตามสญัญาเช่าซื �อและเช่า 
      

   การเงิน (40,603,358) 1.3 (34,791,241) 6.0 (25,481,957) (2.5) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 782,727,770 (25.1) 1,128,952,479 (193.4) 2,539,918,626 249.5 

เงินสดจ่ายคนืเงินกู้ยมืระยะยาว (2,201,911,581) 70.5 (382,113,212) 65.4 (1,009,008,894) (99.1) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
      

   โดยอํานาจควบคมุไม่เปลี
ยนแปลง 1,210,000 - - - 6,600,000 0.6 

เงินสดรับจากการเพิ
มทุนและการใช้สทิธิซื �อหุ้น 
      

   สามญั 85,565,708 (2.7) 110,464,265 (18.9) 592,852,888 58.2 

เงินสดจ่ายในการซื �อหุ้นสามญัคืน - - - - - - 

จ่ายเงินปันผล (1,171,251,120) 37.5 (694,768,786) 119.0 (509,464,219) (50.0) 

การได้มาซึ
งสว่นได้เสยีที
ไม่มีอํานาจควบคมุ - - - - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (3,122,048,533) 100.0 (583,876,260) 100.0 1,017,929,148 100.0 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น(ลดลง) 

สุทธ ิ
219,196,495  198,316,107  60,926,084  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 673,483,117 
 

463,016,990 
 

402,090,906 
 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี
ยนของเงินตรา 
      

   ตา่งประเทศสิ �นงวด (867,829) 
 

12,150,020 
   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที" 
31 ธันวาคม 

 
891,811,783 

  
673,483,117 

  
463,016,990 
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  ตรวจสอบแล้ว 

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

        

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

          

ข้อมูลเพิ"มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด         

1) รายการกิจกรรมลงทนุซึ
งไม่เกี
ยวข้องกบักระแสเงินสด 

 

       

    ลกูหนี �อื
นจากการขายเครื
องจกัรและอปุกรณ์        

         (เพิ
มขึ �น) ลดลง สทุธิ 95,000 
 

31,249,062 
 

(31,249,062)     

    ทรัสต์รีซีทจากการซื �อเครื
องจกัรและอปุกรณ์เพิ
มขึ �น 
      

         (ลดลง) สทุธิ (2,722,088) 
 

9,449,929 
 

(144,067,641) 
 

    เจ้าหนี �อื
นจากการซื �อเครื
องจกัรและอปุกรณ์เพิ
มขึ �น   
 

  
 

  
 

         (ลดลง) สทุธิ (71,523,398) 
 

(627,075,049) 
 

418,925,717 
 

2) รายการกิจกรรมจดัหาเงินซึ
งไม่เกี
ยวข้องกบักระแส 

เงินสด  

 

 

 

 

     การซื �อสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าซื �อและเช่า  
 

 
 

 
 

          การเงิน 13,115,687 
 

4,140,520 
 

15,489,129 
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จุดเด่นทางการเงนิ 

หน่วย: ล้านบาท    Unit : Million Baht 

    2559/2016 2558/2015 2557/2014 

รายได้รวม Total Revenues 13,978.079 12,531.158 11,654.395 

    
   

กําไรก่อนดอกเบี �ยจ่าย ภาษี ค่าเสื
อมราคา และ EBITDA 4,198.816 3,204.043 2,854.959 

ค่าตดัจําหน่าย   
   

    
   

 กําไรสทุธิ (ขาดทุน)   Net profit (loss)  3,038.747 2,240.106 2,109.771 

    
   

 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from operating activities  4,373,.585 2,590.091 2,970.552 

    
   

 กําไรต่อหุ้น                                         (บาท)   Earnings per share              (in Baht)  5.23 3.93 3.89 

    
   

 จํานวนหุ้นโดยวิธีถวัเฉลี
ยถ่วงนํ �าหนกั (พนัหุ้น)  
 Weighted average number of shares 

outstanding         (Thousand Shares)  
581,008 569,824 541,886 

    
   

 จํานวนพนกังาน                                   (คน)   Number of employees         (person)  6,105 5,731 5,699 

    
   

 สนิทรัพย์รวม   Total assets  17,327.686 16,830.068 15,159.733 

    
   

 หนี �สนิรวม   Total liabilities  7,300.182 8,729.862 8,771.794 

    
   

 รวมสว่นของผู้ถือหุ้น   Total shareholders' equity  10,027.503 8,100.207 6,387.939 

    
   

 ทนุชําระแล้ว   Issued and paid up capital  586.105 574.763 565.628 

    
   

 อตัราการจ่ายเงินปันผล                         (%)   Dividend Payout ratio                  (%)  38.24% 38.17% 28.28% 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ  

 

    ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
   

 
1. อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 1.48 1.38 0.98 

 
2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 1.02 1.04 0.72 

อัตราส่วนการทํากาํไร 
   

 
3. อตัรากําไรขั �นต้น (%) 34.88% 31.44% 31.61% 

 
4. อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 24.04% 19.99% 20.21% 

 
5. อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (%) 22.02% 17.99% 18.70% 

 
6. อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 30.30% 27.65% 33.03% 

อัตราส่วนประสิทธิภาพด้านการเงิน 
   

 
7. ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี!ย (วนั) 121 127 114 

 
8. ระยะเวลาขายเฉลี!ย (วนั) 78 71 71 

 
9. ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี!ย (วนั) 101 111 128 

 
10. เงินทนุหมนุเวียน (ล้านบาท) 3,833 3,992 2,452 

 
11. Cash Cycle (days) 98 87 57 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
   

 
12. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.54% 13.31% 13.92% 

 
13. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 32.56% 24.31% 23.86% 

 
14. อตัราหมนุของสินทรัพย์ (%) 0.80 0.74 0.74 

อัตราส่วนนโยบายการเงิน 
   

 
15. อตัราหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.73 1.08 1.37 

 
16. อตัราความสามารถในการชําระดอกเบี �ย (เท่า) 20.52 17.22 20.63 

 
17. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 38.24% 38.17% 28.28% 

 

  
  

 
      

    
1 อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนี �สินหมนุเวียนรวม 

  
2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = (สินทรัพย์หมนุเวียนรวม - สินค้าคงเหลือ) / หนี �สินหมนุเวยีนรวม 

 
3 อตัรากําไรขั �นต้น = กําไรขั �นต้น / รายได้จากการขาย 

   
4 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรก่อนดอกเบี �ยและภาษี / รายได้จากกาขาย 

  
    5 อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / รายได้จากการขาย 
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6 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สว่นของผู้ถือหุ้น 

  
7 ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี!ย = ลกูหนี �การค้าเฉลี!ย / รายได้จากการขายสทุธิ x 365 

  
8 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี!ย = สินค้าคงเหลือเฉลี!ย / ต้นทุนขาย x 365 

  
9 ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี!ย = เจ้าหนี �การค้าเฉลี!ย / ต้นทุนขาย x 365 

  
10 เงินทนุหมนุเวียน = ลกูหนี �การค้าสทุธิ + สินค้าคงเหลือ + สินทรัพย์หมนุเวียนอื!น - เจ้าหนี �การค้า -หนี �สินหมนุเวียนอื!น 
11 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี!ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี!ย - ระยะเวลาชําระหนี � 

 
12 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สนิทรัพย์รวม x 100 

  
13 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ x 100 

 
14 อตัราการหมนุของสินทรัพย์รวม = ขายสทุธิ / สินทรัพย์รวม 

   
15 อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี �สินรวม / สว่นของผู้ถือหุ้น 

  
16 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี �ย = กําไรก่อนหกั Hedging, ดอกเบี �ยและภาษี / ดอกเบี �ย
จ่าย  

17 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ       
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ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มเคซีอ ีในปี 2559 

ในปี 2559 เคซีอี ได้ก้าวเข้าสูบ่ทใหมแ่หง่ความสาํเร็จในการเติบโตรอบใหม่อย่างยั�งยืน จากจดุเริ�มต้นใน
ปีก่อน ที�มีการขยายกําลงัการผลิตของโรงงานใหม ่เฟสที� 1 และ 2 สง่ผลให้รายได้และกําไรเติบโตขึ �นเป็นลําดบั ใน
ไตรมาสตอ่ไตรมาส และปีตอ่ปี ตามอตัราการใช้กําลงัการผลิตของโรงงานใหม่ที�เพิ�มขึ �นจนใกล้จดุสงูสดุเต็มกําลงั
การผลิต ซึ�งเป็นผลจากคําสั�งซื �อที�เพื�มขึ �นและการโอนย้ายกําลังการผลิตส่วนใหญ่มาจากโรงงานเก่า ผลการ

ดําเนินงานของกลุ่มที�ปรับตวัดีขึ �นอย่างมีนยัสําคญันั �น ได้รับแรงผลกัดนัจาก 1) ยอดขายที�เติบโตขึ �นถึงร้อยละ 
10.8 จากปีก่อน และ 2) จากอตัรากําไรที�ทําสถิติสงูสดุใหม่ที� ร้อยละ 36 ซึ�งเป็นผลจากการที�โรงงานใหม่สามารถ
เพิ�มประสิทธิภาพในการผลติให้คงอยูใ่นระดบัสงูได้ จนเกิดการประหยดัตอ่ขนาด (economies of scale) เพิ�มขึ �น
อยา่งมาก  

ผลการดาํเนินงานของปี 2559 สรุปได้ดงันี � 

    ปี 2559            ปี 2558         เปลี�ยนแปลง             ปี 2557           เปลี�ยนแปลง          

                                            2559/2558              2558/2557 

[ หน่วย: ล้านบาท ]% 

รายได้จากการขาย, บาท  13,797.5          12,448.7        + 10.8% 11,284.3 +10.3% 

ต้นทุนขาย     8,985.0           8,535.0    7,717.6 

อตัรากําไรขั �นต้น                 34.9%              31.4%               31.6% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    1,694.9            1,520.4              1,682.5 

กําไรจากการดําเนินงาน*      2,912.8            2,192.2          + 32.9%                1,798.1 +21.9% 

                  21.1%               17.6%                 15.9% 

กําไรสทุธิ   3,038.7            2,240.1           + 35.7%               2,109.8 + 6.2% 

          22.0%              18.0%                                               18.6%  

[ หมายเหต*ุ  ไมร่วมผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ ]  

การวิเคราะห์รายได้ 

� รายได้จากการขายและบริการ 

 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท ในสกลุเงินบาท เพิ�มสงูขึ +นจาก 12,448.7 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 

13,797.5 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็นการเติบโตถึงกวา่ร้อยละ 10 โดยหลกัเป็นผลจากปริมาณการผลิตที�เพิ�มขึ +น
เพราะมีอตัราการใช้กําลงัการผลิตเต็มที� ในโครงการส่วนขยาย เฟส 1 และ เฟส 2 ของโรงงานใหม ่อย่างไรก็ตาม 

ยอดขายได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท และจากการเปลี�ยนเทอมการขายเป็นแบบการขายฝาก 

(consignment) กบัลกูค้าหลกับางราย ทําให้มีการรับรู้รายได้ช้าลง โดยส่วนต่างของรายได้จะไปรับรู้ในไตรมาส

ถดัไปแทน  

14 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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รายได้จากการขายและบริการ รายไตรมาส 

รายได้จากการขายเพิ�มสงูขึ +นเป็นลําดบั สูร่ะดบัสงูสดุใหม ่ใน 5 ปีที�ผ่านมาอยา่งตอ่เนื�อง โดยยอดขายรายไตรมาส
ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีดงันี + 
(หน่วย: ลา้น ดอลลาร์สหรัฐฯ)            

 ปี 2559     ปี 2558          ปี 2557       ปี 2556          ปี 2555          

ไตรมาส 1              99.7 88.7 79.2          67.4             43.6                

ไตรมาส 2                      102.2 92.0           80.8               76.0            48.4                     

ไตรมาส 3                101.6             94.0           87.9               81.0            56.3                

ไตรมาส 4                        90.6             90.2           77.5               79.0              61.2                

                                 394.0 364.9             325.4       303.4   209.4     

ยอดขายผลติภัณฑ์ PCB ตามสัดส่วน Layer count  

(หน่วย: ร้อยละ ของตารางฟตุ) 

 ปี 2559           ปี 2558  ปี 2557         ปี 2556         ปี 2555         

แผ่นวงจรสองหน้า  25.7%           26.6% 29.0%     28.9%           29.7%     

แผ่นวงจร 4 ชั +น  52.1%           51.7% 51.6%  51.4%           55.1% 

แผ่นวงจร 6+ ชั +น             22.2%            21.7%           19.5%           19.7%          15.2%        

สัดส่วนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ร้อยละ ของยอดขาย)  

   ปี 2559           ปี 2558         ปี 2557         ปี 2556          ปี 2555   

 ยโุรป 54.9%  55.1%  55.5%         54.7%          62.0%   

 สหรัฐอเมริกา  16.1% 18.6%  18.6% 20.7%       16.7% 

 เอเชีย  21.7% 20.3%  20.6% 19.9%         17.8%  

  ภายในประเทศ   7.4%  6.0%    5.2%           4.7%              3.5% 

� รายได้อื�น    

รายได้อื�นประกอบด้วยรายละเอียดดงันี +              (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2559         ปี 2558        ปี 2557       ปี 2556        ปี 2555       

 รายได้จากการขายเศษวสัด ุ              26.4            24.5            42.7        39.0      28.7   

 กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน              125.9    47.9           95.5        89.3    159.0 

 รายได้เบ็ดเตล็ด                                 28.3           10.0             15.7        17.9      43.2   

รวมรายได้อื�น              180.6  82.4           153.9           146.2          230.9         
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การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกาํไรขั "นต้น 

 ในปี 2559 ต้นทนุขายมีสดัสว่นโดยเฉลี�ยเท่ากบัร้อยละ 66.1 ต่อยอดขาย ซึ�งลดลงจากปี 2558 ที�ร้อยละ 
68.6 ทําให้อตัรากําไรขั �นต้นเฉลี�ยของปีเพิ�มขึ �นจากร้อยละ 31.4 ต่อยอดขายในปี 2558 เป็น 34.9 ในปี 2559 โดย

ทําอตัรากําไรขั �นต้นสงูสดุที� ร้อยละ 36.0 ในไตรมาส 3/59 ตามประสิทธิภาพการผลิตที�สงูขึ �นของโรงงานใหม่ และ
จากการประหยดัต่อขนาดที�เพิ�มมากขึ �น (economies of scale) รวมทั �งจากโครงการประหยดัต้นทุนต่างๆที�ทํา
อย่างต่อเนื�อง ในขณะที�ของเสียจากการผลิตทรงตวัในอตัราที�ควบคุม ส่งผลให้ต้นทุนตํ�าลง และอยู่ในระดบัที�
แขง่ขนัได้ดียิ�งขึ �น แม้จะมีแรงกดดนัจากคา่เงินบาทที�แข็งคา่ขึ �นด้วย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คา่ใช้จา่ยในการขาย ในปี 2559 มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 4.1 ต่อยอดขาย และมีจํานวน 568 ล้านบาท 

เทียบกบัในปี 2558 ที�มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 4.4 และมีจํานวน 552 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่ประมาณร้อย

ละ 80 เป็นคา่ใช้จา่ยผนัแปรที�เพิ�มขึ �นหรือลดลงตามสดัสว่นตอ่ยอดขาย คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ประกอบด้วยคา่ระวาง
ขนสง่ คา่ประกนัภยัทางทะเล ค่านายหน้าสําหรับตวัแทนขายในต่างประเทศ คา่วสัดหีุบห่อ และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�
ผนัแปรตามปริมาณขาย ส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นค่าใช้จ่ายคงที� ได้แก่ เงินเดือนพนักงานฝ่ายขาย ค่าเบี �ย
ประกนัภยัสําหรับการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ ค่าสินค้าตวัอย่าง ค่าใช้จ่ายสินค้าคืน ค่าคดัเลือกสินค้า และค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ดในแผนกขาย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที� เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที�สํานกังาน และ สวสัดิการ

พนักงาน ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ค่าไฟของส่วน

สํานักงาน ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายการสื�อสารโทรคมนาคม ค่ารถรับ-ส่ง

พนกังาน คา่บริการที�ปรึกษาทางกฎหมาย คา่สอบบญัชี คา่เบี +ยประกนัภยัทรัพย์สิน คา่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
รวมถึงคา่เสื�อมราคาของทรัพย์สินฝ่ายบริหาร คา่เผื�อหนี +สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และ
คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดตา่งๆ 

คา่ใช้จา่ยบริหารในปี 2559 มีจํานวน 1,127 ล้านบาท เทียบกบัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ +นในปีก่อนจํานวน 968 ล้าน

บาท คา่ใช้จา่ยโดยรวมที�มีจํานวนเพิ�มขึ +นนั +น มีสาเหตหุลกั จากค่าใช้จา่ยพนกังานที�สงูขึ +นตามผลประกอบการของ

บริษัทที�ดีขึ +น และจากโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) 

สําหรับพนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเคซีอี ซึ�งเป็นโครงการใหม่ที�เริ�มในเดือนกรกฎาคมปีนี + นอกจากนั +น 
บริษัทยอ่ยแห่งหนึ�งได้ตั +งคา่เผื�อการด้อยคา่ของทรัพย์สิน เป็นจํานวนประมาณ 57 ล้านบาท สาํหรับเครื�องจกัรเก่า
ที�ถกูเปลี�ยนแทนในโครงการปรับประสิทธิภาพการผลิต 
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กาํไรจากการดาํเนินงาน/ กาํไรสุทธิ 

ในปี 2559 เคซีอียงัสามารถสร้างผลกําไรให้เติบโตตอ่ไปได้อีกถึง ร้อยละ 32.9 จากที�โตขึ �นมาแล้ว ร้อยละ 

21.9 ในปีก่อน โดยมกํีาไรปกติจากการดําเนินงาน จํานวน 2,913 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนที� 2,192 ล้านบาท เป็น

ผลจากการเพิ�มขึ �นของยอดขาย ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตที�สูงขึ �นของโรงงานใหม่ ทําให้ต้นทุนตํ�าลง  
อตัรากําไรขั �นต้นเติบโตขึ �น แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ 
นอกจากนั �น มีค่าใช้จ่ายทางภาษีเกี�ยวกบัเงินชดเชยค่าประกันของปีก่อน จํานวนประมาณ 22 ล้านบาท ที�เป็น
รายการพิเศษในปี 2559 นี �ด้วย 

ในส่วนของกําไรสทุธิในรอบปี 2559 กลุ่มบริษัทได้รายงานผลกําไรสทุธิรวม จํานวน 3,039 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �นอีก ร้อยละ 35.7 จากกําไร 2,240 ล้านบาทในปี 2558 โดยหลกัเป็นผลจากการขยายกิจการในโรงงานแห่ง

ใหม่และเป็นผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงค่าเงิน ความสามารถในการทํากําไรที�ดีขึ �นนั �นเป็นผลมาจาก
ประสิทธิภาพที�สงูขึ �นตามการขยายกําลงัการผลิตที�โรงงานใหม  ่ในช่วงที�ผ่านมา การเติบโตของยอดขายแม้จะมี

ผลกระทบจากการขายฝาก และส่วนหนึ�งเป็นผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินสกุล
ตา่งประเทศ โดยที�กําไรขั �นต้นขยายตวัตอ่เนื�อง และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารทรงตวั 

เมื�อเทียบกบัปี 2558 กําไรต่อหุ้นพื �นฐาน (Basic EPS) เพิ�มขึ �นจาก 3.93 บาทต่อหุ้น เป็น 5.23 บาทต่อ

หุ้น ในปี 2559 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทั �งสิ �น 17,327 ล้าน

บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 7,296 ล้านบาท ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 9,333 ล้านบาท สินทรัพย์

ไมม่ีตวัตน 329 ล้านบาท คา่ความนิยม 117 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 122 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 52 ล้านบาท และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นๆ จํานวน 78 ล้านบาท  

ทั �งนี � สินทรัพย์รวมมีมลูคา่เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �น 498 ล้านบาท จากปีก่อน โดยหลกัมาจาก มีเงินสดเพิ�มขึ �น 
218 ล้านบาท ลกูหนี �การค้าและลูกหนี �อื�นที�มีจํานวนลดลง 460 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ �น 581 ล้านบาท 

ตามปริมาณการผลิตที�สงูขึ �น รวมทั �งจากการเปลี�ยนเทอมการขายเป็บแบบ consignment ที�เริ�มตั �งแต่กลางปี และ
รายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที�มีมลูค่าสทุธิเพิ�มขึ �น 117 ล้านบาท จากการลงทุนต่อเนื�องในโครงการสร้าง
โรงงานใหม ่เฟสที� 3 ของบริษัทฯ  และการลงทนุในบริษัทยย่อยเพื�อปรับประสิทธิภาพการผลิต 

ลูกหนี�การค้า และลกูหนี�อื�น  
ลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั �นนําระดบัโลกในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นลกูหนี �ที�มี

คณุภาพ ลกูหนี �การค้า-สทุธิ เปลี�ยนแปลงลดลงจาก 4,540 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 4,080 ล้านบาทในปี 2559 

 เพราะบริหารการเก็บหนี + และติดตามหนี +ค้างนานได้ดีขึ +น สําหรับปี 2559 ระยะเวลาเก็บหนี +เฉลี�ยเท่ากบั 121 วนั 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายเกี�ยวกบัการตั +งคา่เผื�อหนี +สงสยัจะสญู โดยประเมินการวิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี + 
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และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชําระหนี +ในอนาคตของลกูค้า ลกูหนี +จะถกูตดัจําหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี +สญู 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ไมม่ีการตั +งคา่เผื�อหนี +สงสยัจะสญูตามนโยบายดงักลา่ว 

สินค้าคงเหลอื 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มสีินค้าคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 2,265 ล้านบาท เพิ�มขึ +น 581 

ล้านบาท จากปี 2558 โดยเป็นการเพิ�มขึ +นตามสดัสว่นของปริมาณการผลิตเพื�อรองรับออเดอร์ของลกูค้า  

ทั +งนี + สินค้าคงเหลือ 31 ธันวาคม 2559  ในงบการเงินรวม ได้รวมสินค้าสําเร็จรูปจํานวน 376 ล้านบาท (31 

ธนัวาคม 2558: 25 ล้านบาท) ที�กลุ่มบริษัทจดัส่งสินค้าไปยงัคลงัสินค้าของกลุ่มลกูค้าแล้ว แต่กลุ่มบริษัทยงัคงถือ

กรรมสิทธิ:ของสินค้าจนกวา่จะมีการเบิกใช้ในการผลิตของลกูค้า และจะได้รับชําระคา่สินค้าเมื�อมีการเบิกใช้ในการ

ผลิตของลกูค้าหรือภายในระยะเวลาที�ระบใุนสญัญา 

บริษัทฯ มีนโยบายตั +งคา่เผื�อสินค้าเสื�อมคณุภาพ ตามอายขุองวตัถดุบิแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม 

และตั +งคา่เผื�อการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ ให้เท่ากบัมลูคา่สทุธิที�คาดว่าจะได้รับ (Net Realizable Value) ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั +งค่าเผื�อมลูค่าสินค้าลดลงไว้ เป็นจํานวน 86 ล้านบาท และได้

บนัทึกการปรับลดมลูคา่ดงักลา่ว รวมไว้ในต้นทนุขายของปี 2559 จํานวน 22 ล้านบาท  

ระยะเวลาหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี�ย ในปี 2559 เท่ากบั 31 วนั ซึ�งลดลงจากปีก่อนที� 33 วนั  

หนี�สนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

         ปี 2559            ปี 2558           ปี 2557           ปี2556           ปี2555              

  

 หนี +สนิรวม         7,300       8,729             8,771             7,173            7,178     

  เงินกู้ ยืม :                

  เงินกู้ ยืมระยะสั +น              1,808    2,139             2,652             3,219            2,812  

     เงินกู้ ยืมระยะยาว             2,698    4,123             3,177            1,622             2,690   

           สญัญาเช่าการเงนิ              22      50        80   10                  29   

  รวมเงนิกู้ ยืม          4,528    6,312            5,909            4,851 5,531  

 อตัราสว่นหนี +สินตอ่ทนุ           0.73    1.08           1.37       1.75               2.33     เทา่ 

 

อตัราส่วนหนี +สินต่อทุนปรับตวัดีขึ +นอย่างต่อเนื�อง เพราะ 1) หนี +สินลดลงไปมาก เนื�องจากบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือทกุบริษัท มีผลการดําเนินงานที�ด ีทําให้มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ�มมากขึ +น จึงใช้เงินกู้ ยืม

ระยะสั +นน้อยลง อีกทั +ง บริษัทฯ ยงัได้ชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวก่อนกําหนด จํานวนประมาณ 1,400 ล้านบาท และ
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เงินกู้ ยืมระยะยาวของเคซีอี เทคโนโลยี ก็ได้ชําระคืนทั +งหมดแล้ว และ 2) สว่นของผู้ ถือหุ้นก็เพิ�มมากขึ +นด้วย ซึ�งเป็น
ผลจากกําไรจากการดําเนินงาน และหกัการจา่ยเงินปันผล จํานวน 1,171 ล้านบาท ในระหวา่งปี 2559 

สภาพคล่อง 

 จากการที�บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2559 ทําให้มีกระแสเงินสดสุทธิที�
ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นจํานวนถึง 4,373 ล้านบาท (ปี 2558: 2,590 ล้านบาท)  จากงบกระแสเงินสด มี

เงินสดที�ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่และการซื +อเครื�องจกัรอปุกรณ์ รวม 1,032 ล้านบาท 

ทั +งนี + มีเงินสดสทุธิที�ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 3,122 ล้านบาท โดยเป็นการชําระหนี +เงนิกู้ทั +งสิ +น  2,201 ล้าน

บาท (ปี 2558: 382 ล้านบาท) ในจํานวนนี + เป็นการชําระหนี +คืนก่อนกําหนด จํานวนประมาณ 1,400 ล้านบาท และ

มีการจา่ยปันผล 1,171 ล้านบาท (ปี 2558: 694 ล้านบาท)โดยสรุป มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2559 เพิ�มขึ +น
เป็น จํานวน 891 ล้านบาท  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีอตัราเพิ�มขึ +น จาก 1.38 เป็น 1.48 เท่า ซึ�งเป็นผลจาก

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ�มขึ +น ในขณะที�หนี +สินหมุนเวียนตํ�าลง เพราะมีกระแสเงินสดที�เข้ามาจากกําไรจากการ
ดําเนินงาน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มคีวามสามารถในการจา่ยชําระหนี +การค้าได้ตามเครดิตเทอมปกติ และสามารถ
ชําระคืนเงินกู้ ยืมพร้อมดอกเบี +ยได้ตามเงื�อนไขที�ตกลงในสญัญา สภาพคล่องของกิจการ ณ ปลายปี นอกจากเงิน
สดแล้ว ยงัมวีงเงินสําหรับเงินทนุหมนุเวียนพร้อมใช้อีกด้วย  

โครงสร้างเงินทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

  ปี 2559        ปี 2558         ปี 2557          ปี 2556         ปี 2555  

 เงินกู้ ยืม    4,528           6,312    5,909             4,851            5.531     

  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 9,990          8,073    6,361             4.110            3,064    

  สว่นได้เสียที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ         37              27        26                 20                 13     

   เงินทนุรวม        14,555       14,412  12,296             8,981       8,608 

  อตัราสว่นหนี +สินตอ่ทนุ   0.45         0 .78    0.93             1.18       1.80  เทา่ 

 (เฉพาะหนี  สินที�มีภาระดอกเบี  ย) 

บริษัทฯ ได้ทบทวนโครงสร้างเงินทุนและปรับโครงสร้างหนี +เท่าที�จะสามารถทําได้มาโดยตลอด จึงทําให้

อตัราสว่นหนี +สินตอ่ทนุคอ่ยๆ ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื�อง จาก 2.09 เท่า ในปี 2554 มาเป็น 0.45 เท่า ในปี 2559  
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รายจ่ายลงทุน 

 สําหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุ จํานวน 1,050 ล้านบาท โดยงบลงทุนจํานวน

ประมาณ 320 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายลงทนุในโครงการขยายกําลงัการผลิต เฟส 3 ของบริษัทฯ (เพิ�มกําลงัการ

ผลิต 700,000 ตารางฟุต/ ต่อเดือน) โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตของ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี จํานวน

ประมาณ 220 ล้านบาท และโครงการขยายกําลงัการผลิตของ บจ. ไทยลามิเนต จํานวนประมาณ 160 ล้านบาท 

นอกจากนั �น บริษัทฯ ได้ซื �ออาคารสํานักงานที�ประเทศญี�ปุ่ น เป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาท เพื�อใช้เป็นที�ตั �ง
สํานักงานตวัแทนของบริษัทฯ เพื�อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และมีรายจ่ายอีกจํานวนหนึ�งเป็นค่าใช้จ่าย
ลงทนุของบริษัทย่อยอื�น รวมทั �งการซื �ออปุกรณ์ต่างๆ และการปรับปรุงระบบสนบัสนุนการผลิต (facilities) ตามที�
จําเป็น   

รายการพเิศษ 

ในปี 2559 ไมม่ีรายการพิเศษที�มผีลกระทบทางการเงินอยา่งเป็นสาระสําคญั นอกจากรายการดงัตอ่ไปนี � 
1)  บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ตั �งสํารองค่าเผื�อการด้อยค่าทรัพย์สิน จํานวน 57 

ล้านบาท สําหรับเครื�องจักรที�ถูกเปลี�ยนแทนโดยเครื�องจักรใหม่เพื�อรองรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานที�อยธุยา   
2)  บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้บนัทึกการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล 

เกี�ยวกับเงินชดเชยค่าประกันภยัของปีก่อน จํานวนประมาณ 22 ล้านบาท และได้ยื�นจ่ายภาษีเพิ�มเติมเรียบร้อย
แล้วในไตรมาส 4 ปี 2559 

3)  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตัิโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง ครั �งที� 1 (Employee 

Joint Investment Program "KCE-EJIP No.1") ซึ�งเป็นรูปแบบหนึ�งของการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน และ
ผู้บริหารของบริษัท และเป็นเครื�องมือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน และรักษาบคุคลากรไว้กบับริษัทในระยะยาว 
ซึ�งโครงการได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.แล้ว โดยมีระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ ตั �งแต่วนัที� 1 

กรกฎาคม 2559 - 30 มิถนุายน 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ายเงินสมทบ

ให้แก่พนกังาน เป็นจํานวนทั �งสิ �น 16 ล้านบาท  

ปัจจยัและอิทธิพลที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีชั �นสงูควบคูไ่ปกบัการพัฒนาคณุภาพ
ของผลิตภณัฑ์เพื�อก้าวไปพร้อมกนักบัความต้องการของลกูค้าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที�มีการทํางานที�ซบัซ้อนมาก
ขึ �น และการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีในภาคอตุสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต์  

บริษัทฯ จะยงัคงเดินหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ�งขึ �น เพื�อสนบัสนุนการเติบโตของ
กําไรอย่างยั�งยืน และสร้างพื �นฐานที�แข็งแรงสําหรับอนาคตด้วยประสบการณ์และความชํานาญที�มีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เพิ�มการวิจยัพัฒนาใน PCB เทคโนโลยีสูง พร้อมๆ กับการขยายฐานลกูค้าในตลาด

เป้าหมายโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มประเทศเอเชียที�มีศกัยภาพการเติบโตระดบัสูง เพื�อเร่งการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต 
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บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการสร้างโรงงานแห่งใหมใ่นนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ขนาดกําลงัการผลิตเต็ม

โครงการ 2 ล้าน ตารางฟุต/เดือน เพื�อรองรับธุรกิจที�จะเพิ�มขึ �นจากทั �งลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ การก่อสร้างในเฟส
แรก เริ�มการก่อสร้างโรงงานในไตรมาส 4/2556 และสามารถเปิดดาํเนินการผลิตได้ในไตรมาสแรกของปี 2558 โดย

มีกําลงัการผลิตที� 700,000 ตารางฟตุ/ตอ่เดือน การลงทนุในเฟสที� 2 ได้เริ�มดาํเนินการในไตรมาส 3/2558 ในเฟสนี �
เป็นการโอนย้ายเครื�องจกัรที�ใช้ในการผลิตจากโรงงานเดิมไปยงัโรงงานใหม่ และมีการลงทนุในเครื�องจกัรใหม่เพิ�ม
บางสว่น โดยมีกําลงัการผลิตที� 600,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน เท่ากําลงัการผลิตที�โรงงานเดิม การลงทุนในเฟสต่อ
ขยาย เฟสที� 3 มีแผนที�จะเริ�มดําเนินการในไตรมาส 4/2559 โดยมีการลงทุนในเครื�องจกัรใหม ่เพื�อเพิ�มกําลงัการ
ผลิตอีก 700,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน คาดว่า โรงงานจะใช้กําลงัการผลิตเต็ม 2 ล้าน ตารางฟุต/ต่อเดือน ในปี 

2561 ซึ�งจะมีผลทําให้ยอดขายเติบโตได้ โดยเฉลี�ย ร้อยละ 20 ตอ่ปี ในชว่งระหวา่งปี 2558 ถึง ปี 2561 

การลงทุนและการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผน โรงงานใหม่ เฟส 1 เริ�มเปิดดําเนินการในต้นปี 2558 

โดยมีการใช้กําลงัการผลิตเพิ�มมากขึ �นมาโดยลาํดบั การลงทนุในเฟสที� 2 ได้เริ�มดาํเนินการในไตรมาส 3/2558 ตาม

แผน การย้ายเครื�องจกัรที�ใช้ในการผลิตจากโรงงานเดิมไปยงัโรงงานใหม่เสร็จสิ �นในกลางไตรมาส 4/2558 ทําให้มี

การใช้กําลงัการผลิตที�โรงงานใหมเ่พียงแห่งเดียว และเกิดการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) ส่งผลให้

ต้นทนุการผลิตลดลงอยา่งมนียัสําคญั และมกํีาไรมากขึ �น    

ส่วนการลงทุนในเฟสที� 3 ได้เริ�มดําเนินการสั�งซื �อเครื�องจักรแล้วบางส่วนตั �งแต่ในไตรมาส 3-4/2559  

เฉพาะเครื�องที�จําเป็น หรือเป็นเครื�องจกัรที�มีระยะเวลาการสง่มอบยาวนาน และจะมีการลงทนุซื �อเครื�องจกัรเพิ�มอีก

ครั �งในช่วงไตรมาส 3-4/2560 โดยมีงบลงทนุเพิ�มประมาณ 500 ล้าบาท คาดว่าการติดตั �งเครื�องจกัรใหม่จะแล้ว
เสร็จในไตรมาส 4/2560 และสามารถเริ�มดําเนินการผลิตได้ในต้นปี 2561 
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เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท  

                

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบญัชา องค์โฆษิต 65 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 0.0004 สามีของ 2525-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ ประธาน

กรรมการบริหาร 

  (Second Class Honours)   

Reigate College of Arts, England 

  นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 

กรรมการ 

2531-ปัจจบุนั 

2533-ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั
นแนล จํากดั 

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

        2534-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอ ีสิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

เลขที
บตัรประชาชน   ผ่านการอบรม     2543-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ   บริษัท เคซีอ ีเทคโนโลยี จํากดั   

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

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     2553-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

         2555-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

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

         2559-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ 

        

ดร. ปัญจะ เสนาดสิัย 69 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัซฟัฟอล์ก  4.66 - 2526-ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ 

 มลรฐัแมสซาชเูสทซ์ สหรฐัอเมริกา     ค่าตอบแทน  

กําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ  ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ (บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม)   2543-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั  

นโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร     พิจารณาผลตอบแทน/ กรรมการอิสระ (มหาชน) 

  ลาดกระบงั, 2557   2545-ปัจจบุนั - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ทรีนีตี � วฒันา จํากดั (มหาชน) 

เลขที
บตัรประชาชน  ผ่านการอบรม       ประธานกรรมการพจิารณาผลตอบแทน  

3101700054159  2545 - Directors Certification Program(DCP)   2546-ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม็นท์ จํากดั  

  2547 - Audit Committee Program(ACP)     (มหาชน) 

  2550 - Role of the Compensation Committee Program    2548-ปัจจบุนั - กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 

             รุ่นที�2/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2559-ปัจจบุนั - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

             บริษัทไทย(IOD)      องค์กร  

  2552-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ      

             ตลาดทนุ รุ่นที� 8      
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  2552-  หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการ      

             และ ผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กร      

             มหาชน รุ่นที� 2 สถาบนัพฒันากรรมการและ        

             ผู้บริหารระดบัสงูภาครฐั      

           - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน      

             การค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที� 4      

        

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต 65 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 0.14 ภรรยาของ 2531-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษีท เค.ซี.อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

ชื
อเดิม : - 

สกลุเดิม  ทองประดิษฐ์ 

กรรมการ/ผู้อํานวยการฝ่ายสาํนกั 

บริหาร/ รองประธานกรรมการ 

บริหาร/ กรรมการกํากบัดแูล

กิจการ 

  

 

 

 

 

ผ่านการอบรม 

2546 - Directors Accreditation Program (DAP) 

2547 - Finance For Non-Finance Director 

2548 - Thai Directors Compensation Survey 

2551 - Directors Certification Program(DCP) 

2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT 

  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 อิงค์ จํากดั 

บริษัท เคซีอี สิงค์โปร์ พีทีอี จํากดั 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

บริษัท  เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

   2557 - Director Certificate Program update (DCPU)       

เลขที
บตัรประชาชน           

3100100301561    

 

         

แพทย์หญงิจนัทมิา องค์ 70 - แพทย์ศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  0.69  พี
สาวของ 2526-ปัจจบุนั  - กรรมการ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

โฆษติ    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  นายบญัชา องค์โฆษิต 2528-ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   

กรรมการ/ ประธานกรรมการ  - Diplomate  America Board of Psychiatry &   ประธานกรรมการ   มหาวิทยาลยัมหิดล 

กํากบัดแูลกิจการ    Neurology   2546-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั 

  - Residency training in Psychiatry and                - ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 

    Neurology, Department of Psychiatry,     สขุภาพจิต 

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

        

        



                                                                                                                                                                                               แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 
 

 

3 
        

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 เลขที
บตัรประชาชน  ผ่านการอบรม     2556-ปัจจบุนั - ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บริษัท เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
 3100902008815  2546  -  Director Accreditation Program (DAP)       
  2547 - Finance for Non-Finance Director  

2551 - Director Certificate Program (DCP) 

  

   
  2557 - Director Certificate Program update (DCPU)      
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)      
  2556 - สมัมนาแนวทางการจดัทาํรายงานการกํากบัดแูล

กิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน 2556 (SET) 

  

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

นางศิริพรรณ สันธนะพนัธ์ 62 ปริญญาตรีอกัษรศาสตร์บณัฑิต 0.94 น้องสาวของ 2535-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ชื
อเดิม : -   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   นายบญัชา  องค์โฆษิต 2535-2552  - ผู้จดัการทั�วไป บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

สกลุเดิม    องค์โฆษิต   ผ่านการอบรม    ประธานกรรมการ 2538-ปัจจบุนั  - กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

กรรมการ/ กรรมการนโยบาย   2547 -  Director Accreditation Program (DAP)       

บริหารความเสี�ยงองค์กร   2547 - Finance for Non-Finance Director         

   2551 - Directors Certification Program (DCP)         

เลขที
บตัรประชาชน   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)         

3100903817580  2556-แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที�ดี      
  สําหรับบริษทัจดทะเบียน 2556 (SET)      
  2556 -Conflict of Interest : Fighting abusive RPT (SET)      
  2557 - Director Certificate Program update(DCPU)      
         

พลโท นายแพทย์สุปรีชา   79 AB มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 0.48 - 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      และกรรมการอิสระ   
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  ผ่านการอบรม      2530-ปัจจบุนั - ที
ปรึกษา มลูนิธิมหาวชิราลงกรณ์ 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ  2541 - ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ   2533-ปัจจบุนั - กรรมการ มลูนิธิเพื�อการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์ 

อิสระ  ข้อควรปฎิบตัิ โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย         
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

เลขที
บตัรประชาชน  2542 - การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจ   2543-ปัจจบุนั - ประธานอนกุรรมการประเมินสถาบนัฝึก ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศ 

3100902154293  สอบ โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย       อบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาวิชา ไทย 

  2547 - Directors Accreditation Program (DAP)          ออร์โธปิดคิส์   
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)      
  เครื
องราชอิสริยาภรณ์         
  2536 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก        
  2539 – มหาวชิรมงกุฎ      
        

นายไพฑรูย์ ทวีผล 66 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - - 2545-ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ.เซ็นทรลัพฒันา 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์       ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ   
การตรวจสอบ/ประธานคณะ  ผ่านการอบรม       บริหารความเสี�ยง   
กรรมการนโยบายการบริหาร  2546 - Director Certification Program (DCP)   2547-ปัจจบุนั - กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

ความเสี�ยงองค์กร/ กรรมการ  2546 - Director Accreditation Program (DAP)   2551-ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี� บาย จํากดั (มหาชน) 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  2548 - Audit Committee Program (ACP)   2551-ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

  2548 - Role of Chairman Program (RCP)      สรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการ  

  2551 - Chartered Director Class (R-CDC)       ตรวจสอบ   
เลขที�บตัรประชาชน  2552 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM)   2554-2556 - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท บิ.กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

3100901447445  2553 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)      ตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  

  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)   2557-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จก. 

  2553 - Role of the Compensation Committee(RCC)   2559-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการนโยบายการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

  2558 - IOD Director Conference "Re-energizing        ความเสี�ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา  

  Growth through better governance"      และกําหนดค่าตอบแทน  

  2558 - IOF Director Forum "Building Better Board      

  through Effective Independent Director"      

  2558 - OECD Asian roundtable on Corporate Governance.     
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายพธิาน องค์โฆษติ 36 Master of Business Administration,   13.66 บุตรชายของ   2552-2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ  Cornell  University, Johnson Graduate School of    นายบญัชา องค์โฆษิต 2553-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ/ ประธาน  Management  ประธานกรรมการ 2555-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

กรรมการบริหารความเสี�ยงระดบั    กบั 2552-ปัจจบุนั - กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

จดัการ    นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 2552-ปัจจบุนั  - กรรมการ/รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

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

เลขที�บตัรประชาชน  ผ่านการอบรม   2555-ปัจจบุนั - กรรมการ บจ. เคซีอี ประเทศไทย จก. 

3100100301634  2557- Director Certification Program (DCP)    2556-ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

         กรรมการผู้จดัการ   

     2557-ปัจจบุนั  - กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

        ความเสี�ยงระดบัจดัการ  

     2557-ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีสิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

     2559-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

     2559-ปัจจบุนั - กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

        

นายครรชิต บุนะจนิดา 49 ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) - - 2549 – 2557 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ  สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจ ศศินทร์       ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

ตรวจสอบ/ กรรมการนโยบาย  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2549 – 2558 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 

นโยบายการบริหารความเสี�ยง  ผ่านการอบรม   2546 – 2558 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. เซ็นทรัลพฒันา 

องค์กร  - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR8)      กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

  - Monitoring the System of Internal Control   2550 – 2555 - กรรมการร่วม  Asian Corporate Governance Association 

เลขที�บตัรประชาชน    and Risk Management (MIR 4)   2552 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

3100900070815  - Audit Committee Program (ACP 14)   2557 – ปัจจบุนั - รองประธาน ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

  - Directors Accreditation Program (DAP 35)     ในสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

  - Directors Certification Program (DCP 30)   2557 – ปัจจบุนั - ผู้ทรงคณุวุฒิ ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5)   2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บจ. เซ็น คอร์เปอเรชั�น กรุ๊ป 

        กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     2558 – ปัจจบุนั - กรรมการ ศนูย์เพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

       ในสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

     2559 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

        กรรมการนโยบายการบริหาร  

        ความเสี�ยงองค์กร  

        

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี 60 ปริญญาบญัชีมหาบัณฑิต 0.048 
- 

2550-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

ชื�อเดิม :  Roosevelt University, USA    - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

สกลุเดิม: ศีลาเจริญ      - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร      2551-2556 - กรรมการ บริษัท ไทย บิซิเนส โซลูชั�น 

สายงานการเงินและบริหาร/     2551-ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ     2555-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

และ เลขานกุารบริษัท     2556-ปัจจบุนั - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารสาย บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

        การเงิน และบริหาร  

เลขที�บตัรประชาชน     2556-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

3101400565727     2556-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

     2557-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

     2559-ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

        

Mr. Fredrick Gharapet  63 B s c in Mechanical Eng. 0.14 - 2543-ปัจจบุนั - ที�ปรึกษาทางเทคนคิ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอร์เรอร์ จํากดั 
Ohanian     2556-ปัจจบุนั  - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สาย   เคซีอ ีกรุ๊ป 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร        งานปฎิบตัิการผลิต  
สายงานปฎิบตัิการผลิต        
        
เลขที� Passport        
221485494        
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

 (ปี)  ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสุนัน ศรีเพชร 45 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาอตุสาหการ 0.0004 - 2536-2543 - ผู้จดัการส่วนคุณภาพ บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั
นแนล จํากดั 
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการผลิต  มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์   2543-2555 - ผู้จดัการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

     2555-ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการผลิต บรัษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

เลขที�บตัรประชาชน        
3130500296573        
        

นายอรรถสิทธิ�  องค์โฆษิต 37 วิทยาศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 5.91 บุตรชายของ 2553-ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่าย    นายบญัชา องค์โฆษิต    สารสนเทศ เคซีอ ีกรุ๊ป 
เทคโนโลยีสารสนเทศ    ประธานกรรมการ    
    กบั    
เลขที�บตัรประชาชน    นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต    
3100100301596    กรรมการ    
        

นายธีระพร ใจซื�อดี 51 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาอตุสาหการ 0.009 - 2534-2556 - ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั
นแนล จํากดั 

ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง   มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์   2556-ปัจจบุนั  - ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง (กลุ่ม) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

        
เลขที�บตัรประชาชน        
3800700184926        

นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ 53 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 0.081 - 2530-ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม (กลุ่ม) บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 
ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั     เคซีอ ีกรุ๊ป 
        
เลขที�บตัรประชาชน        
3129900122449        
 

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที� 30 ธันวาคม 2559  
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เอกสารแนบ 2 :  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

         

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 
KCE 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

KCEI TLM KCET KCETH CT KCES  CTP  KCEA KCETW 

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

ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั /                  

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต /                  

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

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  /   P, /, //              

พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส  / , 0                  

นายครรชิต บนุะจินดา  /, 0                  

นายไพฑรูย์ ทวีผล  /, 0                   

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

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี V, //  /, //  /  /, // /  /  /  /    / 

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

นายอรรถสิทธ์ องค์โฆษิค // //   //             

นายธีระพร ใจซื�อด ี // //    //              

นายสนุนั ศรีเพชร //                 

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม           

นายพล ดริุยะบรรเลง    /, //                 

นางวรรณวดี พฒันศาสตร์    /, //                 

นางสณุี เอกธีรจิตต์     /, //               

นายวินยั กมลพนัธ์     //               

นางสาวนิตยา โรจนกําพล        /, //             

นายไพโรจน์ ธาราวชัรศาสตร์      //             

นางพิชญา องค์โฆษิต         P, /, //           

นายอาทิตย์ ไกรฤกษ์            /, //   /, //      

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

Mrs. Jenny Hsio                    P, /, // 

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

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) KCEA เคซอีี อเมริกา อิ�งค์ 

KCEI บริษัท เค.ซี.อ.ี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั KCES บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอ ีจํากดั 

KCET บริษัท  เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั KCETW บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

TLM บริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั CT บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั CTP บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 
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หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้แก่ นางเอื �ออารี แก่นโกมล ผู้ ช่วยผู้จดัการแผนก

ตรวจสอบภายใน  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัช ีมหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวัติการฝึกอบรม 

ปี 2550 - การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบ 

ปี 2551 - Tools and Techniques for the Audit Manager 

ปี 2553 - การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในระบบ สารสนเทศ รุ่นที� 27 

ปี 2554 - เทคนิคการตรวจสอบทจุริตทางการบญัชีและการเงิน 

ปี 2555 - วิธีการประเมินความเสี�ยงเพื�อการวางแผนการตรวจสอบ 

ปี 2556 - Adding Value using Risk-Based Auditing 

ปี 2557  

o โครงการอบรมประกาศนียบตัรวิชาชีพตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที� 36 

              จดัโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เดือนมิถนุายน –สิงหาคม 2557 

o Anti-Corruption (The Practical Guide ACPG12/2014) 

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย วนัที� 24-25 กนัยายน 2557 

o การเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

หวัข้อ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD & A)  

จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วนัที� 17 พฤศจิกายน 2557 

ปี 2558 

o โครงการอบรมการตอ่ต้านการทจุริตสาํหรับผู้บริหาร  

จดัโดย KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. วนัที� 17 มีนาคม 2558 

o Internal Audit Forum Building a Strategic Internal audit function  

จดัโดย KPMG Phoomchai Audit Ltd. วนัที� 14 พฤษภาคม 2558 

o การปรับปรุงกระบวนการใหมใ่นการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านทจุริต (CAC)  

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย วนัที� 26 มิถนุายน 2558 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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o CG Forum 3/2015 “ Risk Oversight : High Priority Roles of the Board”  

จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย วนัที� 9 กนัยายน 2558 

o เจาะลกึเกณฑ์ประเมนิ CG Report  

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย วนัที� 22 

กนัยายน 2558 

o การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ สําหรับระบบจดัซื �อที�ใช้คอมพิวเตอร์  
จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 1 ธนัวาคม 2558 

o การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ ระบบขายและลกูหนี �  
จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 2 ธนัวาคม 2558 

ปี 2559 

o COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน  

จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 25 - 26 มิถนุายน 2559 

o วิธีการประเมินความเสี�ยงเพื�อการวางแผนการตรวจสอบภายใน  

จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ วนัที� 31 กรกฎาคม และ วนัที� 6 สิงหาคม 2559 

o CG Forum 3/2016  “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที�ป้องกนัและควบคมุได้”  

จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนัที� 24 สิงหาคม 2559 

o หลกัสตูรการบริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน  

จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนัที� 2 - 3 พฤศจิกายน 2559 
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ทรัพย์สิน: ที�ดินและอาคารสาํนักงานแห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่น  
 
 

 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ประเมินราคาโดย Mr. Shinji Arakawa  ซึ�งเป็น

ผู้ประเมินราคาอิสระ ได้รับอนุญาตจาก Japan Association of Real Estate Appraiser; JAREA โดย

พิจารณาราคาตลาดของที�ดินและราคาประเมินตามรายได้ของอาคารตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที�ใช้งานอยู่
ในปัจจบุนั ราคาประเมินจํานวน 608 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 185 ล้านบาท  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัที� 1 มกราคม   -  -  -  - 

เพิ�มขึ�น  195,961  -  195,961  - 

ผลต่างจากการแปลงคา่ในการจดัทาํ

งบการเงินรวม 

 

-  -  -  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  195,961  -  195,961  - 

         

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจาการด้อยค่า         

ณ วนัที� 1 มกราคม   -  -  -  - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี  188  -  188  - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า  -  -  -  - 

ผลต่างจากการแปลงคา่ในการจดัทาํ

งบการเงินรวม 

 

-  -  -  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  188  -  188  - 

         

มูลค่าสุทธิทางบญัชี         

ณ วนัที� 1 มกราคม   195,773  -  195,773  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม   -  -  -  - 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
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อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประกอบด้วย ที�ดินและอาคารแห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่ นที�ให้เช่าแก่
บุคคลที�สาม สญัญาแต่ละสญัญานี ,ไม่สามารถยกเลิกได้เป็นระยะเวลา 2 ปี การต่ออายสุญัญา

ภายหลงัจะเป็นไปตามการตอ่รองกบัผู้ เชา่ ทั ,งนี ,ไมม่ีคา่เช่าที�อาจเกิดขึ ,น  
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-ไมมี่- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

เอกสารแนบ 5 อื�นๆ 


	1
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