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1.0 ภาพรวมที	มาการประกอบธุรกิจ  

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 เช่น ตะกั�ว ทองแดง 
เคลือบอยู่ ภายใต้เครื�องหมายการค้า “KCE” โดยช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ สามารถผลิตได้เฉพาะ 

PCB ชนิด 2 หน้า (Double sided PCB) ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�องจนสามารถผลิต

แผ่น PCB ชนิดหลายชั �น (Multilayer PCB) ที�มีความซบัซ้อนมากขึ �นได้ ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นชิ �นส่วนพื �นฐานที�
สําคัญในการประกอบเครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องมือสื�อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุก
ประเภท 

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั �งนี � ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 
591,396,798 บาท และมีทนุชําระแล้ว 586,396,798 บาท  

บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PCB ชนิดสองหน้าเคลือบรู (Double sided 

PTH) และชนิดหลายชั �น (Multilayer PCB) ตั �งแต่ 4 - 24 ชั �น โดยเกือบทั �งหมดเป็นการผลิตเพื�อการส่งออก 
เนื�องจากในการผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั มีเทคนิคพิเศษเฉพาะ และต้องได้มาตรฐานคณุภาพที�เป็นที�
ยอมรับของอตุสาหกรรม บริษัทฯ จงึต้องมีการพัฒนาคณุภาพ เทคโนโลยีการผลิตและทกัษะของพนกังานผลิตอยู่

ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้ขยายโรงงานเพื�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. บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั (รวมธรุกิจ เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2557) 

7. บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

8. บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั (รวมธรุกิจ เมื�อวนัที� 3 มกราคม 2561) 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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บริษัทยอ่ยทางอ้อม 

1. บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

2. บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั 

3.  บริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จํากดั 

บริษัทร่วม 

บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

1.1 วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

คณะกรรมการได้ร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกําหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ 

และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท เพื�อให้ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ในรอบปี

บญัชีที�ผ่านมา คณะกรรมการได้ทบทวนและอนมุตัิวิสยัทัศน์ ภารกิจของบริษัท รวมทั �งมีการติดตามดแูลให้การ
บริหารเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ 

บริษัทฯ เป็นผู้ นําในการผลิต จําหน่าย และส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดถือนโยบาย

คณุภาพของบริษัทเป็นหลกั “ผลิตและบริการลกูค้าให้ได้ตามที�ตกลงหรือดีกวา่โดยปรับปรุงคณุภาพอย่าง

ตอ่เนื�องและทําให้ถกูต้องในครั �งเดียว” 

พันธกิจ 

� มุง่มั�นในการผลิตสนิค้าที�มีคณุภาพและบริการที�เป็นเลิศ  

� มุง่มั�นในความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างมืออาชีพ  

� มุง่มั�นสูค่วามเป็นเลศิด้วยการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง  

� อบรมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เนื�อง 

� รับผิดชอบและสนบัสนนุสงัคมสว่นรวม 

เพื�อเป็นการผลกัดนัวิสยัทศัน์และพนัธกิจข้างต้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ

ระยะยาวในการเป็นผู้นําระดบัโลกในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที�มพีร้อมทั �งศกัยภาพและทรัพยากร 

� สง่มอบสินค้าที�มีคณุภาพ จากทีมงานที�มคีวามเชี�ยวชาญและทุ่มเท 

� รักษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้า 

� ตอบสนองตอ่นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม ่และยกระดบัระบบสารสนเทศ 

� มุง่เน้นการพฒันาบคุลากร ให้ผลตอบแทนที�ดี  
� ใช้ทรัพยากรที�มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มที�เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการผลติ และเป็นมิตรตอ่

สิ�งแวดล้อม 

� ยกระดบัความสามารถทางการแขง่ขนัในระดบัแนวหน้าของอตุสาหกรรม 
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� สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ใส่ใจในผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น อนัจะนําไปสูก่าร

เติบโตอยา่งยั�งยืน 

1.2 การเปลี	ยนแปลงและพัฒนาการที	สําคัญในรอบ 5 ปี ที	ผ่านมา    

ปี 2558 

เมษายน 2558 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม 

ปฎบิติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (สมาชิกลาํดบัที� 103) 

เมษายน 2558 จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 32/2558 โดยมีวาระที�สาํคญั 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 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.50 

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

ตลุาคม 2558 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมนิให้

อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) 

 บริษัทจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบยีน ในกลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาด 

Market Capitalization มากกวา่ 10,000 ล้านบาท 

พฤศจิกายน 2558 2015 SET Awards โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงินธนาคารได้ 

พิจารณาคดัเลือกให้บริษทัได้รับรางวลัดเีดน่ จํานวน 2 ประเภทรางวลั ได้แก่ รางวลัผู้บริหาร

สงูสดุ และรางวลับริษัทจดทะเบยีนด้านผลการดาํเนินงาน ประจําปี 2558 ในกลุม่บริษัทที�มี
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด Market Capitalization ระหวา่ง 10,000 - 30,000 ล้านบาท 

ปี 2559 

เมษายน 2559 จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 33/2559 โดยมีวาระที�สาํคญั 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 

พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัท เคซีอี 

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

No. 1") ให้กบัพนกังานและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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มิถนุายน 2559 สํานกังาน กลต. ให้ความเห็นชอบในโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัท  เค

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

EJIP No. 1")  

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

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

กรกฎาคม 2559  คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิการทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ ได้แก่ 

- จดัตั �งบริษัทยอ่ยแห่งใหม ่(บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์) และ 

- โครงการลงทนุเพื�อขยายกําลงัการผลิตของบริษัทยอ่ย (บจ. เคซีอี เทคโนโลยี) 

กนัยายน 2559 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�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 มากกวา่ 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�มีมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด Market 

Capitalization ระหวา่ง 30,000-100,000 ล้านบาท รางวลัผู้บริหารสงูสดุดเีดน่ (Outstanding 

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

ปี 2560 

กมุภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการเพิ�มทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ 

จํากดั ตามสดัสว่นความเป็นเจ้าของเดิม (ร้อยละ 94.96) จํานวน 227,900 หุ้น จํานวนรวม

ทั �งสิ �น 22.79 ล้านบาท  

เมษายน 2560 จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 34/2560 โดยมีวาระที�สาํคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

- อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559 
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- อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 587,426,511 บาท เป็น 586,396,798 บาท 

แบง่ออกเป็น 586,396,798 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 

พฤษภาคม 2560 จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท จํานวน 586,396,798 

หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 645,010,050 บาท 

กรกฎาคม 2560 เริ�มรอบปีที� 2 ของโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1  (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”)  

กนัยายน 2560 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.10 

บาท จํานวน 586,396,798 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 645,015,990 บาท 

ตลุาคม 2560 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมนิให้

อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที� 3 ตอ่เนื�อง 

 บริษัทจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบยีน ในกลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาด 

Market Capitalization มากกวา่ 10,000 ล้านบาท 

ธนัวาคม 2560 ยื�นตอ่อายใุบรับรองสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ

ทจุริต (CAC) 

ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการอนมุตัิการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เคซอีี อเมริกา อิงค์ ซึ�งเป็นบริษัทร่วม
โดยการซื �อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 22,500 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น 45% ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 

ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นเพิ�มขึ �นจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 95 โดยจะเข้าทํารายการซื �อขาย
ในวนัที� 1 มกราคม 2561 

ปี 2561 

มกราคม 2561 กลุม่บริษทัได้มาซึ�งอํานาจควบคมุในบริษัทร่วม คือ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั ซึ�ง
ประกอบกิจการเป็นตวัแทนขายในตา่งประเทศ และมีบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง คือ บริษัท เคซีอี 
อเมริกา พาร์ทเนอร์ จํากดั ซึ�งประกอบกิจการให้เช่าอาคาร โดยการซื �อหุ้นทุนเพิ�มเติมในบริษัท 
เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดัร้อยละ 45 เป็นจํานวนเงิน 4.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ

เทียบเท่าจํานวนเงิน 160.7 ล้านบาท สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีสว่นได้เสยีในบริษัท เคซีอี อเมริกา 

อิงค์ จํากดั เพิ�มเติมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 95 และมีสว่นได้เสียทางอ้อมในบริษัท เคซีอี 

อเมริกา พาร์ทเนอร์ จํากดั ร้อยละ 95 ณ วนัดงักลา่ว บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั จงึ

เปลี�ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทยอ่ยทางตรง และบริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ 

จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของกลุม่บริษัท  

กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ยื�นต่ออายใุบรับรอง Recertification Membership ของ CAC ในวนัที� 15 ธนัวาคม 

2560 ซึ�งได้รับรองการตอ่อายแุล้ว เมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2561  

เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั �งนายพิธาน องค์โฆษิต เป็นรองประธานกรรมการบริษัท คน

ที� 1 และ ดร.ปัญจะ เสนาดิสยั เป็นรองประธานกรรมการบริษัท คนที� 2 

เมษายน 2561 จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 35/2561 โดยมีวาระที�สาํคญั คือ 
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- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 

- อนมุตักิารเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ของบริษัทจํานวน 586,396,798 หุ้น จากเดิม

มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  เป็นจํานวน 1,172,793,596 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 

พฤษภาคม 2561 จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท จํานวน 586,396,798 

หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 645,036,478 บาท 

กรกฎาคม 2561 เริ�มรอบปีที� 3 ของโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1  (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”)  

กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิจําหนา่ยหุ้นสามญัของ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

ให้กบั บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (บริษัทยอ่ย) จํานวน 2,500 หุ้น ซึ�งมีมลูค่าที� 
ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในราคาหุ้นละ 12.55 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงนิ

จํานวน 0.03 ล้านเหรียญสหรฐัอเมริกา หรือเทียบเท่าจํานวน 1.04  ล้านบาท ซึ�งคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 0.50 ของหุ้นที�ออกและชําระแล้วทั �งหมด ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท

ลดลงจากเดิมร้อยละ 75.50 เป็นร้อยละ 75.00   

กนัยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัท ไทยลามิเนต 

แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั ในการซื �อที�ดิน จํานวน 2 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา มลูคา่ 36,820,000 

บาท (บริษัทยอ่ย) เพื�อสร้างคลงัสินค้า 

กนัยายน 2561 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.55 

บาท จํานวน 1,172,793,596 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 645,036,478 บาท 

ตลุาคม 2561 ผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมนิให้

อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที� 4 ตอ่เนื�อง 

 บริษัทจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบยีน ในกลุม่ตามมลูคา่ทางการตลาด 

Market Capitalization มากกวา่ 10,000 ล้านบาท 

ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการเพิ�มทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ 
จํากดั ตามสดัสว่นความเป็นเจ้าของเดิม (ร้อยละ 94.96) จํานวน 303,880 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 

100 บาท รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น 30.39 ล้านบาท โดยมีวถัปุระสงค์เพื�อใช้ในการขยายธรุกิจใน
โครงการผลิต Tin Ingot 

ปี 2562 

เมษายน 2562 จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 36/2562 โดยมีวาระที�สาํคญั คือ 

- อนมุตังิบการเงินของบริษัทสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

- อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561 
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- อนมุตักิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (ESOP-W6) 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย  จํานวนไมเ่กิน 10,000,000 

หน่วย 

- อนมุตักิารเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 5,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 

จํานวน 586,396,798 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 591,396,798 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 10,000,000 หุ้น ซึ�งมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ

การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบยีน 

- อนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31 เรื�องการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น 

พฤษภาคม 2562 จา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท 1,172,793,596 หุ้น 

คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 645,036,478 บาท 

กรกฎาคม 2562 เริ�มรอบปีที� 4 ของโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จํากดั (มหาชน) - ครั �งที� 1  (Employee Joint Investment Program “KCE EJIP No.1”) 

สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัประจําปี 2562 ว่ามมีลูคา่แบรนด์องค์กรสงูสดุ ในหมวดธุรกิจ

ชิ �นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมลูคา่แบรนด์ 34,207 ล้านบาท Thailand’s Top Corporate 

Brands 2019 ซึ�งจดัโดยหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการแบรนด์และ

การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื�อในเครือผู้จดัการ 

กนัยายน 2562 จา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในครึ�งปีแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.40 

บาท จํานวน 1,172,793,596 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวม 469,117,438 บาท 

ตลุาคม 2562 ผลประเมนิการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้

อยูใ่นกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีที� 5 ตอ่เนื�อง  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร หรือ PCB ที�เป็นส่วน 

ประกอบพื �นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ผลิตชิ �นส่วนหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ โรงงานประกอบเครื�องมือสื�อสารคมนาคม เครื�องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มลูกค้าที�
ผลิตอุปกรณ์ที�ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื�องมือทางการแพทย์ และกลุ่มลูกค้าสินค้าอุปโภค โดยการผลิตเกือบ
ทั �งหมดเป็นการผลิตเพื�อสง่ออกไปยงัหลายประเทศทั�วโลก ทั �งในยโุรป สหรัฐอเมริกา และในเอเชีย 

การดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ ยดึถือนโยบายหลกัที�จะมุง่มั�นสูค่วามเป็นเลิศในการดําเนินการผลติ โดย
การริเริ�มสร้างสรรค์กลยทุธ์ตา่งๆ เพื�อให้ได้สินค้าที�มีคณุภาพที�ดีกว่าในต้นทุนที�ตํ�าลง บริษัทยงัคงมุ่งเน้นหาโอกาส

เพื�อเพิ�มกําไรอยู่เสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่ และการใช้ทรัพย์สินที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที�เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตสูงสดุ นโยบายหลกัที�สําคญัอีกประการหนึ�งคือ ความมุ่งมั�นในการรักษา
สมัพนัธภาพกบัลกูค้าในระยะยาวด้วยการให้สิ�งที�มคีณุคา่มากที�สดุ กลา่วคือประวตัิความมีชื�อเสียงด้านคณุภาพที�
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ได้รับความเชื�อถือจากลกูค้ามาอย่างยาวนาน นอกจากนั �น บริษัทยงัมีนโยบายที�มุง่เน้นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
สว่นได้เสียและสงัคม ด้วยการพฒันา "Green" Technology” อีกด้วย 

ในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการมีหน้าที�ในการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายหลักของกลุ่ม ในต้น

เดือนมกราคม 2562 มกีารจดัประชมุ CEO พบผู้บริหารประจําปี เพื�อสื�อสารกลยทุธ์ และกําหนดเป้าหมายในการ

ดําเนินงาน (KPI) ของโรงงาน และแต่ละส่วนงาน ซึ�งผู้บริหารในแต่ละส่วนงานก็ได้จดัการประชุมภายในแต่ละ

แผนกเพื�อสื�อสารกลยทุธ์และเป้าหมายถึงระดบัพนกังานต่อไป ในระหว่างปี มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่าง

จริงจงัและเป็นรูปธรรมโดยการวดัผลคะแนน KPI แต่ละข้อเทียบกบัเป้าหมายที�ตั �งไว้ ผู้บริหารในแต่ละสายงานจะ

รายงานผลการปฏิบติังานต่อประธานเจ้าหน้าที�บริหารในการประชมุผู้จัดการ ซึ�งจดัขึ �นเป็นประจําทุกเดือน ทั �งนี � 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารยงัได้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามกลยทุธ์ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยในทุก

ไตรมาส 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
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นโยบายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ธรุกิจที	ลงทนุเป็นสายการผลิตเดียวกนัและมีสดัส่วนการลงทนุดงัตอ่ไปนี � : 
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายละเอียดของผู้ร่วมทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั
นแนล จํากัด ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท ดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท DOUBLE SIDED PTH โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจด

ทะเบยีนเรียกชําระแล้ว  

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเป็น

ผู้ผลิตและจําหน่าย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั �นเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจด

ทะเบยีนเรียกชําระแล้ว 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จํากัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท 

ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG) ซึ
งเป็นวตัถดุิบสําคญัในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยทั �งสอง
แห่ง บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็น ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนที
เรียกชําระแล้ว 

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั ซึ
งได้จดทะเบียนจดัตั �งบริษัทเมื
อวนัที
 8 มีนาคม 2550 ปัจจุบนัมีทนุจด

ทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในประเทศไทย บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว และ นายทําน ุตู้ จินดา ซึ
งไม่เป็นบคุคลที
อาจมีความขดัแย้งและไมม่ีส่วน
ได้เสียกบับริษัทฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 39.14 และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีก 6 ราย ถือหุ้นรวมกนัจํานวน ร้อยละ 0.86           

5. บริษัทฯ ถือหุ้นของ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 94.75 ของทนุ

จดทะเบยีนที
ชําระแล้ว มีทนุจดทะเบียน 48,000,000 บาท  นอกจากนั �น บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จํากดั ถือหุ้นในบริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (บริษัทยอ่ย)  ในสดัสว่นร้อยละ 98.75 และในปี 2559 ได้

เข้าถือหุ้นในบริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั (บริษัทยอ่ย) ในสดัสว่นร้อยละ 99.58  ซึ
งลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น
โรงงานผลิตหมกึพิมพ์ลายแผงวงจรไฟฟ้า นํ �ายาเคมีใช้ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า  

 บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวคือ 

นอกจากจะทําให้บริษัท KCE ลดภาระค่าใช้จ่ายในการกําจดัของเสียจากกระบวนการผลิตแล้ว ยงัมีรายได้จาก

การสกดัทองแดงออกจากนํ �ายาเคมทีี
ใช้แล้ว ได้ผลิตภณัฑ์เป็น Copper Sulfate เพื
อจําหน่ายเป็นส่วนผสมอาหาร
สตัว์ และเป็นปุ๋ ยสําหรับพืชได้อีกด้วย 

6. บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั (รวมธรุกิจ เมื
อวนัที
 1 พฤศจิกายน 2557) ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียก

ชําระแล้ว 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในภมูิภาคเอชีย บริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็นจํานวนร้อยละ 100 ของทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
แต่งตั �งผู้บริหารจากบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการใน บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 4 ท่าน คือ นายบัญชา องค์โฆษิต       

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต นายพิธาน องค์โฆษิต และ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี  
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7. บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั ลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที
ใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหารสตัว์ และมีการขยายธุรกิจในการผลิต Tin Ingot ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระ

แล้ว 80 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 94.96 ของทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด  

8. บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั (รวมธรุกิจ เมื
อวนัที
 3 มกราคม 2561) ปัจจบุนัมีทุนที
ออกและเรียกชําระ
แล้วทั �งหมด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่าย PCB ในอเมริกา, เม็กซิโก บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยถือหุ้นรวมกนัเป็นร้อยละ 95 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุ้นร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว 

โดยมีนายพิธาน องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต และนางธัญรัตน์ เทศน์สาลี เป็นกรรมการในบริษัท เคซีอี 

อเมริกา อิงค์ จํากดั  

 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั ถือหุ้นใน บริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จํากดั (บริษัทยอ่ย)  ในสดัส่วน

ร้อยละ 100 ซึ
งประกอบกิจการให้เชา่อาคาร 

บริษัทร่วม 

 บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั ปัจจบุนัมีทุนที
ออกและเรียกชําระแล้วทั �งหมด NTD 3,000,000 ดําเนินธุรกิจ

เป็นตวัแทนจดัหาวตัถดุิบและเครื
องจกัรในต่างประเทศให้กบักลุ่มบริษัท บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 49 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้ว โดยมี Mr. Lin, Po-Chiung ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5  

Mrs. Jenny Hsiao ชาวไต้หวนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ถือหุ้นร้อยละ 12.5 และนางธญัญา ตู้ จินดา ถือหุ้น

ร้อยละ 26.0 ของทนุจดทะเบยีนที
ออกและเรียกชําระแล้ว บคุคลทั �งสามไมเ่ป็นบคุคลที
อาจมีความขดัแย้งและไมม่ี
สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ ทั �งนี �โดยมผีู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ คือ นายบญัชา องค์โฆษิต, นายพิธาน องค์โฆษิต 

และ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เป็นกรรมการ 3 ท่าน ในบริษัท เคซีอี ไต้หวนั จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 6 ทา่น 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไมม่ี – 
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โครงสร้างรายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยดําเนนิกิจการในกลุม่ธรุกิจหลกัคือ การผลิตสินค้าแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า PCBs 

รายได้ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย
(1)

               

- ธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจร 

  
       

อเมริกา 1,907.97 15.53 2,183.67 15.24 2,037.41 14.05 

ยโุรป 5,597.11 45.55 6,562.23 45.81 7,317.49 50.48 

เอเชีย 4,102.69 33.38 4,770.04 33.30 4,423.11 30.51 

- ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต(2) 174.53 1.42 74.84 0.52 71.77 0.50 

- ธุรกิจเคมี 315.07 2.56 391.72 2.73 345.63 2.38 

รวมรายได้จากการขาย 12,097.37 98.44 13,982.50 97.60 14,195.41 97.92 

กําไรที�รับรู้ของส่วนได้เสียในบริษทั

ร่วมซึ�งถือก่อนการเปลี�ยนแปลง

สถานะเป็นบริษทัย่อย 

  65.70 0.46 - - 

รายได้อื�น(3) 
91.93 0.75 91.76 0.64 98.18 

0.68 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน(3) 
101.02 0.82 189.18 1.32 197.19 

1.36 

กําไรจากการป้องกนัความเสี�ยง(3) 
(1.63) (0.01) (3.20) (0.02) 6.05 

0.04 

รวมรายได้ 12,288.69 100.00 14,325.94 100.00 14,496.83 100.00 

หมายเหตุ –  1. เป็นรายได้ทีขายให้กบับุคคลภายนอกเท่านั�น ไม่รวมส่วนทีขายให้กบักลุ่มบริษัท 

                    2. เป็นรายได้จากการขายให้กบับุคคลภายนอกเท่านั�น การจําหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทในปี 2560-62 คิดเป็นร้อยละ  

97, ร้อยละ 97 และ ร้อยละ 92 ของรายได้จากธุรกิจพรีเพกและลามิเนต ตามลําดับ  

 3. รายได้อืนประกอบด้วยค่าขายเศษวัสดุ รายได้จากงานรับจ้างผลิต เงินค่าชดเชยจากทีวัตถุดิบไม่มคีณุภาพ  

       เงินชดเชยจากประกนัภัย ค่าปรับจากการยกเลิกคาํสังซื�อ กาํไรจากอัตราแลกเปลียน ดอกเบี�ยรับ และอืนๆ 

 

 

 

 

2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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ทั�งนี�หากพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัในปี 2560-62 ตามลกัษณะผลิตภัณฑ์จะสามารถจําแนกได้ดังนี� 

หมายเหต ุ* เป็นรายไดท้ีขายใหก้บับคุคลภายนอกเท่านั�น 

โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน 

หน่วยงานธรุกิจของกลุม่บริษัทประกอบด้วย 3 สว่นงาน แต่ละส่วนงานผลิตสินค้าและให้บริการที
แตกต่าง
กนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื
องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที
แตกต่างกนั ส่วนงาน

เหลา่นี �ได้แก่  

• สว่นงาน 1 ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า 

• สว่นงาน 2 ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์พรีเพกและลามิเนต 

• สว่นงาน 3 ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์เคม ี

รายละเอียดโครงสร้างรายได้และข้อมูลทางการเงินของแต่ละส่วนงาน ได้แสดงไว้ในตารางในหน้าถดัไป 

 

 

 

รายได้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย*                     

 - แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า       

 DOUBLE SIDED 1,641.36 13.36 2,003.17 13.98 2,297.84 15.85 

 MULTI-LAYER 9,966.41 81.10 11,512.77 80.37 11,480.17 79.19 

 - ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต 174.53 1.42 74.84 0.52 71.77 0.50 

 - ธุรกิจเคมี 315.07 2.56 391.72 2.73 345.63 2.38 

รวมรายได้จากการขาย 12,097.37 98.44 13,982.50 97.60 14,195.41 97.92 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษทัย่อยสายการผลิตเดียวกัน 
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์    

PCB (Printed Circuit Board) พซีบีี (แผ่นวงจรพมิพ์) หรือแผ่นปรินต์  

PCB เป็นสว่นประกอบสําคญัของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ  นที"ใช้อยู่ในชีวิต 

ประจําวนัจะต้องมีแผ่น PCB อยา่งน้อย 1 ชิ  น หรือมากกวา่  
PCB เป็นส่วนประกอบพื  นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นที"มีลายวงจรทองแดงเป็น

ทางเดินสญัญาณไฟฟ้าอยู่ ใช้สําหรับต่อวางอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื"อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วย
สายไฟซึ"งมคีวามซบัซ้อนและยุง่ยาก  

PCB ประกอบด้วยส่วนสําคญั 2 ส่วนคือ แผ่นฐานหรือซบัสเตรท (substrate) กบัส่วนที"เป็นตวันํา แผ่น
ฐานเป็นฉนวนบางๆ ทําหน้าที"เป็นฐานที"วางและยดึติดตวัอปุกรณ์ โดยมีตวันําไฟฟ้าที"เป็นทองแดงเป็นตวัตอ่วงจร
ให้แก่อุปกรณ์ แผ่นฐานจะทําจากวัสดุอีพ็อกซีไฟเบอร์กลาส ซึ"งเป็นการทอใยแก้วเข้าด้วยกันแล้วยึดด้วย   

อีพ็อกซีเรซิ"น มีคณุสมบตัิดี สามารถใช้งานได้กบังานหลายประเภทเพราะทนตอ่ความชื  นและอณุหภมูิสงู ไมบิ่ดงอ
ได้งา่ย แผ่นฐาน มกัเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า 

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"ไว้สอดขาอปุกรณ์ และเป็น Via hole ภายในรู

เคลือบด้วยทองแดงเพื"อเชื"อมตอ่สญัญาณไฟฟ้าระหว่างด้านหน้าและหลงั PCB ประเภทนี  เหมาะสําหรับงานหรือ
วงจรที"ใช้ความถี"ปานกลางถึงสงูและยงัสามารถเชื"อตอ่แบบ Plate-Through Hole เพื"อให้เส้นทั  งสองเชื"อมตอ่กนัได้
สั  นลงด้วย 

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

และชั  นนอก (Outer Layer) และภายในรูชปุด้วยทองแดงเพื"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"งมีความซบัซ้อนกว่าและใช้เทคโนโลยีสงูกว่าแผ่นพิมพ์

วงจรชนิด 2 หน้าเคลือบรู ซึ"งสามารถผลิตได้ตั  งแต ่4 ชั  น ถึง 24 ชั  น 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั  งสองแบบนี  ถกูนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ ในอตุสาหกรรมยานยนต ์

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 เพราะกลุ่ม

บริษัทอาจมีกําลงัการผลิตไมเ่พียงพอ ก็หาผู้ รับจ้างผลิตได้ยากและมีโรงงานรับจ้างผลิตไมม่ากนกัสง่ผลให้บริษัทฯ 

มีข้อจํากดัในด้านของการผลิตอยูบ้่าง 

2. การผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีสงู บริษัทฯ จงึจําเป็นต้องทําการปรับปรุงเครื"องจกัรให้ทนัสมยัอยูต่ลอด 

เวลา ซึ"งต้องใช้เงนิลงทนุเป็นจํานวนมาก 

3. ความกดดนัทางด้านราคาซึ"งเกิดจากผู้ผลิต PCB ในจีน ทําให้มีการผลิตสินค้าราคาถกูเข้าสูต่ลาดเพิ"ม
มากขึ  น แม้ว่าผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที"ผลิตในประเทศจีนจะไม่ได้แข่งขนัโดยตรงกบัผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯ เนื"องจากผู้ผลิตในประเทศจีนจะเน้นกลุม่ตลาดสินค้าระดบัลา่งเพราะมคีณุภาพและเทคโนโลยีในการ

ผลิตที"ตํ"ากวา่ แตก็่ยงัสง่ผลให้เกิดการเปรียบเทียบทางด้านราคาในทางอ้อม 

4. เนื"องจากลูกค้ามีความต้องการผลิตภณัฑ์ที"มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ  น ทําให้บริษัทฯ ต้อง

พฒันาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที"ลกูค้าต้องการ 

สิทธิประโยชน์จากสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

กลุม่บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการ

ลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื"อนไขต่างๆ ที"กําหนดไว้ บริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที"มีสาระสําคญัตา่งๆ ตามรายละเอียดในตารางหน้าถดัไป  
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สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

กลุม่บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทนุภายใต้เงื�อนไขตา่ง ๆ ที�กําหนดไว้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที�มีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ,  
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 การทาํการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที�สาํคญั 

1) กลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มบริษัท 

เพื�อให้กลุม่บริษัทคงศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผู้ผลิตรายอื�นในตลาดได้ตอ่ไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ
รักษาคณุภาพสินค้า  การสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลกูค้าผ่านการตลาดของกลุม่บริษัท และตวัแทนจําหน่าย และ
คงสดัส่วนการตลาดส่วนใหญ่ไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื�องจากตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื�อง และเป็นตลาดที�มีคู่แข่งน้อยราย ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ต้องใช้เวลาในการพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิต นอกจากนี 1 กลุ่มบริษัทยงัได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีที�
เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภณัฑ์ที�หลากหลายมากขึ 1น ซึ�ง
เป็นสิ�งสําคญัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า ทั 1งนี 1 บริษัทฯ มีกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี 1 

1. ด้านราคาขายผลิตภณัฑ์  บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่นด้านต้นทุนการผลิตซึ�ง
คํานวณได้จากราคาวตัถดุิบ ระดบัเทคโนโลยีและความซบัซ้อนของการผลิต ปริมาณสินค้าที�สั�งผลิต 
ทั 1งนี 1 ราคาที�เสนอขายจะต้องสอดคล้องกับราคาตลาดและสามารถแข่งขันกับราคาของคู่แข่งใน
ตลาดโลกได้ด้วย สําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ที�มีเทคโนโลยีในระดบัสงูเชน่เดียวกนั 

2. ด้านผลิตภณัฑ์  บริษัทฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในตัวสินค้าของลูกค้า รวมถึง

พฒันาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต PCB อยู่เสมอ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที�มี
แนวโน้มเพิ�มความซบัซ้อนมากขึ 1นในอนาคต 

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

แผ่นลามิเนตและพรีเพก ซึ�งเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เองจึงทําให้ได้เปรียบเรื�อง
ต้นทนุผลิต  

4. ด้านการบริการ  บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การบริการและการสง่มอบสินค้าให้ตรงกําหนดของลกูค้า

และสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีตอ่ลกูค้า รวมถึงการดแูลและให้บริการด้านการขาย ทั 1งก่อนและหลงัการขาย 

อยา่งใกล้ชิด 

2) กลยุทธ์ทางการตลาด 

จดุเดน่และจดุด้อยทางการตลาดสามารถสรุปได้ดงันี 1 

จุดเด่น 

1. ต้นทนุคา่แรงงานในการผลิตในประเทศยงัอยูใ่นระดบัที�ตํ�ากวา่เมื�อเทียบกบัคา่แรงในประเทศอื�นๆ ใน
ภาคพื 1นยโุรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯ อยู่ในเขตส่งออกซึ�งได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าทั 1งเครื�องจกัรและวตัถุดิบ และบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยได้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก (BOI) รวมทั 1งได้รับสิทธิประโยชน์รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 
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จุดด้อย 

วตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากัด 

เช่น แผ่นใยแก้ว , EPOXY RESIN และแผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) ยงัต้องนําเข้ามาจาก

ตา่งประเทศ เนื�องจากยงัไมม่ีผู้ผลิตในประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั 1งเทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยงัไม่ได้รับการส่งเสริมให้

ทนัสมยัเทา่เทียมกบัในตา่งประเทศ และยงัต้องอาศยัเทคโนโลยีบางอยา่งจากตา่งประเทศเข้ามาใช้ใน

การผลิต 

3) นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัราคาตลาด และอยูใ่นระดบัราคาที� 
สามารถแข่งขนัได้ โดยคํานึงถึงคณุภาพสนิค้า ต้นทนุการผลติ ทั 1งนี 1 บริษัทฯ มีการทํา Benchmark เพื�อเปรียบเทียบ 

กบัคูแ่ขง่ขนัรายอื�นๆ ทกุ 6 เดือน เพื�อเป็นแนวทางในการกําหนดราคา  

4) ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจาํหน่าย    

บริษัทฯ มนีโยบายในด้านการขายโดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในทกุๆกลุม่อตุสาหกรรมตา่งกนัไป ทั 1งนี 1เพื�อ
ลดความเสี�ยงในกรณีที�กลุม่อตุสาหกรรมกลุม่ใดกลุม่หนึ�งอาจประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือด้านการตลาด 

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีลกูค้าซึ�งเป็นผู้ผลิตในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ดงันี 1 
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 1งหมดกวา่ 350 ราย ทั 1งนี 1 บริษัทฯ มีนโยบายจํากดัยอดขายให้แก่ลกูค้าราย

ใดรายหนึ�งไมเ่กินร้อยละ 30 ของยอดขายรวม เพื�อลดความเสี�ยงในลกูค้าแตล่ะราย โดยในปี 2562 ลกูค้ารายใหญ่ 

10 รายแรก ได้สั�งซื 1อสินค้ารวมกนั คิดเป็นร้อยละ 65 ของยอดขายรวม  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต 

สําหรับลกูค้ากลุม่เป้าหมายในอนาคต บริษัทฯ จะยงัคงเน้นลกูค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั

เพราะบริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขนัสงูและได้รับการเชื�อถือเป็นอย่างดีจากลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ ทั 1งนี 1 อาจมีการเพิ�มสดัส่วนของลูกค้าใน กลุ่ม Industrial Electronics และกลุ่ม High-end Consumer 

Product  และ Telecommunication มากขึ 1น  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามคําสั�งของลูกค้าโดยคําสั�งซื 1อทั 1งหมดจะผ่านมาจากบริษัทตัวแทนขายใน
ต่างประเทศ แล้วรวบรวมส่งมายงับริษัทฯ เพื�อทําการผลิตสินค้าตามคําสั�งซื 1อของลูกค้าต่อไป เมื�อสินค้าผลิต
เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจดัจําหนา่ยและจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าใน 2 ลกัษณะ ดงันี 1 

1.1 จดัจําหน่ายผ่านบริษัทตวัแทนจําหน่าย (Distributor)  บริษัทตวัแทนจะเป็นผู้ ชําระเงินมายงับริษัท

ตามเงื�อนไขการชําระเงินที�กําหนด รายได้ประมาณร้อยละ 36.3 ของบริษัทฯ มาจากการจดัส่งสินค้า

ตามวิธีดงักลา่ว 

1.2 จดัจําหน่ายให้แก่ลกูค้าโดยตรง ลกูค้าแตล่ะรายจะจา่ยเงินมายงับริษัทโดยตรง เมื�อบริษัทฯ ได้รับ 

ชําระเงินแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายคา่นายหน้าเป็นการตอบแทนให้แก่บริษัทตวัแทน รายได้ประมาณ 

ร้อยละ 63.7 ของบริษัทฯ มาจากการจําหน่ายจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าโดยตรง 
 

ในปี 2560-62 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย โดยแยกตามวิธีการจดัสง่ ดงันี 1 

 

วิธีการจัดส่งสินค้า 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. จดัจําหน่ายให้แก่บริษัทตวัแทน 4,391.39 36.3 5,148.85 36.8 5,746.79 40.5 

2. จดัจําหน่ายให้ลกูค้าโดยตรง 7,705.98 63.7 8,833.65 63.2 8,448.62 59.5 

รวมรายได้จากการขาย 12,097.37 100.0 13,982.50 100.0 14,195.41 100.0 

กลุม่บริษัทมีตวัแทนจําหนา่ยทั 1งในและตา่งประเทศ จํานวน 5 ราย ดงันี 1 

1. ตัวแทนจาํหน่ายที�มีฐานะเป็นบริษัทย่อย 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  จดทะเบียนบริษัทเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2550 เริ�มดําเนินธุรกิจใน
เดือนพฤษภาคม 2550 เพื�อเป็นตวัแทนในการรับคาํสั�งซื 1อจากลกูค้าในประเทศไทยในลกัษณะเดียวกบัตวัแทนใน
ตา่งประเทศ ซึ�งก่อนหน้านี 1 การจําหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศไทย บริษัทฯ จะเป็นผู้ ทําการติดต่อเองลกูค้า ส่วน

ใหญ่จะ RE-EXPORT สินค้าไปตา่งประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินค้าผ่านตวัแทนในประเทศไทย 

คิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดขายรวม  

KCE SINGAPORE PTE., LTD.  ตั 1งอยูที่�ประเทศสิงคโปร์ ซึ�งรับผิดชอบลกูค้าในแถบเอเชยี เช่น จีน 

เกาหล ีฮอ่งกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ยกเว้นประเทศไทย และลกูค้าที�อยูใ่นยโุรปหลาย
ประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สง่สนิค้าไปขายในพื 1นที�ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของยอดขายรวม  

KCE AMERICA INC.  ตั 1งอยู่ที�รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ�งรับผิดชอบลูกค้าในประเทศสหรัฐ 

อเมริกา เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็นหลกั และลกูค้าในเอเซียบางประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่ง

สินค้าออกไปขายในพื 1นที�ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 15.8 ของยอดขายรวม  
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2. ตัวแทนจาํหน่ายบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD.  (โดยใช้ชื�อทางธุรกิจว่า KCE EUROPE) ตั 1งอยู่ในประเทศ
องักฤษ ประกอบกิจการจัดจําหน่าย PCB บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบลูกค้าในทวีปยุโรปทั 1งหมด ยกเว้นเยอรมนั 
ออสเตรีย และโรมาเนีย โดยในปี 2562 บริษัทฯ จดัสง่สินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 23.3 ของยอดขายรวม ทั 1งนี 1
ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักลา่วไมเ่ป็นบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งและไมม่ีสว่นได้เสียกบับริษัท  

2) KCE PRINTED CIRCUIT BOARDS GMBH (เดิมชื�อ CHRISTIAN ENZMANN GMBH) ตั 1งอยู่
เมืองมิวนิค ในประเทศเยอรมนั ซึ�งรับผิดชอบลกูค้าในประเทศเยอรมนัและโรมาเนีย โดยในปี 2562 บริษัทจดัส่ง

สินค้าออกไปขายคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของยอดขายรวม ทั 1งนี 1ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวไม่เป็นบุคคล
ที�อาจมีความขดัแย้งและไมม่สีว่นได้เสียกบับริษัท  

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

o อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Market and Industry) 

การเติบโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึ 1นอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ตา่งๆ ที�ใช้สว่นประกอบอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท เชน่ อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เกี�ยวเนื�อง 
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมสําหรับผลิตภณัฑ์ที�ใช้ในภาคอตุสาหกรรม รวมถึง
อตุสาหกรรมในผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีชั 1นสงู ในหลายปีที�ผา่นมา อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง  

ในภาพรวม ตลาดของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตลาดที�มีการแขง่ขนัสงู มีการเปลี�ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ดงันั 1น ผลิตภณัฑ์จงึมกัจะมีวงจรชีวิตที�สั 1น อีกทั 1ง ยงัมีความกดดนัด้านราคาและกําไรเป็น
อยา่งมาก 
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอทิธพิลต่อความต้องการใน PCB 

คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  (แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC: PCB Q4 2019: DECEMBER 2019) 
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ภาคส่วนของอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ ปี 2562 

 
(แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC: PCB Q4 2019: DECEMBER 2019) 

o ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับยานยนต์ของโลก       

มลูค่าของอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ที�ใสใ่นรถยนต์ตอ่คนั มปีระมาณร้อยละ 30 ของราคารถยนต์ ในชว่งปี 

2553-62 ทั 1งนี 1 มีการคาดการณ์วา่มลูค่านี �จะสงูขึ �นไปอีก เป็นร้อยละ 35 ในชว่งปี 2563-72 และอาจสงูถงึร้อยละ 50 

ในปี 2573 นวตักรรมเกือบทั 1งหมดที�สร้างสรรขึ 1นในปัจจบุนัในอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นเรื�องของอิเล็กทรอนิกส์ ยิ�ง
ไปกวา่นั 1น นวตักรรมที�เคยนํามาใช้กบัรถยนต์ตลาดบนที�หรูหรา กลบักลายมาเป็นอปุกรณ์มาตรฐานที�ใสใ่นรถ
ทั�วไปในเวลาอนัรวดเร็วอยา่งที�ไมเ่คยเป็นมาก่อน ในขณะที�ต้นทนุก็ถกูลงเรื�อยๆ 

ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์เติบโตขึ 1นในอตัราลบร้อยละ 1.7 เมื�อเทียบปีตอ่ปี (‘62/’61) แตค่าดวา่จะ

กลบัมาเติบโตในอตัราร้อยละ 2.2 เมื�อเทียบปีตอ่ปี (‘63/’62) และ เตบิโตในอตัราร้อยละ 5.6 เมื�อเทียบปีตอ่ปี 
(‘66/’61) การเติบโตดงักล่าวถกูผลกัดนัด้วยนวตักรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นหลกัและแนวโน้มในด้านตา่งๆ ดงันี 1  

-   การปรับเพิ�มประสิทธิภาพการให้พลงังาน ด้วยการทดแทน โดยอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart 

electronics)  

-   การเตบิโตของระบบชว่ยเหลือการขบัขี� (ADAS) และระบบขบัขี�อตัโนมตัิ เพื�อเพิ�มความปลอดภยัและ
การขบัขี�ให้ดีขึ 1น เชน่ ระบบชว่ยจอดรถ ระบบเบรคกระทนัหนัเพื�อหลีกเลี�ยงการชน เป็นต้น 

-   การพฒันาอยา่งตอ่เนื�องของรถที�สามารถเชื�อมตอ่กนัได้ (Connected car) การเชื�อมตอ่ที�ลํ 1าหน้า   

จะทําให้รถยนต์สามารถใช้อินเตอร์เนตขณะที�ยงัใช้เป็นสว่นหนึ�งของเครือขา่ยได้ เช่น การเตอืนเรื�อง
ความเร็วรถอตัโนมติัและแจ้งเตอืนรถชนในพื 1นที�ใกล้เคียง พร้อมกบัการเตอืนอื�นๆ 

-   นวตักรรมความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัที�ลํ 1าสมยั ทั 1งที�เป็นการปกป้องในระหวา่งหรือ
หลงัการชน (Passive safety) และ เทคโนโลยีที�ชว่ยป้องกนัการชน (Active safety) ซึ�งรวมถึง DADS 

ระบบตรวจสอบความตื�นตวัของผู้ขบัขี� กล้องอินฟราเรดสาํหรับกลางคืน ระบบเตือนการออกนอกเลน 
ระบบป้องกนัล้อหมนุฟรี ระบบผู้ชว่ยคนขบัตา่งๆ เชน่ ระบบกล้อง และเรดาร์ และเครื�องมอืสื�อสาร
ที�มาพร้อมกบัรถยนต์ 

-   ความนิยมในรถไฟฟ้า (EVs) ที�เพิ�มมากขึ 1น  



                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 

  27 
 

 เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที�พบเห็นแล้วในปัจจบุนัสาํหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ได้แก่ เทคโนโลยีแสดงผลบน
กระจกหน้ารถ HUD (Head up Display) กระจกแสดงข้อมลูอจัฉริยะ (Smart mirrors) ระบบชว่ยหลกีเลี�ยงการชน 

(Pre-crash Safety system) รถที�ขบัด้วยตนเอง (Self Drive cars) ไฟ Laser/LED และอื�นๆ ซึ�งล้วนต้องมี เรดาห์ 
เซนเซอร์ กล้อง อปุกรณ์แสดงผล มากมายหลายชนิดติดตั 1งใว้ในรถยนต์ และถกูเชื�อมตอ่กนัเพื�อชว่ย self-driving 

ไมว่า่จะเป็นเครื�องตรวจวดัแบบเรดาร์ เซนเซอร์ตรวจจบัด้วยพลงังานเสียง (Ultrasonic sensor) กล้อง 3 มิติ 

(Stereo camera) กล้องอินฟราเรด หรือ กล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นต้น  

o อุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรไฟฟ้า 

มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรม PCB โลก ตามเขตภมูิศาสตร์ และแนวโน้มการเติบโต มีดงันี 1 
 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 (แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC: PCB Q2 2019: AUGUST 2019) 

จากแหลง่ข้อมลู ตามสถิติ NTI-100 สําหรับปี 2561 มีผู้ผลิต PCB ที�มีรายได้เกิน $100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

อยู ่117 บริษัท ซึ�งมีรายได้รวมกนัเป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 83 ของมลูคา่การผลิต PCB ของโลก ทั 1งนี 1 กลุม่บริษัทเคซีอี 
เป็นผู้ผลิต PCBs อนัดบัที� 43 ของโลกในปี 2561  

 
(แหลง่ข้อมูล: PRISMARK PARTNERS LLC: PCB Q2 2019: AUGUST 2019) 
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แรงผลกัดนัที�ทําให้ตลาด PCB เติบโตในปีช่วงหลายปีที�ผ่านมา มาจากการเติบโตของโทรศพัท์มือถือ 

และยานยนต์ คาดการณ์อตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม PCB ในระยะยาว 5 ปี (2561-2566) อยู่ที�ร้อยละ 3.7 

CAAGR โดยมีสมมตุิฐานจากกลุ่มของเศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging economies) ที�เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที�  
มั�งคั�ง และกําลงัขยายขนาดเพิ�มขึ 1น ซึ�งที�เป็นตลาดที�ยงัเข้าไม่ถึงในปัจจุบนั นอกจากนั 1น การใช้อิเล็กทรอนิกส์ที�
ก้าวหน้าในเรื�องของระบบอตัโนมตัิ เรื�องสขุภาพ การขนสง่ พลงังาน หรือการใช้ sensor ในอปุกรณ์ตา่งๆ มากมาย 

จะทําให้เกิดความต้องการใน PCB ตามมา รวมทั 1งความต้องการอื�นๆ ที�ซ่อนอยู่ จะช่วยผลกัดนัการเติบโตของ
ตลาด PCB ได้ เมื�อเศรษฐกิจโลกดขีึ 1น     

มูลค่า PCB สาํหรับยานยนต์ และคาดการณ์การเติบโต  

ตลาด PCB สําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เป็นภาคส่วนที�สําคญั และเป็นตลาดใหญ่ (end market) 

ของกลุ่มบริษัทเคซีอี ในปี 2562 มลูค่าตลาด PCB สําหรับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อยู่ที�ประมาณ 7.6 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของการผลิต PCB ของโลก และตลาดก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะ

ผู้ผลิตรถยนต์มองหาอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใสเ่พิ�มลงไปในรถยนต์มากขึ 1นทกุขณะ นอกจากนั 1น การพฒันารถยนต์
ไฟฟ้า (PHV, EV และ FCR เป็นต้น) จะเพิ�มความต้องการ inverter และ  converter ที�ใช้ทองแดงหนาๆ เป็น
จํานวนมาก คาดว่าความต้องการใน PCB สําหรับยานยนต์จะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 4-5 ต่อปี ซึ�งสงู
กว่าการเติบโตของตลาดยานยนต์ที� ร้อยละ 2-3 ต่อปี ใน 2-3 ปีที�ผ่านมา และสงูกว่าตลาด PCB โดยรวม (โดย

เฉลี�ยร้อยละ 3.7 ในชว่งปี 2561-66)  

จาํนวนรถยนต์* และมูลค่าการใช้ PCB สาํหรับอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ 

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

จํานวนรถยนต์     (ล้านคัน) 87.93 89.75 93.50 94.10 94.30 93.60 92.00 93.80 

มลูค่าการใช้ PCB  (ล้านเหรียญ)     4,680 4,960 5,500 5,900 6,500 7,300 7,600 8,000 

   (แหล่งขอ้มูล: PCB Industry Analysis: N.T. Information Ltd Forecast, October 2019) 

* รวม รถยนต์นั�งโดยสาร รถบรรทกุ และรถบสั 

ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที�เคซีอีอยู่นั 1น สภาพตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเมื�อเทียบกับ
มาตรฐานทั�วไปของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่แข่งอาจเป็นบริษัทผู้ผลิตในประเทศของลกูค้าเอง หรืออยู่ในเขต
ภูมิศาสตร์เดียวกัน หรืออาจเป็นบริษัทผู้ ผลิต PCBs ข้ามชาติรายใหญ่ แต่บริษัทฯ เชื�อว่าปัจจยัที�สําคัญที�สุด
สําหรับลกูค้า ก็คือ คณุภาพและความน่าเชื�อถือในผลิตภณัฑ์ การตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าที�ดี และ
ราคาที�สมเหตสุมผล ซึ�งเป็นจดุแข็งของเคซีอี ที�ลกูค้าให้การยอมรับมายาวนาน  
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ชนิของ PCB ยานยนต์ที�ผลิตในปี 2561 

PCB Type $ Million Share 

SSB  350 4.8% 

DSB  1,100 15.0% 

MLB  4,975 68.2% 
 Regular (4-8L) 3,715 51.0% 
 HDI (4-10L) 550 7.5% 
 Heavy Copper 360 4.9% 
 RF Radar 350 4.8% 

Flex & Rigid-Flex 875 12.0% 
 Total 7,300 100.0% 

(แหล่งขอ้มูล: PCB Industry Analysis: N.T. Information Ltd Forecast, October 2019) 

 

ตามข้อมลูของ N.T. Information Ltd. ผู้ผลิต PCB ยานยนต์ สงูสดุ 10 รายแรก มีมลูค่าการผลิตรวม 

ประมาณ ร้อยละ 58 ของการผลิตรวมของโลกที� 7.3 พนัล้านเหรียญ ในปี 2561 กลุ่มบริษัทเคซีอี เป็นผู้ผลิต PCB 

สําหรับยานยนต์ อนัดบัที� 8 ของโลก ในปี 2561  

o อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อตุสาหกรรมยานยนต์ นบัเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที�มเีงนิทนุหมนุเวียนกว่า 2 ล้านล้าน เหรียญสหรัฐฯ 

และสร้างรายได้กวา่ 5 แสนล้าน เหรียญสหรัฐฯ แก่ผู้ผลิตใน 26 ประเทศทั�วโลก จากการที�มกีารใช้อปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ที�ซบัซ้อน และหลากหลายมากขึ 1นในรถยนต์ ทําให้มคีวามจําเป็นที�ต้องสร้างสรรค์นวตักรรม
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ  มากขึ 1นตามไปด้วย 

ปัจจยัที�มีผลต่ออุตสาหกรรมแผ่นพมิพ์วงจรอเิล็กทรอนิกส์  

อายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที�สั 1นลง 

ขณะที�เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสง่ผลให้อายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์สั 1นลงโดยปริยาย จึงทํา
ให้ต้องมีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ออกมาทดแทนในตลาดอยูเ่สมอ ด้วยเหตนีุ 1สง่ผลให้ผู้ผลิต PCB ต้องเร่งผลิตงานออกมา

เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วตลอดอายผุลิตภณัฑ์ด้วยเชน่กนั 

ความซบัซ้อนของผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ที�เพิ�มมากขึ 1น 

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบให้มีการทํางานที�มีประสิทธิภาพดีขึ 1นและมีการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบ function ตา่งๆ เพิ�มมากขึ 1น ทําให้เกิดความต้องการ PCB ที�มีเทคโนโลยีสงู สามารถทํางานได้
เร็ว และรองรับการเชื�อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จํานวนมาก จากความจําเป็นที�ต้องผลิต PCB ที�ซบัซ้อน
ดงักล่าว ทําให้ผู้ ผลิตรายใหญ่ต้องลงทุนในเครื�องจักรใหม่ๆที�ทันสมยัอยู่เสมอ และต้องจ้างวิศวกรที�มีความรู้
ความสามารถในการผลิตจํานวนมาก  
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นวตักรรมของอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นแรงผลักดันสําคัญต่ออุตสาหกรรมแผ่นพิมพ์วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ โดยนวัตกรรมเกือบทั 1งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นเรื�องของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
ช่วยเหลือการขบัขี� (ADAS) และระบบขับขี�อตัโนมติั ระบบ Connected car  นวตักรรมความปลอดภยั และ

รถไฟฟ้า EV car 

การย้ายฐานการผลติ PCB ของโลกมายงัภมูิภาคเอเชีย 

ในหลายปีที�ผ่าน ผู้ผลิตผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากทั 1งในอเมริกาและยโุรป ได้ย้ายฐานการผลิต
มายังเอเชียเพื�อประโยชน์ทางด้านต้นทุนแรงงาน โดยแนวโน้มจะเข้ามาในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ทําให้จีน
กลายเป็นตลาด PCB ที�ใหญ่ที�สุดในโลก ทั 1งทางด้านรายได้และจํานวนผู้ผลิต PCB นอกจากนั 1น ความสามารถ
ทางเทคนิคในด้านการผลิตของผู้ผลิต PCB ในจีน ก็ได้พฒันาขึ 1นอยา่งมาก เช่นกนั จนในปัจจบุนั จีนได้กลายเป็น
ศนูย์กลางของโลกในการผลิต Smart phones, Tablets, PCs, Computer, และ Consumer electronics ที�เป็น
สินค้าคณุภาพสงู   

PRISMARK PARTNERS LLC รายงานว่า ในปี 2562 PCB ที�ผลติจากประเทศจีนมสีดัสว่นถึงร้อยละ 53 

ของการผลิต PCB ของโลก 

ความผนัผวนของราคาทองแดงและทองคํา 

ทองแดงและทองเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต PCB ความผนัผวนของราคาตลาดของทองแดงเป็นผลมา

จากภาวะอุปสงค์-อุปทานในตลาดโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ที�เพิ�ม/ลดการสํารอง

วตัถดุิบดงักลา่ว ตามความต้องการที�เปลี�ยนแปลงไป และจากภาวะราคานํ 1ามนัดิบที�ตํ�าลงอยา่งตอ่เนื�องในปี 2557-

8 สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์ที�มีความสมัพนัธ์กบัราคานํ 1ามนัดิบมีระดบัตํ�าลงตามไปด้วย การปรับราคาของทองแดง ทอง 

และนํ 1ามนั ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาแผ่นลามิเนตซึ�งเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิต PCB 

รวมทั 1งราคาวตัถดุิบ Copper foil and Copper anode ที�มีราคาเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย  

สภาพการแข่งขัน 

ตลาดโลกของ PCB มลีกัษณะที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและเป็นวฎัจกัรที�คอ่นข้างมคีวามผนัผวน 

อีกทั 1ง เป็นตลาดที�มีการแขง่ขนัสงู และสามารถแบง่ออกเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มได้อีกหลายภาคการตลาด (Market 

Sector) 

สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม PCB จะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาคการตลาด ดงันี 1 

1. ภาคการตลาด PCB ที�มีการผลิตในปริมาณสงู (Mass production) ได้แก่ PCB ที�ใช้ในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อตุสาหกรรมชิ 1นสว่นคอมพิวเตอร์ และอตุสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้า ตลาดดงักลา่วมีการ 

 แขง่ขนัสงูเพราะมีผู้ขายหลายรายและมีการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง ผู้ผลิตจึงต้องย้ายฐานการ

ผลิตไปยงัภมูิภาคที�มีต้นทนุการผลิตตํ�ากว่า เชน่ ประเทศจีน เป็นต้น 
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2. กลุม่การตลาด PCB ที�มีผู้ผลิตน้อยราย ได้แก่ PCB ที�ใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ตลาดในส่วนนี 1ไมม่ี

การแขง่ขนัด้านราคามากนกั แต่จะเน้นการแข่งขนัในเรื�องของคณุภาพผลิตภณัฑ์ โดยมีแหล่งผลิตที�
สําคญัอยูใ่นภมูิภาคเอเซีย 

3. กลุ่มการตลาด PCB ที�ได้รับความคุ้มครองทางเทคโนโลยี (Protected) ได้แก่ PCB ที�ใช้ใน
อุตสาหกรรมที�เกี�ยวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เครื�องมือทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอื�นๆที�
เกี�ยวข้องกับความมั�นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยู่ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 
เนื�องจากเป็นกลุม่การตลาดที�ถกูควบคมุจึงไมม่ีการแขง่ขนักบัตลาดอื�น 

4. กลุ่มการตลาดผู้ ผลิต PCB ต้นแบบ (Prototype) เป็นกลุ่มผู้ ผลิตที�มีความเชี�ยวชาญพิเศษใน
ผลิตภณัฑ์ที�มีลักษณะเฉพาะและมีวงจรอายุผลิตภัณฑ์สั 1น ผู้ผลิต PCB ในตลาดนี 1จึงเป็นผู้ผลิต
ภายในประเทศเท่านั 1น ซึ�งสว่นใหญ่อยูใ่นภมูภิาคยโุรปและอเมริกา 

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที�กลุ่มบริษัทอยู่นั 1น มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ�งคู่แข่งอาจเป็น

บริษัทผู้ผลิตในประเทศลกูค้าเองหรืออยู่ในเขตภมิูศาสตร์เดียวกนั หรืออาจเป็นบริษัทผู้ผลิต PCBs ข้ามชาติราย

ใหญ่ก็ได้ แตบ่ริษัทเชื�อวา่สิ�งที�บริษัทแขง่ขนั ก็คือคณุภาพและความเชื�อถือได้ในผลิตภณัฑ์ การตอบสนองตอ่ความ

ต้องการของลกูค้า และราคาที�สมเหตสุมผล ปัจจยัเหลา่นี 1 น่าจะเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สดุสําหรับลกูค้า 

โอกาสและอุปสรรค 

ศกัยภาพในการลงทนุในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศยงัมีคอ่นข้างสงูเพราะต้นทุนแรงงาน

ตํ�าเมื�อเทียบกบัประเทศอื�นๆ ทางยุโรปและอเมริกา แต่เนื�องจากการสนบัสนุนทางภาครัฐยงัไมเ่พียงพอจึงทําให้
ขาดแคลนทรัพยากรบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถและเชี�ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที�ทนัสมยั จงึต้องมี
การจ้างผู้ เชี�ยวชาญจากตา่งประเทศเข้ามาทํางานให้ 

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ  

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ให้ความสําคญัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านต้นทนุการผลิต ด้านราคาขายของผลิตภณัฑ์ 

และรวมถึงการบริการหลงัการขาย 

1. เน้นคณุภาพผลิตภณัฑ์  ผลิตสินค้าที�มีคณุภาพ (High reliability) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ตั 1งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ�งเป็นระบบบริหารคุณภาพที�ได้รับการยอมรับใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ทั�วโลก ทั 1งทวีปอเมริกา ยโุรปและเอเชีย และผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดย
มาตรฐานโลก อีกทั 1งยงัได้รับการรับรองคณุภาพและรางวลัต่างๆอีกมากมายทําให้ลกูค้าเชื�อมั�นใน
ผลิตภณัฑ์ 

2. เนน้การผลิตตน้ทนุตํ�า  ได้เปรียบจากการที�มโีรงงานผลิตแผ่นลามเินตเป็นของบริษัทฯ เอง และมีการ 

 จดัการต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เนื�อง 

3. เพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต  เพื�อเพิ�มผลผลิตและลดสว่นสญูเสีย ซึ�งทําให้ต้นทนุการผลิตลดลง  
4. เนน้การจดัการที�ดี  เพื�อการจดัสง่สินค้าที�ตรงตามกําหนดเวลาให้กบัลกูค้า 
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5. เนน้การบริการดา้นการขาย  โดยกลุ่มบริษัทมีบริษัทตวัแทนฯซึ�งตั 1งอยู่ในพื 1นที�เพื�อให้บริการแก่ลูกค้า
ได้ทันที เช่น ในประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนั เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เป็น   

ผู้ให้บริการด้านการขายและบริการหลงัการขายแก่ลกูค้า รวมถึงการประสานงานกับลกูค้าในการรับ

คําสั�ง ซื 1อรายเดือน การติดตามดูแลเรื�องการจดัส่งสินค้าให้ได้ตามกําหนด การรับแจ้งปัญหาจาก
ลกูค้า การวิเคราะห์ปัญหาคณุภาพในเบื 1องต้นก่อนประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบคณุภาพของบริษัท

เพื�อแก้ไข และการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิคอื�นๆ 

6. เนน้เรื�องการพฒันาคน  ให้ม ีmulti-skill เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและความคลอ่งตวัในการปฏบิตัิงานใน

ขั 1นตอนตา่งๆ 

7. การใชร้ะบบ IT  เพื�อจดัการข้อมลูเพื�อการบริหารได้อยา่งมีประสิทธิผล 

2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.3.1 ลักษณะการจดัให้ได้มาซึ�งผลิตภัณฑ์ 

โรงงานและสํานกังานที�ใช้ในการผลิตและจดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี 1 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

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

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 70, 70/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบงั  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 677 หมู ่4 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูถนนสขุมุวิท ตําบลแพรกษา  

อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

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

ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

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

สํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 100/61 อาคารว่องวานิช ชั 1น 21 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทย่อย) 

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

อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) 

โรงงานและสํานกังาน ตั 1งอยูเ่ลขที� 1/97 หมูที่� 5 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ ตําบลคานหาม  

อําเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

กาํลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 (ตารางฟตุ/ปี)  

    ปี 2562    ปี 25561    ปี 2560 

กําลงัการผลติ 19,200,000 19,200,000 17,100,000 

การผลติจริง* 12,996,485 14,677,682 14,183,015 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 67.69 76.45 82.94 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 7.56 6.98 5.74 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 

บริษัท เค ซ ีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด (บริษัทย่อย) 
 (ตารางฟตุ/ปี) 

    ปี 2562    ปี 2561    ปี 2560 

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

การผลิตจริง* 3,709,966 4,997,799 5,082,067 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 68.70 92.55 94.11 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 1.91 2.04 2.26 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จาํกัด (บริษัทย่อย) 

 (ตารางฟตุ/ปี)  

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

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

การผลติจริง* 12,093,392 12,770,690 12,531,041 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%) 83.98 88.69 87.02 

อตัราของเสียจากการผลติ (%) 6.73 6.62 6.28 

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

  (ตารางฟตุ/ปี) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

กําลงัการผลติติดตั �ง      

พรีเพก (PP) 395,472,000 395,472,000 310,772,200 

ลามิเนต (LM) 62,208,000 62,208,000 51,744,000 

กําลงัการผลติจริง   
 

พรีเพก (PP) 224,414,258 237,255,682 231,681,785 

ลามิเนต (LM) 37,555,639 37,807,963 35,346,801 

อตัรากําลงัการผลติจริง (%)   
 

พรีเพก (PP) 56.75 59.99 74.55 

ลามิเนต (LM) 57.94 60.78 68.31 

อตัราของเสียจากการผลิต (%)   
 

พรีเพก (PP) 1.42 1.81 2.87 

ลามิเนต (LM) 3.27 2.72 5.75 

 

หมายเหต ุ  *   การผลติจริงสทุธิจากอตัราการสญูเสียจากการผลิต (Defection rate) 

 **  บริษัททํางาน 24 ชั"วโมง โดยแบง่ชั"วโมงการทํางานออกเป็นดงันี � 

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั แบง่พนกังานออกเป็น 
3 กลุม่ ทํางานใน 3 กะ การผลติ ดงันี 1 

- กะที� 1 เริ�มตั 1งแตเ่วลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 

- กะที� 3 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 

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

- กะที� 2 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

โดยพนกังานทั 1ง 2 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั แบง่พนกังานออกเป็น 3 กลุม่ ทํางานใน 3 กะ การผลติ ดงันี 1 
- กะที� 1 เริ�มตั 1งแตเ่วลา   6.00 น. ถึง  14.00 น. 

- กะที� 2 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 14.00 น. ถึง  22.00 น. 

- กะที� 3 เริ�มตั 1งแตเ่วลา 22.00 น. ถึง    6.00 น. 

โดยพนกังานทั 1ง 3 กลุม่ จะสลบักนัทํางาน 
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ลาํดับขั 0นตอนการผลติแผ่นพมิพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัทเคซอี ีอีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน), 

บริษัทเค ซ ีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด และ บริษัทเคซอีี เทคโนโลยี จาํกัด 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที�ทําการผลิตมี 2 ประเภท ดงันี 1 
- แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบสองหน้า (DOUBLE SIDED PCB) 

- แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบวงจรหลายชั 1น (MULTILAYER PCB) 

วตัถดุิบหลกัคือ LAMINATE, PREPREG และ COPPER FOIL ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 21.5 

ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 5.4 ของต้นทุนทั 1งหมดตามลําดบั โดยนําเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศ ร้อยละ 28.5 และ

สั�งซื 1อภายใน ประเทศจากบริษัท ไทยลามเินต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั ร้อยละ 71.5 ในปี 2562 

ขั 1นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภณัฑ์เดียวกนั   

1. นําแผน่ LAMINATE ที�มีผิวทองแดง 2 หน้า มากดัเป็นลายวงจร 

2. แผ่นลายวงจรในข้อ 1 นํามาซ้อนกนัหลายชั 1น และแทรกระหวา่งชั 1นด้วย แผ่น PREPREG  

เพื�อกั 1นเป็นฉนวน แล้วนํามาอดัรวมกนัด้วยเครื�องอดัแรงดนัและความร้อน 

3. แผ่นชิ 1นงานที�ได้เรียกว่า MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรด้านนอก 

4. เจาะรูที�แผ่น PCB และชบุทองแดง สร้างลายวงจรด้วยฟิล์ม 

5. ชบุทองแดงและดีบกุด้วยกระแสไฟฟ้า ล้างฟิล์มและกดัทองแดง เพื�อให้เกิดลายวงจรด้วยนํ 1ายาเคม ี

6. พิมพ์หมกึฉนวนเพื�อคลมุเส้นลายวงจร   
7. ชบุดีบกุ/ตะกั�ว โดยการเป่าความร้อน หรือ ถ้าลกูค้าต้องการชบุทองก็เข้าขั 1นตอนชบุทอง 

8. พิมพ์ด้วยอกัษร หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ โดยใช้หมกึซึ�งแห้งด้วยแสงอลุต้าไวโอเลต 

9. ตดัแต่งงานให้ได้ขนาดตามความต้องการ ควบคมุด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์ 

10. ตรวจสอบเส้นลายวงจร ด้วยกระแสไฟฟ้า 

11. ตรวจสอบชิ 1นงานทั 1งหมดให้ได้ตรงความต้องการของลกูค้า ทั 1งขนาด ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ 
ของชิ 1นงานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจหีุบหอ่   

13. จดัสง่ 

ลาํดับขั 0นตอนการผลติ PREPREG และแผ่น LAMINATE ของ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

วตัถดุิบหลกั 

1. แผ่นใยแก้ว (FIBERGLASS) นําเข้าจากประเทศต่างประเทศ อาทิ ไต้หวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100 ของปริมาณสั�งซื 1อ 

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

ปริมาณสั�งซื 1อ 

3. แผ่นทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง และประเทศไต้หวนั 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของปริมาณสั�งซื 1อ 
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 ทั 1งนี 1  วตัถดุิบหลกัทั 1งสามประเภทสามารถจดัหาได้ทั�วไป และไมม่ีแหลง่ใดที�บริษัทสั�งซื 1อในอตัราที�สงู
เกินร้อยละ 50 ของต้นทนุการผลิตทั 1งหมด 

ขั 1นตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 

1. วตัถดุิบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถกูนํามาผสมกนักบัตวั

ละลาย และสารเคมีตามสดัสว่นใน RESIN MIXER แล้วผ่านเข้า TREATER 

2. วตัถดุิบ FIBER GLASS ซึ�งเป็นม้วนจะผ่านเข้าเครื�อง TREATER 

3. ภายใต้สภาวะที�เหมาะสม วตัถดุบิจะจบัตวักนัตามความยาวของม้วนและคอ่ยๆ ลดอณุหภมูิลง เมื�อ
ออกจาก TREATER 

4. นําม้วน PREPREG  ดงักลา่วเก็บเข้าห้องเย็นที�ควบคมุความชื 1นและอณุหภมูิ และจะถกูตดัออกเป็น
แผ่นตามขนาดที�ต้องการ PREPREG ที�ผลิตได้ประมาณร้อยละ 60 จะนําไปใช้เป็นวตัถดุิบในการ

ผลิต LAMINATE และ PREPREG ประมาณร้อยละ 40 จะจําหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป 

ขั 1นตอนและเทคนิคในการผลิตแผ่น LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วตัถดุิบ COPPER FOIL ซึ�งเป็นม้วนจะถกูตดัออกเป็นแผ่นตามขนาดที�ต้องการ 

2. นําแผ่น PREPREG ที�ตดัตามขนาดเท่า COPPER FOIL และ COPPER FOIL  มาเรียงสลบักนัเป็น

ชั 1น คั�นด้วยแผ่นเหล็กไร้สนิมในเครื�อง PRESS อดัด้วยแรงดนัประมาณ 350-430 PSI และอบด้วย

ความร้อน 182-210 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 160 นาที 

3. จะได้แผน่ลามเินตพร้อมนํามาตดัเป็นขนาดที�จะใช้งาน 

4. หลงัจากตดัแล้วจะสง่นํามาตรวจสอบคณุภาพ 

5. สง่เก็บในคลงัสินค้า 

คุณสมบตัิของลามิเนตที�ผลิตได้จะขึ 0นกับ EPOXY RESIN ที�ใช้ โดยปัจจบุนัลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั
กบัสารเคมีที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม 

ความเพยีงพอของเครื�องจกัรและบุคลากร 

บริษัทฯ มีความพร้อมในเรื�องของบุคลากรที�มีความรู้ความชํานาญ อีกทั 1งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ฝึกอบรมและส่งเสริมให้ไปดูงานยงัต่างประเทศ เพื�อให้มีความรู้ความสามารถเพิ�มขึ 1น ส่วนในด้านเครื�องจักร 
บริษัทฯ ได้มีการนําเครื�องจักรที�ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีช่างผู้ เชี�ยวชาญจาก
ตา่งประเทศมาให้คําแนะนําอยูเ่สมอ เช่น ประเทศอิตาลี เยอรมนั และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

ความเป็นไปได้ที�จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม่  

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภณัฑ์ที�มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ซึ�งปัจจุบันยงัไม่มี
เทคโนโลยีใดๆ ที�จะเข้ามาทดแทนแผ่นพิมพ์วงจร PCB ได้ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตจะมีการเปลี�ยนแปลง
อย่างต่อเนื�อง แต่ด้วยความรู้ ความชํานาญ และความเชี�ยวชาญพิเศษทางด้านการผลิต รวมทั 1งทักษะของ
บคุลากร ทําให้บริษัทฯ สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปได้ 
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ความสามารถ ความจาํเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื�องจกัรให้แข่งขันได้ 

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและช่างผู้ ชํานาญการทางด้านการดแูล ซ่อมบํารุงเครื�องจกัร เป็นพนักงานประจํา
ของบริษัท ซึ�งพร้อมปฏิบตัิหน้าที�ตลอด 24 ชั�วโมง และมีสญัญาบริการการดแูลและซ่อมบํารุงกับบริษัทผู้ผลิต
เครื�องจักรสําหรับเครื�องจกัรที�สําคญัทุกเครื�องเพื�อให้ให้มั�นใจว่าเครื�องจกัรจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 
รวมทั 1ง มีการปรับปรุงเครื�องจกัรให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ 1นและมีอะไหล่ในการเปลี�ยนแทนชิ 1นส่วนที�ชํารุดในทนัที
เมื�อเกิดปัญหา  

การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับคําแนะนําทางเทคนิคจากผู้ผลิตเครื�องจกัร และผู้ขายวตัถดุิบทกุราย รวมทั 1ง
จากลกูค้าในตา่งประเทศ นอกจากนี 1 ยงัได้มีการพฒันาและส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรมทางเทคนิคเฉพาะ

ด้าน โดยได้รับความร่วมมือและการสนบัสนนุจากลกูค้าและผู้ผลิตวตัถดุิบด้วยดี โดยไมม่ีข้อผกูพนัระหวา่งกนั  

2.3.2 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากกระบวนการผลติ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัและรักษาระบบมาตรฐานสิ�งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตที�ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย

ได้ลงทุนเป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํ 1าและทางอากาศ อีกทั 1งโรงงานทุกแห่งของกลุ่มบริษัท 
ตั 1งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ�งมีมาตรการในการป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมอยู่แล้วอย่าง
เข้มงวด บริษัทฯ มนีโยบายด้านสิ�งแวดล้อม ดงัที�ได้กลา่วไว้ใน สว่นที� 2 หวัข้อ 10           
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) มีความมุ่งมั�นในการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายการเป็น

ผู้ผลิต PCB รายใหญ่ของโลก และถือว่าการบริหารความเสี�ยงเป็นองค์ประกอบที�สําคญัของทุกกระบวนการใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดัตั 1งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงชุดต่างๆ ขึ 1นมาทํางานเพื�อ
พิจารณาความเสี�ยงให้ครอบคลมุในทุกๆ ด้าน ทั 1งนี 1 เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงของบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
จํากดั (มหาชน) มีทิศทางที�ชดัเจน สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการกํากบัดแูลที�ดี 
บริษัทฯ ได้จําแนกประเภทการจดัการความเสี�ยงเป็นประเด็นสาํคญัไว้ ดงันี 1 

1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที�ต้องการเป็นผู้ผลิต PCB รายใหญ่ของโลกทั 1งทางด้านชิ 1นส่วนรถยนต์และ
ชิ 1นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บริษัทฯ มีแผนที�จะขยายกําลงัการผลิตอย่างต่อเนื�องและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตให้ดีขึ 1นเพื�อรองรับการเตบิโตของความต้องการ PCB ในตลาดที�สงูขึ 1น ทั 1งยงัควบคมุต้นทนุในการผลิตให้อยูใ่น
ระดบัตํ�าเพื�อที�จะสามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้ โดยความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ประกอบไปด้วย 

1.1 ความเสี�ยงทางด้านการจดัหาวัตถุดิบ (Raw Material Sourcing Risk) 

จากการที�บริษัทฯ ได้ประสบกบัความเสี�ยงเรื�อง Copper foil ที�เป็นวตัถดุิบหลกัในการทํา PCB หา

ยากและราคาสงูขึ 1นมากในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการทําแผนลดความเสี�ยงโดยการหาผู้ จําหน่ายรายใหม่

เพิ�มขึ 1นจากผู้ จําหน่ายรายเดิม มีการทําสญัญาในการประกนัราคาและปริมาณการจดัจําหน่ายของผู้ขายต่อความ
ต้องการของบริษัทฯ แบบปีต่อปี และบริษัทฯ ยงันําวิธีการไปใช้กบัการจดัหาวสัดทีุ�ใช้ในการผลิตอื�นๆ ทําให้ในปี 

2562 บริษัทฯ ลดความเสี�ยงในการขาดแคลนวตัถดิุบและวสัดทีุ�ใช้ในการผลิตมาอยูที่�ระดบัความเสี�ยงตํ�า 

1.2 ความเสี�ยงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ (Market Risk & Competition Risk) 

ปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลกบัเศรษฐกิจโลกเกิดการชลอ

ตวั ผู้บริโภคลดการบริโภคสินค้าฟุ่ มเฟือยรวมทั 1งรถยนต์ที�เป็นสินค้าหลกัในห่วงโซ่การผลิตที�ทางบริษัทฯ เป็นส่วน

หนึ�งของผู้จดัจําหน่ายชิ 1นส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลกระทบนี 1ส่งผลทําให้คําสั�งซื 1อจากลูกค้ากลุ่มยาน
ยนต์มีคําสั�งซื 1อลดลง ลกูค้ากลุ่มนี 1เป็นกลุ่มที�มีสดัส่วนการขายของบริษัทฯ สูง จึงส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ 

ลดลงตั 1งแตไ่ตรมาส 4 ของปี 2561 มาจนตลอดปี 2562 บริษัทฯ จงึทําการปรับแผนเพื�อลดความเสี�ยงในการพึ�งพา
ลกูค้ากลุ่มยานยนต์ลงโดยการเพิ�มสดัส่วนการขายไปยงักลุ่มลกูค้าอื�นให้มากขึ 1น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รุกตลาด

ลกูค้าในอตุสาหกรรมกลุม่อื�นเพื�อเพิ�มลกูค้าใหมแ่ละประสบความสําเร็จในการเพิ�มลกูค้ารายใหมไ่ด้แตค่ําสั�งซื 1อใน
ระยะแรกยงัมีปริมาณตํ�า คาดวา่จะสามารถเพิ�มสดัส่วนอุตสาหกรรมใหม่นี 1ได้มากขึ 1นในปีถดัๆ ไป  อย่างไรก็ตาม

3. ปัจจยัความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง 
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บริษัทฯ คาดวา่เมื�อสถานการณ์การค้าและเศรษฐกิจโลกมีสภาพดีขึ 1น คําสั�งซื 1อจากกลุม่ยานยนต์ก็จะปรับกลบัมา

อยูใ่นสภาวะปกติ 

การแข่งขนัที�สําคญัและรุนแรงอีกอย่างคือการแข่งขนัทางด้านราคา ลกูค้ารายใหญ่ๆ ของบริษัทฯ

บางรายกําหนดนโยบายในการซื 1อวตัถดุบิโดยเน้นที�ผู้ขายให้ราคาตํ�าที�สดุแต่คณุภาพของสินค้าต้องได้มารตรฐาน
ตามที�ลกูค้าต้องการจึงทําให้บริษัทฯ ต้องควบคุมต้นทุนการผลิตให้ตํ�าลงอีกโดยควบคมุค่าใช้จ่ายที�ไม่จําเป็นให้
ลดลงและหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที�ราคาถูกลงแต่ยงัคงรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามเดิม เพื�อที�จะ
สามารถแข่งขนักบัคูแ่ขง่ได้ 

1.3 ความเสี�ยงทางด้านการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Change Risk) 

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ 1น และมีความ
ละเอียดซบัซ้อนที�เพิ�มมากขึ 1น INTERGRATED DESIGN ทําให้เกิดความต้องการ PCB ที�มีขนาดที�เล็กลง มีลาย
วงจรที�ละเอียดซับซ้อนมากขึ 1น และมีจํานวนชั 1น (Layer) ของแผ่นวงจรที�เพิ�มมากขึ 1นด้วย  ซึ�งหมายถึงการ
เปลี�ยนแปลงทางเทคนิคการผลิตที�ต้องการทกัษะในการผลิตสงู เพื�อให้ได้ PCB ที�มีคณุสมบตัิพิเศษมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพตามต้องการ ซึ�งอาจทําให้บริษัทฯ ต้องลงทุนในเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพิ�มขึ 1นเพื�อรองรับการ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี�ยนแผนเลื�อนการลงทุนสั�งซื 1อเครื�องจักรใหม่ที�มี
เทคโนโลยีสูงขึ 1นเนื�องจากคําสั�งซื 1อที�ลดลงมาก คาดว่าในปี 2563 บริษัทฯ จะเริ�มทยอยลงทุนสั�งซื 1อเครื�องจักร 
เพื�อที�จะทําให้บริษัทเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัทางด้านความสามารถในการผลิต บริษัทฯ ยงัคงมีการเตรียม

ความพร้อมเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ผ่านการลงทุนเพื�อพฒันาผลิตภณัฑ์
และกระบวนการผลิตอยา่งตอ่เนื�อง รวมถึงการขยายกําลงัการผลิตเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ขณะที�
บริษัทฯ มุง่เน้นที�การผลิตสินค้าคณุภาพระดบัคุณภาพปานกลางถึงคณุภาพสูงที�เทคโนโลยีการผลิตไม่ได้มีการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วมากนกั และการให้ความสําคญัต่อกระบวนการตรวจสอบคณุภาพสินค้า การส่งสินค้า
ตรงตามความต้องการของลกูค้า การให้ความชว่ยเหลือแก่ลกูค้าในการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม ่เพื�อรักษาสมัพนัธภาพ
อนัดีกบัลกูค้าที�เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลกูค้ากลุ่มเดิมไว้ได้ และมีการ
ปรับตวัตามเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปอยูเ่สมอ 

2. ความเสี�ยงจากการปฏิบตัิการ (Operation Risk) 

2.1 ความเสี�ยงทางด้านการดาํเนินการผลิต (Production Risk) 

เทคโนโลยีของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจบุนัมีความต้องการ PCB ที�มีขนาดที�เล็กลง มีลายวงจร
ที�ละเอียดซบัซ้อนมากขึ 1นและเส้นลายวงจรมีขนาดเล็กลง ทั 1งยงัมีจํานวนชั 1น (Layer) ของแผ่นวงจรที�เพิ�มมากขึ 1น 

ข้อจํากัดเหล่านี 1ส่งผลทําให้การผลิต PCB ในปัจจุบนัมีความซบัซ้อนและยุ่งยากเพิ�มขึ 1นโดยมีผลต่อกระบวนการ

ผลิต โดย PCB บางตวัต้องเพิ�มขั 1นตอนการผลิตบางขั 1นตอนส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการผลิตเพิ�มมากขึ 1น ทําให้มี
ความเสี�ยงทางด้านการส่งมอบสินค้าให้กบัลกูค้าไม่ทนัตามกําหนด จากปัญหาเหล่านี 1ทางบริษัทฯ ได้ทําการลด

ความเสี�ยง แก้ไขโดยการปรับเปลี�ยนเครื�องจักรให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ มีการใช้เครื�องอัตโนมัติแทนการใช้
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แรงงานคน และมีการปรับปรุงขั 1นตอนการผลิตให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่เพื�อลดอัตราการเกิดของเสีย
(Damage)และลดเวลาที�ใช้ในการผลิต รวมทั 1งเพิ�มความเข้มงวดในการบํารุงรักษาเครื�องจักรเชิงป้องกัน 
(Preventive maintenance) เพื�อลดอตัรา down time ของเครื�องจกัรในการผลิตให้มปีระสิทธิภาพมากขึ 1น 

2.2 ความเสี�ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management Risk) 

       ปัจจยัการผลิตที�สําคญัอย่างหนึ�งในการผลิต PCB คือแรงงานฝีมือ (Skilled labor) เพราะหลายๆ

ขั 1นตอนการผลิตต้องใช้แรงงานที�มีทักษะสงูเพื�อลดความสญูเสียจากการผลิต (Reject) บริษัทฯได้มีมาตรการลด

ความเสี�ยงการขาดแคลนแรงงานมีฝีมอื (Skilled labor) ดงันี 1 

- จดัตั 1งหน่วยงานพิเศษ (PCB School) เพื�อทําสอนวีธีการทํางานด้านการผลิต ด้านคณุภาพ และ

ความพร้อมด้านอื�นๆ ก่อนที�จะเข้าปฎิบตัิงานในสายการผลิตจริงเพื�อให้พนกังานมีความรู้ความ
เข้าใจงานที�จะทํา 

- จดัตั 1งผู้สอนงานและผู้ ฝึกงานในแตล่ะกระบวนการผลิต (Coach & Mentoring) ให้กบัพนกังานใน

แตล่ะกระบวนการผลิตเพื�อไห้เกิดความรู้และความชํานาญมากยิ�งขึ 1น 

- สร้างแรงจงูใจและให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ 1นโดยใช้การปรับสภาพการจ้างและการเลื�อนขั 1น
เลื�อนตําแหน่ง ในการปรับสภาพการจ้างจะเริ�มตั 1งแต่การปรับจากพนักงานรายวันจากบริษัท
รับจ้างเหมาช่วงเป็นพนกังานรายเดือนของบริษัทรับจ้างเหมาช่วง หรือเป็นพนักงานประจําของ

บริษัทในกลุม่ เคซีอี แล้วแตก่รณี 

2.3 ความเสี�ยงทางด้านการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (IT Security Risk) 

ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯมีความสําคญัอย่างยิ�งในการดําเนินธุรกิจ ความเสี�ยงที�มีโอกาสเกิด
ความเสียหายตอ่ระบบสารสนเทศของบริษัทฯนั 1นมีอยู่หลายรูปแบบ ทางบริษัทฯจึงให้ความสําคญัในการปกป้อง
ระบบข้อมลูสารสนเทศโดยมีการดําเนินการตา่งๆ ดงันี 1 

- ติดตั 1งอปุกรณ์ป้องกนัระบบโครงขา่ยคอมพิวเตอร์ (Fire wall) เพื�อป้องกนัการเข้ามาโจมตีข้อมลู
ที�สําคญัของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และติดตั 1งโปรแกรมป้องกันการคุกคามของไวรัส
คอมพิวเตอร์ (Antivirus software) เพื�อป้องกนัความเสียหายตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

- ติดตั 1งระบบสํารองข้อมลู (Data backup) เพื�อป้องการการสญูเสียข้อมลูหากเกิดเหตกุารณ์ที�
ระบบการทํางานและระบบการจดัเก็บข้อมลูหลกั (Servers) เกิดความเสียหายและไมส่ามารถ

ซ่อมแซมกลบัมาใช้ได้ ทั 1งยงัทําห้องเก็บ Servers ที�สามารถทนไฟไหม้ได้ประมาณ 10 ชั�วโมง
และยงัมีการติดตั 1งระบบสาํรองไฟฟ้าในกรณีที�เกิดไฟฟ้าดบั 

- มีการทําสญัญาวา่จ้างบริษัทผู้ จําหนา่ยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ที�เกี�ยวข้องเป็นผู้ดแูล
บํารุงรักษาระบบนั 1นๆ 
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3. ความเสี�ยงด้านการเงนิ (Financial Risk)  

3.1 ความเสี�ยงทางด้านการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign 
Exchange Risk) 

เนื�องจากรายได้และต้นทุนขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงินตราต่างประเทศโดยสกลุเงินหลกัเป็น

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ�งความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้และต้นทนุขายของบริษัทฯ 

ในปี 2562 คา่เงนิบาทยงัคงแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ ทางบริษัทฯยงัคงดําเนินนโยบายป้องกนั

ความเสี�ยงเพื�อช่วยลดภาระจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนโดยใช้วิธีป้องกันความเสี�ยงแบบธรรมชาติ 
(Natural Hedge) ในการสร้างสมดุลของสินทรัพย์และหนี 1สินของบริษัทฯ ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี 1
บริษัทฯ ยงัคงทําสญัญาซื 1อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ�งสามารถนํามาเป็นเครื�องมือ
ในการป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนได้อีกระดบัหนึ�ง 

3.2 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบี 0ย (Interest Rate Risk) 

ทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการลดความเสี�ยงของอตัราดอกเบี 1ยจากการกู้ ยืมโดยจ่ายชําระเงินกู้ ก่อนถึง
กําหนดสําหรับสญัญากู้ ยืมที�เป็นอตัราดอกเบี 1ยลอยตวัเพื�อลดความเสี�ยงความผนัผวนของอตัราดอกเบี 1ย ในปี 

2562 ยอดเงินกู้อยู่ในระดบัตํ�าทําให้ความเสี�ยงเรื�องอตัราดอกเบี 1ยอยูใ่นระดบัตํ�าด้วย 

4. ความเสี�ยงด้านการความปลอดภัยจากภัยอันตราย (Hazard Risk)  

อคัคีภยัและภยัธรรมชาติอาจส่งผลเสียหายต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก และอาจทํา

ให้บริษัทฯ ต้องเสียลกูค้าไปให้คู่แข่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่งได้ทําประกันการเสี�ยงภยัทกุชนิด (All Risk) 

และประกนัธุรกิจหยกุชะงกั (Business Interruption) ไว้กบับริษัทประกนัภยัที�มีฐานะทางการเงินแข็งแรงเพื�อลด
ความเสี�ยง และมีการทบทวนกรมธรรม์ประกันภัยทุกปี เพื�อให้มั�นใจว่ามีทุนประกันที�เหมาะสมและสามารถ
คุ้มครองความเสียหายได้อย่างเพียงพอในทุกกรณี ยิ�งไปกว่านั 1นบริษัทฯ ยังเพิ�มมาตรการการป้องกันการเกิด
อคัคีภยัมากมายตามคําแนะนําของผู้ เชี�ยวชาญ 

4.1 ความเสี�ยงจากเหตุอุทกกภัย (Flood) 

หลังจากที�เกิดมหาอุทกภยัในปี 2554 ทางการนิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค ได้สร้างเขื�อนถาวรเพื�อ
ป้องกนันํ 1าท่วมรอบนิคมฯ ปัจจบุนัสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยคาดวา่เขื�อนจะสามารถรับมือกบัสถานการณ์นํ 1าทว่มใน
ระดบัที�เคยเกิดขึ 1นได้อยา่งมีประสิทธิภาพและในปี 2562 ประเทศไทยมปีริมาณนํ 1าฝนน้อยกว่าปรกติจงึทําให้ความ
เสี�ยงของบริษัทย่อยที�ตั 1งอยู่ในนิคมฯ นี 1อยู่ในระดบัตํ�า  สําหรับโรงงานที�นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ได้มีการ
ออกแบบอาคารโดยคํานึงถึงสถานการณ์นํ 1าท่วมไว้ด้วย เชน่การยกพื 1นอาคารให้สงูเกินระดบันํ 1าที�อาจทว่มถึง 

4.2 ความเสี�ยงจากเหตุอคัคีภัย (Fire Accident) 

อคัคีภยัเป็นภยัที�ร้ายแรงหากเกิดอคัคีภยัจะส่งผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก

บริษัทฯ จงึได้ให้ความสําคญัและตระหนกัถึงการป้องกนัอคัคีภยัเป็นอยา่งสงู มีมารตราการและข้อกําหนดเกี�ยวกบั
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การป้องกันอัคคีภยัไว้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้กบัพนกังานทุกคนเรื�องการป้องกนัอคัคีภยั
และการระงบัเหตอุคัคีภยัเบื 1องต้น ทั 1งยงัมีการแต่งตั 1งทีมระงบัเหตฉุุกเฉิน (Emergency Response Team) เป็น

ผู้ เชี�ยวชาญที�ได้รับการอบรมและได้รับการฝึกฝนเรื�องการดบัเพลิงและระงบัเหตรุ้ายตา่งๆ ทําหน้าที�ในการดบัเพลงิ 
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที�ใช้ในการดับเพลิงให้อยู่ในสภาพการพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการตรวจสอบ
เครื�องจกัรและอปุกรณ์ที�เสี�ยงต่อการเกิดอคัคีภยัต่างๆ ตามรอบการตรวจสอบของอปุกรณ์แต่ละชนิด ทั 1งยงัได้รับ
ความชว่ยเหลือจากบริษัทประกนัภยัสง่ผู้ เชี�ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเข้ามาชว่ยตรวจสอบเครื�องจกัร อปุกรณ์ การ
จดัเก็บสารไวไฟ และระบบป้องกนัอคัคีภยัของบริษัทฯ วา่อยูใ่นสภาพที�มคีวามเสี�ยงและพร้อมที�ใช้งานหรือไม่เป็น

ประจําทกุปี ทําให้ปี 2562 ความเสี�ยงนี 1อยูใ่นระดบัตํ�า 

4.3 ความเสี�ยงจากแก๊สและสารเคมีรั� วไหล (Gas & Chemical Leakage) 

ในกระบวนการผลิต PCB นั 1นมีสารเคมีมากมายหลายชนิดที�ใช้ในการผลิต บริษัทฯ จึงมีมาตราการ

ทางด้านความปลอดภยัเพื�อใช้ควบคมุการจดัเก็บและการนําสารเคมีไปใช้ในที�ต่างๆ โดยจะมีวิศวกรเคมีเป็นผู้

ควบคมุการใช้ และมเีจ้าหน้าที�ความปลอดภยัเป็นผู้ตรวจสอบไมว่า่จะเป็นเรื�องอปุกรณ์ภาชนะจดัเก็บสารเคมี ท่อ
สง่สารเคมีเข้าพื 1นที�การผลิต และสภาพการทํางานกบัสารเคมีต่างๆ ถงับรรจแุก๊สหงุต้ม (LPG) และวาล์ว (Valve) 

ที�เปิดปิดถงัแก๊สต้องอยูใ่นสภาพที�สมบรูณ์ตลอดเวลา 

5. ความเสี�ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและสิ�งแวดล้อม (Compliance & Environment Risk)  

ความเสี�ยงจากการรั� วไหลของของเสียจากการผลติปนเปื0อนสู่ภายนอก (Waste Treatment) 

สารเคมีจากกระบวนการผลิต PCB นั 1นมอียู่หลายชนิดรวมทั 1งวตัถดุิบที�เป็นทองแดง (Copper) และ

วสัดอืุ�นๆ จงึทําให้มีของเสยีและเศษซากจากการผลิตอยูม่าก ของเสียนี 1แยกเป็น 2 สว่นคือ 1.ของเสียที�ทางบริษัทฯ

ไม่สามารถบําบดัได้เอง ก็จะทําการจ้างบริษัทที�รับกําจดัของเสียที�ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ นําไปกําจัด       

2. ของเสียที�สามารถบําบดัได้เองจะสง่เข้าสู่ระบบบําบดัของเสียของบริษัทฯ จนสดุท้ายจะได้นํ 1าที�ได้จากการบาํบดั
จนมีค่ามาตราฐานไม่เกินตามที�การนิคมฯ (กนอ.) กําหนดจึงปล่อยลงสู่ทางระบายนํ 1าของการนิคมฯ ในปี 2562

บริษัทฯ มีการควบคมุการบําบดัของเสียได้ดีทําให้ความเสี�ยงที�เกิดจากการรั�วไหลของของเสียสูส่าธารณะนั 1นอยูใ่น
ระดบัตํ�า 
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4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สนิถาวรที�สาํคญัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายละเอียด และมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัที�  31 

ธนัวาคม 2562 ดงันี 1 

ที�ดินและอาคาร 

กรรมสทิธิ: : บริษทัฯ หรือบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
      ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน ที�ตั �ง พื �นที� วัตถุประสงค์ ผู้ถือกรรมสิทธิ� มูลค่าตามบัญช ี คํ �าประกนัเงนิกู้ 
  (ไร่-งาน-ตรว.) การใช้งาน  (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

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

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   บางสว่นเก็บ  อีเลคโทรนิคส์  อาคาร            -  

  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ   เอกสารทางบญัชี     

 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         23.03  

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ          

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

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   โรงงาน  อีเลคโทรนิคส์  อาคาร           3.77  

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ           

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

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   โรงงานและ  อีเลคโทรนิคส์  อาคาร    1,012.54  

  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ   คลงัสนิค้า     

 ที�ดิน  โฉนดเลขที� 56362 1-3-19  อาคารชั�วคราว  บมจ.เคซีอี   ที�ดิน      19.95  - 

     อีเลคโทรนิคส์    

 ที�ดินพร้อม  AZ Cube Building 1 Floor สาํนกังานให้เช่า  บมจ.เคซีอี  อาคาร 26.88  

 สิ�งปลกูสร้าง  1-2-9 Kouraku Bunkyo-ku    อีเลคโทรนิคส์   - 

  Tokyo, JAPAN       

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 677 หมู่ที� 4 8-0-0  สาํนกังาน,   บจ.เค ซี อี  ที�ดิน 12.00 - 

 สิ�งปลกูสร้าง  นิคมอตุสาหกรรมบางป ู   โรงงานและ  อินเตอร์ เนชั�นแนล  อาคาร -  

  จ.สมทุรปราการ   คลงัสนิค้า     

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 70 ซ.ฉลองกรุง 31  8-2-6  สาํนกังานและ  บจ.ไทยลามิเนต   ที�ดิน        27.34  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   โรงงาน  แมนแูฟคเจอเรอร์  อาคาร        47.48  

   เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ           

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 70/1 ซ.ฉลองกรุง 31 3-1-16  สาํนกังานและ  บจ.ไทยลามิเนต   ที�ดิน        32.61  - 

 สิ�งปลกูสร้าง  แขวงลาํปลาทิว   โรงงาน  แมนแูฟคเจอเรอร์  อาคาร      99.64  

   เขตลาดกระบงั จ.กรุงเทพฯ            

 

4  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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      ภาระผูกพนั 

ทรัพย์สิน ที�ตั �ง พื �นที� วัตถุประสงค์ ผู้ถือกรรมสิทธิ� มูลค่าตามบัญชี คํ �าประกนัเงนิกู้ 
  (ไร่-งาน-ตรว.) การใช้งาน  (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

 ที�ดิน  โฉนดเลขที� 35012 2-2-52  เพื�อสร้าง บจ.ไทยลามิเนต  ที�ดิน    36.82 - 

    คลงัสนิค้า แมนูแฟคเจอเรอร์   

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

 สิ�งปลกูสร้าง  นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า   โรงงานและ  เทคโนโลยี  อาคาร 382.94 - 

       คลงัสนิค้า       

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

     ในอนาคต  เทคโนโลยี              

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

 สิ�งปลกูสร้าง  จ.พระนครศรีอยธุยา   โรงงานและ  เทคโนโลย ี  อาคาร 7.10 จดจํานองที�ดิน 

    คลงัสนิค้า  (ประเทศไทย)   ให้แก่ CTP 

 ที�ดินพร้อม  เลขที� 1/82 หมู่ 5 อ.อทุยั 13-1-86.9  สาํนกังาน  บจ.เคมโทรนิคส ์  ที�ดิน  54.00 54 

 สิ�งปลกูสร้าง  จ.พระนครศรีอยธุยา   โรงงานและ  เทคโนโลย ี  อาคาร 13.10 จดจํานองที�ดิน 

    คลงัสนิค้า  (ประเทศไทย)   ให้แก่ CTP 

 สิ�งปลกูสร้าง  เลขที� 1/97 หมู่ 5 อ.อทุยั 2,398.90  สาํนกังาน  บจ.เคมโทรนิคส ์  อาคาร 18.87 62.7 

 บนที�ดินเช่า  จ.พระนครศรีอยธุยา ตารางเมตร  โรงงานและ  โปรดกัส์  จาํกดั    

    คลงัสนิค้า     

 อาคารชุด  1 Sims Lane, #05-11,  96.5  สาํนกังาน  บจ.เคซีอี   ที�ดิน 27.98 146 

  Singapore 387355. ตารางเมตร   สงิคโปร์ พีทีอ ี  อาคาร 159.91  

 ที�ดินพร้อม  954 San Rafael Ave., 17,250  สาํนกังาน  บจ.เคซีอี อเมริกา  ที�ดิน 2.85 160 

 สิ�งปลกูสร้าง  Mountain View, ตารางฟุต   พาร์ทเนอร์ จํากัด  อาคาร 153.00  

  California 94043, U.S.A.        

กรรมสทิธิ: : สัญญาเช่า 

ทรัพย์สิน ที�ตั �ง  พื �นที� วัตถุประสงค์การใช้งาน ผู้ถือกรรมสิทธิ�  

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

 2) ที�ดินเปลา่  นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพฯ  622 ตรว.  ประกอบธุรกิจ  บจ.ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

 (สญัญาเช่าถกูยกเลิก วนัที� 29 มกราคม 2562)    

 3) ให้สทิธิใช้ที�ดิน  นิคมอตุสาหกรรม ลาดกระบงั กรุงเทพฯ  1,225 ตรม.  วางท่อในนิคมอตุสาหกรรม  การนิคมอตุสาหกรรมฯ 

    ลาดกระบงั  
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รายละเอียดของสัญญาเช่า 

สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา อตัราค่าเช่า (บาท/เดอืน) 

1) เช่าที�ดนิ  ระหว่าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั 3 ปี  1) ระหว่างวนัที� 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2562  

  (มหาชน) กบั (วนัที� 1 มกราคม 2562  เป็นจํานวน 93,814.29 บาท 

  การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2564)  2) ระหว่างวนัที� 1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค 2562 

    เดือนละ 95,328.45 บาท 

    3) ระหว่างวนัที� 1 มิ.ย. 2562 - 31 ธ.ค 2564 

    เดือนละ 103,202.13 บาท 

    และค่าบํารุงรักษาสิ�งอาํนวยความสะดวก 

    2,403.03 บาทตอ่เดือน 

2) เช่าที�ดนิ  ระหว่าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั  3 ปี  อตัราค่าเช่า 67,922.40 บาทต่อเดือน 

  (มหาชน) กบั  (วนัที� 1 พฤศจิกายน 2559   มีผลตั ,งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตลุาคม 

  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอรเรอร์    ถึง วนัที� 31 ตุลาคม 2563)   2563 

  จํากดั   (สญัญาเชา่ถกูยกเลกิ วนัที� 29 มกราคม 2562) 

3) ให้สทิธิวางท่อ  ระหว่าง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั 3 ปี  1)  ระหว่างวนัที�  1 มกราคม 2563 ถึง 31 

  ในนิคมอตุสาหกรรม  (มหาชน) กบั  (วนัที� 1 มกราคม 2563  ธนัวาคม 2563 เป็นอตัราค่าเช่า จํานวน  

  ลาดกระบงั และค่า  การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึง 31 ธนัวาคม 2565)  103,757.50  บาทตอ่ปี  

 บํารุงรักษาสิ�งอํานวย    2)  ระหว่างวนัที�  1 มกราคม 2564 ถึง 31 

  ความสะดวก    ธนัวาคม 2564 เป็นอตัราค่าเช่า จํานวน  

    104,816.39  บาทตอ่ปี  

    3)  ระหว่างวนัที�  1 มกราคม 2565 ถึง 31 

    ธนัวาคม 2565 เป็นอตัราค่าเช่า จํานวน  

    114,133.25  บาทตอ่ปี  

    และค่าบํารุงรักษาท่อ 10,492.80 บาทต่อปี 

มูลค่าตามบญัชีของทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี 1 

รายการ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) 

   ที�ดิน 512.91 

   อาคาร สิ�งปลกูสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 1,948.03 

  เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5,702.30 

  สว่นปรับปรุงโรงงาน 427.99 

  เครื�องตกแต่ง ติดตั !ง และอปุกรณ์สํานักงาน 7.75 

  สว่นปรับปรุงสํานักงาน 50.29 

  ยานพาหนะ 43.58 

  โรงงานและสว่นปรับปรุงโรงงานระหวา่งก่อสร้าง  28.11 

  เครื�องจกัรและอปุกรณ์ระหวา่งติดตั !ง และอื�นๆ 197.41 

รวม 8,918.37 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวข้องและเกื 1อหนุนกับธุรกิจหลกัของบริษัทเท่านั 1น โดยบริษัทฯ 
จะแตง่ตั 1งตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื�อให้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
ในการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนัและเอื 1อตอ่การดําเนินธรุกิจของกลุม่บริษัท รวมทั 1ง ฝ่ายปฏิบตัิการของ
แต่ละบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทั 1งนี 1 โดยเป็นการ
ลงทนุในสดัสว่นที�มากพอให้บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคมุกิจการได้อยา่งเหมาะสม 

นอกจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที�มีอยู่ในปัจจบุนัแล้ว บริษทัยงัไมม่ีนโยบายที�จะลงทนุเพิ�มเติมในธรุกิจใดอีก 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายที�อาจมีผล 

กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 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           : 591,396,798 บาท ได้ออกหุ้นสามญัจํานวน 1,182,793,596 หุ้น  

   (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

 ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่  : เลขที� 72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31 

    แขวงลาํปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

 เลขทะเบียนบริษัท        : 0107535000354 (เดิม เลขที�บมจ. 68) 

 เว็บไซต ์   : http://www.kce.co.th   

 โทรศพัท์   : (662) 326-0196 - 9 

 โทรสาร : (662) 326-0300 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทตา่งๆ ตั 1งแต ่ร้อยละ 10 ขึ 1นไป ดงันี 1 

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

 ประเภทธรุกิจ ผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB 

 ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 

 ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 

 ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่ 677 หมู ่4 เขตอตุสาหกรรมสง่ออก 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 1งสํานกังานใหญ่ 117,118 หมู่ 1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 

 ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค์ ตําบลบ้านเลน อําเภอบางปะอิน 

 พระนครศรีอยธุยา 13160 

6 ข้อมลูทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
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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�งเป็นวตัถดุิบสาํคญัในการผลติแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250 ล้านบาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่ 70 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว 

 เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

เว็บไซต ์  http://www.tlm.co.th 

โทรศพัท์ 02-326-1312-3 

โทรสาร 02-326-0016 

4) ชื�อนิติบคุคล บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทธรุกิจ ผู้จดัจําหน่าย PCB ในประเทศไทย 

ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 3,600,000 บาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่ 100/61 ชั 1น 21 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์  02-645-0304-5 

โทรสาร  02-645-0306 

5) ชื�อนิติบคุคล บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

ประเภทธรุกิจ ผู้จดัจําหน่าย PCB ในสหรัฐอเมริกา 

ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่ 954 San Rafael Ave., Mountain View, CA94043, U.S.A. 

โทรศพัท์ (650) 934-3700 

โทรสาร (650) 230-4930 

6) ชื�อนิติบคุคล บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

ประเภทธรุกิจ ผู้จดัจําหน่าย PCB ในภมิูภาคเอเซีย 

ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 500,000 ดอลล่าร์สงิคโปร์ 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่ 1 Sims Lane, #05-11, Singapore 387355 
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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 1งสํานกังานใหญ่ 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�อนิตบิคุคล บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภทธรุกิจ ผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที�ใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหารสตัว์ 

ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 48 ล้านบาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่ 1/28 หมู ่5 ตําบลคานหาม อําเภออทุยั พระนครศรีอยธุยา 13210 

เว็บไซต ์  http://chemtronic-thai.com 

โทรศพัท์  035-719674-6 

โทรสาร  035-719-677 

9) ชื�อนิติบคุคล บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

ประเภทธรุกิจ ผู้ผลิตและจําหน่ายเคมีภณัฑ์ที�ใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหารสตัว์ 

ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 80 ล้านบาท 

ที�ตั 1งสํานกังานใหญ่ 1/97 หมู ่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 : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 
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ผู้สอบบัญชี 

 นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4795  และ/หรือ 

 นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5752  และ/หรือ 

 นายโชคชยั งามวฒิุกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 9728   

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

ชั 1น 48-50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : (662) 677-2000 

โทรสาร : (662) 677-2222 

 ที�ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 

 21 ซอยอํานวยวฒัน์ ถนนสทุธิสาร 

 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ : (662) 693-2036 

โทรสาร : (662) 693-4189 

ติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

เลขที� 72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31  

แขวงลาํปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศพัท์ : (662) 326-0196 - 9 ตอ่ 1201, 1501 

โทรสาร : (662) 326-0300 

อีเมล : tanyarat@kce.co.th 

  niraphat@kce.co.th 

เว็บไซต ์ : www.kce.co.th 

6.2 ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

         ไมม่ีข้อมลูอื�นที�อาจมผีลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั 
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7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหาคม 2531 และได้แปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2535 ทั �งนี � ณ วันที
 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 
591,396,798 บาท และมีทนุที
ออกและชําระแล้ว 586,396,798 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,182,793,596 

หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 (ข้อมลู: ปิดสมดุทะเบียน 8 มกราคม 2563) 

รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของ 

ทุนชาํระแล้ว 

1   กลุม่องค์โฆษิต*  389,514,879  33.21 

2   บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จํากดั  83,976,849  7.16 

3   ดร.ปัญจะ เสนาดิสยั  54,633,500  4.66 

4   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  39,697,264  3.38 

5   กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว  32,372,000  2.76 

6   กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล  13,070,100  1.11 

7  นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  11,009,800  0.94 

8   นาย อภิศกัดิ& เทพผดงุพร  10,556,000  0.90 

9   N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1  10,036,700  0.86 

10 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25  9,740,800  0.83 

รวม  654,607,892       55.81 

หมายเหตุ : * กลุม่องค์โฆษิต ประกอบด้วย 

1. นายพิธาน องค์โฆษิต     ถือหุ้นจํานวน 160,152,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.66 

2. นายอรรถสิทธิ& องค์โฆษิต    ถือหุ้นจํานวน    71,287,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.08 

3. นางสาวชุตนิาถ องค์โฆษิต    ถือหุ้นจํานวน   66,041,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63 

4. นางรสริน องค์โฆษิต ถือหุ้นจํานวน 2,349,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 

5. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต     ถือหุ้นจํานวน    1,679,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 

6. นายบญัชา องค์โฆษิต    ถือหุ้นจํานวน         4,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

7. APCO CAPITAL PTE LTD ถือหุ้นจํานวน   88,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.50 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที
ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนร้อยละ 21.71 

7 ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อืน – กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ 

7.3.1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W6) 

เมื
อวันที
 25 เมษายน 2562 ที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัเพิ
มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัท

ย่อย จํานวน 10,000,000 หน่วย ซึ
งเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบุชื
อผู้ ถือและโอนเปลี
ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอน

ตามที
กําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W6 และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่

เกิน 3 ปีนับแต่วนัที
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื �อหุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 26.48 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ ไตรมาส ในวนัที
 1 

ถึง 5 ของเดือนมนีาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ จะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ
งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ

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

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

บริษัทฯ มนีโยบายจา่ยเงินปันผลไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 30 โดยประมาณ ของกําไรสทุธิประจําปีตามงบการเงิน

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 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงิน

และปัจจยัสําคญัอื
นๆ ของบริษัทยอ่ยนั �น ๆ 

ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ �นอยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจําเป็นและ

ความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย และการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกําไร

สะสมที
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะที�ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 ปีที�นําเสนอ 

1. กําไรสทุธิ  

 งบการเงินรวม 934,491,809 2,014,871,988 2,544,502,011  3,038,747,419 2,240,105,857 

 งบเฉพาะกิจการ 894,126,248 2,181,643,046 2,159,750,189 3,482,450,950 944,181,216 

2. จํานวนหุ้น ณ วนัสิ �นสดุ 31 ธ.ค.  1,172,793,596 1,172,793,596(1) 586,396,798 586,104,798  574,763,198 

3. เงินปันผลจา่ย - บาทต่อหุ้น 0.80 1.10 2.20  2.10 1.50 

 เงินปันผลระหวา่งกาล 0.40 0.55 1.10  1.00 0.50 

 เงินปันผลประจําปี    0.40(2) 0.55 1.10 1.10 1.00          

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น (บาท)* 938,234,877 1,290,072,956 1,290,046,528 1,231,004,723 861,316,674 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ 

 งบการเงินรวม 100.40% 64.03% 50.70% 40.51% 38.45% 

 งบเฉพาะกิจการ 104.93% 59.13% 59.73% 35.35% 91.22% 

(1)
 มีการเปลี	ยนแปลงมลูค่าหุ้นที	ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท ตั "งแต่วนัที	 16 พฤษภาคม 2561 

(2)
 เป็นอตัราเงินปันผลที	จะนําเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เมื
อวนัที
 11 สิงหาคม 2558 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแต่วนัที
 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที
 30 มิถนุายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 

0.50 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 285 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที
 11 

กนัยายน 2558 

เมื
อวันที
 28 เมษายน 2559 ที
ประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 

1.00 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 576 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที
 16 

พฤษภาคม 2559 

เมื
อวนัที
 9 สิงหาคม 2559 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที
 30 มถินุายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 

1.00 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 586 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใน

วนัที
 9 กนัยายน 2559 

เมื
อวันที
 27 เมษายน 2560 ที
ประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 

1.10 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที
 15 

พฤษภาคม 2560 
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เมื
อวนัที
 8 สิงหาคม 2560 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที
 30 มถินุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 

1.10 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใน

วนัที
 8 กนัยายน 2560 

เมื
อวันที
 26 เมษายน 2561 ที
ประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 

1.10 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที
 9 

พฤษภาคม 2561 

เมื
อวนัที
 7 สิงหาคม 2561 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแต่วนัที
 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที
 30 มถินุายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 

0.55 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใน

วนัที
 6 กนัยายน 2561 

เมื
อวันที
 25 เมษายน 2562 ที
ประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแต่วนัที
 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 

0.55 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที
 9 

พฤษภาคม 2562 

เมื
อวนัที
 7 สิงหาคม 2562 ที
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั จากผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที
 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที
 30 มถินุายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 

0.40 บาท ซึ
งคิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ 469 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใน

วนัที
 9 กนัยายน 2562 
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8.1 โครงสร้างการบริหารของบริษัท  

ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 6 ชดุ  ได้แก่  คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร โดยมีรายชื
อ และขอบเขต อํานาจ และหน้าที
 ดงันี � 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ทา่น โดยมีองค์ประกอบดงันี � 

- ประธานกรรมการ ซึ
งไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ เพื
อให้มกีารแบง่แยกบทบาทอยา่ง
ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือเทา่กบั 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมด ซึ
งเป็นสดัสว่นตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- กรรมการที
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 6 ทา่น และกรรมการที
เป็นผู้บริหาร 3 ทา่น 

รายชื�อและตาํแหน่งคณะกรรมการบริษัท 

1. นายบญัชา องค์โฆษิต (1) ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 

2. พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

4. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

5. แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

6. นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต (1) กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, 

  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7. นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ, กรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

8. นายพิธาน องค์โฆษิต (1) รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงระดบัจดัการ 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร 

9. นายครรชิต บนุะจินดา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

หมายเหตุ :  
(1) กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 

8 โครงสร้างการจัดการ 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมอืชื
อผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายบญัชา องค์โฆษิต ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั  

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ และ นายพิธาน องค์โฆษิต 

กรรมการสองในหกคนนี � ลงลายมือชื
อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

สําคญั 4 ประการคือ 

1.1 การปฏบิตัหิน้าที
ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2 การปฏบิตัหิน้าที
ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏบิตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

1.4 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose) 

2. พิจารณาอนมุตัิ ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงาน แผน

งบประมาณ และควบคมุการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามนโยบายอยา่งมี

ประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื
อความมั
นคงและผลประโยชน์ที
สมดลุ และยั
งยืนของทกุฝ่ายที

เกี
ยวข้อง 

3. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั �งในปัจจบุนัและในระยะยาว 

รวมทั �งปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

4. ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ กําหนดให้เรื
องดงัต่อไปนี �เป็นอํานาจ หน้าที
 และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที
จะเป็นผู้พิจารณาอนมุติั ให้ความเห็นชอบ 

1) นโยบาย แนวทางกลยทุธ์การบริหารงาน เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจําปี

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

2) ผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษทัฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

3) การลงทนุในโครงการที
ไมม่ีในงบประมาณประจําปี และอนมุตัิรายการปกติทั
วไปทางการค้าที
มี
วงเงนิเกินอํานาจอนมุติัของกรรมการผู้จดัการ 

4) การซื �อและจําหนา่ยสินทรัพย์ การซื �อกิจการ และการเข้าร่วมโครงการร่วมทนุที
เป็นไปตาม
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที
มีมลูคา่เกินอํานาจอนมุตัิของกรรมการผู้จดัการ 

5) การทําธุรกรรมอนัมีผลกระทบที
สําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนี �สนิ ยทุธศาสตร์การทํา
ธรุกิจ และชื
อเสียงของบริษัทฯ 

6) การทําสญัญาใดๆ ที
ไมเ่กี
ยวกบัการทําธรุกิจปกติ และสญัญาที
เกี
ยวกบัการทําธุรกิจปกติที
มี
ความสาํคญั 
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7) การเปิดและปิดบญัชีของบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินตา่งๆ 

8) การทํารายการเกี
ยวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมกบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนั 
สว่นที
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 หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ
ง 

รวมถึงการปรับปรุง เปลี
ยนแปลง แก้ไข การมอบอํานาจหน้าที
ดงักลา่ว 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. จดัให้มแีละกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที
ด ี

7. ริเริ
มและมีสว่นร่วมในการจดัทํานโยบายกํากบัดแูลกิจการ แนวทางในการกํากบัดแูล และบทบาท
หน้าที
ของคณะกรรมการบริษัท และอนมุตันิโยบายดงักลา่ว 

8. จดัตั �งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ
งในบริษัทเพื
อทําหน้าที
ในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและยั
งยืนตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

10. กํากบัดแูลกระบวนการแตง่ตั �งและเลือกตั �งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชดัเจน 

11. ควบคมุดแูลจดัการ การขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในบริษัทและส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบั

ตระหนกั ในความสาํคญัของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน เพื
อลดความเสี
ยงด้านการ
ทจุริตและการใช้อํานาจอยา่งไมถ่กูต้อง รวมทั �งป้องกนัการกระทําผิดกฎหมาย 

12. เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มสีว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม มีความ

โปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องเพียงพอ 

13. พิจารณาแตง่ตั �ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตําแหน่งใดๆ ในกรณีที
จาํเป็น  
14. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษทั 

15. กํากบัดแูลและพฒันาระบบการบริหารความเสี
ยง รวมทั �งการกํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภบิาล
ของบริษัทฯ เพื
อให้ไปสูม่าตรฐานที
ยอมรับในระดบัสากล 
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16. ประเมินผลการปฏิบตัหิน้าที
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยรวมเป็นรายคณะ และ
ประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 

17. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที
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
ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม

กฎหมายหลกัทรัพย์) 

• ไมเ่ป็นกรรมการที
มสีว่นร่วมในด้านตา่งๆ ดงันี � 
- การบริหารงาน  

- พนกังาน หรืออดีตพนกังานของผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

- ผู้ ที
มผีลประโยชน์ร่วมกบับริษทัฯ รวมถึงผู้ตรวจสอบ ที
ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพใดๆ 

- พนกังานบริษัทฯ  

- ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  

- นิติบคุคลที
อาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั �ง) 

- ผู้ ที
มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทฯในชว่งระยะ 2 ปี 

• ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ เชน่เป็นลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี �-ลกูหนี �การค้า เจ้าหนี �-ลกูหนี �เงินกู้  เป็นต้น 
รวมทั �งไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั �งในด้านการเงินและการบริหาร 
งานของบริษัทฯ และบริษทัในกลุม่ บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที
อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที
จะทําให้
ขาดความเป็นอิสระ 

• ไมเ่ป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์ที
อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ บริษัทในกลุม่ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที
อาจมคีวามขดัแย้ง 

• ไมไ่ด้รับการแตง่ตั �งเป็นตวัแทนเพื
อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บทบาทและหน้าที�ของประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการ มีหน้าที
รับผิดชอบในการกําหนดวาระการประชุม ให้

รายละเอียดข้อมลูตอ่กรรมการ  เป็นผู้ดําเนินการประชมุ เพื
อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื
อง
ตา่งๆ และเสนอความคิดเห็นใดๆ ที
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
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ประธานกรรมการ ปฏิบตัิหน้าที
ด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที
จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่บริษัท นอกจากนี � ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นในประเด็นที
สําคญัๆ ของบริษัท หรือใน
ประเด็นที
ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั 

แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ และเป็น

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

แรก จึงมีความเชี
ยวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอย่างยาวนาน และสามารถปฏิบัติหน้าที
โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมาโดยตลอด  

ประธานกรรมการไมม่ีอํานาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื
นๆ ดงักฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าที
ความ
รับผิดชอบเพิ
มเติมของประธานกรรมการบริษัทฯ ไว้ดงันี � 

- ทําหน้าที
เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ และควบคมุดแูลการประชมุให้ดาํเนินไปอยา่ง

เรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอยา่งเต็มที
 และ  

เป็นอิสระ 

- ในการประชมุคณะกรรมการหรือการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานจะเป็นผู้ลงคะแนนตดัสนิในกรณีที
มี
คะแนนเสียงเท่ากนั 

- ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือการประชมุผู้ ถือหุ้นที
ประธานกรรมการมีสว่นได้สว่นเสียกบั
การพิจารณาในวาระใด ประธานกรรมการจะไม่อยูใ่นที
ประชมุและงดออกเสียงในวาระนั �นๆ 

- ทําหน้าที
เป็นประธานในที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

นอกจากหน้าที
และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยดึมั
นในจรรยาบรรณและนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการที
ดีอยูเ่สมอ เพื
อเป็นแบบอยา่งให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

2) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตั �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 
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยทุธศาสตร์ในการทาํธรุกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และ

งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โครงการลงทนุทกุโครงการ แผนกําลงัคนประจําปี 

2. อนมุตักิารสรรหา/คดัเลือก ผู้บริหารใหมใ่นระดบัรองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และกําหนด
คา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. กํากบัดแูลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหารให้ดาํนินงานภายใต้นโยบายตา่งๆที
กําหนดไว้ รับผิดชอบ
โดยรวมและควบคมุคา่ใช้จา่ยและงบลงทนุตามขอบเขตที
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิในแผนงาน
ประจําปี 

4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงานตามนโยบายการ และแผนยทุธศาสตร์ในการปฏิบตัิงานให้

บรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

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
องการระดมทนุของบริษทัฯ 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
ในการ 

สอบทานความน่าเชื
อถือของงบการเงิน 
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รายชื�อและตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) พลโทนายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 

3) นายครรชิต บนุะจินดา กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวชญานี ชยัเดชขจร ได้รับการแตง่ตั �งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มรีายงานทางการเงนิที
ถกูต้องและเพียงพอ โดยจดัให้มีผู้สอบบญัชีเข้าร่วม
ประชมุด้วยทกุไตรมาส 

2. สอบทานให้บริษัทฯมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัธรุกิจ
ของบริษัท 

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที
เกิดรายการที
เกี
ยวโยงกนัหรือรายการที
อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

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

โดยทั
วไปและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตง่ตั �ง เลิกจ้าง ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท รวมทั �งการพิจารณา
เสนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อย 1 ครั �ง/ปี โดยไมม่ี

ฝ่ายจดัการเข้าร่วม 

6. ประเมินความเสี
ยงที
สาํคญัของบริษัทฯ และให้คําแนะนําในการลดความเสี
ยง 

7. ให้ความเห็นชอบการแตง่ตั �ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหวัหน้า
หน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

8. ให้ความเห็นชอบ แผนงานการตรวจสอบของหนว่ยงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ

อตัรากําลงัของหนว่ยงานการตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาประเมนิผลการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทํารายงานกํากบั

ดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดในประเดน็สาํคญัดงันี � 
(1)  ความถกูต้อง เชื
อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

(2)  ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

(3)  การปฏบิตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือกฎหมายที
เกี
ยวข้อง 

(4)  ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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(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) 

12. สอบทานให้บริษัทฯ มกีระบวนการบริหารความเสี
ยงอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานที
เหมาะสม โดย
ร่วมหารือกบัคณะทํางานบริหารความเสี
ยงของฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษัทฯ ที
เกี
ยวข้อง
กบัการบริหารความเสี
ยงและการประเมินความเสี
ยงทกุด้าน รวมทั �งความเสี
ยงจากทจุริตคอร์รัปชั
น 

13. ปฏบิตัิการอื
นใดตามที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
14. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึ
งประกอบด้วย
กรรมการ 3 ท่าน โดยมอีงค์ประกอบดงันี � 

- กรรมการอิสระ 2 ทา่น และกรรมการที
ไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 

รายชื�อและตาํแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. พลโท นายแพทย์ สปุรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการ 

2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั   กรรมการ 

3. นายไพฑรูย์ ทวีผล   กรรมการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ในการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคล ที
เหมาะสม

กบัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ คุณสมบตัิของกรรมการแตล่ะคนในด้าน

การศกึษา ความรู้ ความชํานาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจ
หรืออตุสาหกรรมหลกัที
บริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู ่

2. พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลกัเเกณฑ์ที
สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

3. พิจารณาคณุสมบตัิของผู้บริหารสงูสดุที
เหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทเพื
อให้บรรลุ
วิสยัทศัน์ที
กําหนดไว้โดยให้ครอบคลมุทั �งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี
ยวชาญ 
และนําปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธรุกิจที
สําคญัและเกี
ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาด้วย 

4. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือขั �นตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
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ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคณุสมบตัิตามที
กําหนดไว้ และเหมาะสมลกัษณะเฉพาะขององค์กร 
ทั �งนี � โดยยดึมั
นในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี  

5. จดัทําแผนการพัฒนากรรมการ เพื
อพฒันาความรู้กรรมการปัจจบุนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจ
ธรุกิจและบทบาทหน้าที
ของกรรมการบริษัท และพฒันาการตา่งๆ ที
สําคญั กํากบัดแูลให้บริษัทฯ จดั
ให้มกีารปฐมนิเทศ มอบเอกสารและข้อมลูที
เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที
ให้แก่กรรมการที
ได้รับ
การแตง่ตั �งใหม ่ 

6. จดัทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ เพื
อ
เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื
องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที
กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงใน
ตําแหน่งนั �นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที
ได้ เพื
อให้การบริหารงานของบริษัทฯ 
สามารถดําเนินไปได้อยา่งตอ่เนื
อง 

7. สนบัสนนุให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายชื
อบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทฯ 

8. คดัเลือกกรรมการบริษัทฯ ที
มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื
อ
นําเสนอตอ่ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตง่ตั �งเมื
อมีตาํแหน่งว่างลง 

9.   สรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทน

กรรมการที
ครบวาระ หรือกรณีอื
นๆ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ กรรมการผู้จดัการ เพื
อ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

10. ประชมุและรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ในการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที
ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื
อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื
อให้สามารถจงูใจและรักษากรรมการที
มีความสามารถ มีคณุภาพ 
และศกัยภาพ ทั �งนี � ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาเพื
อให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อที

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีเพื
อขออนมุตัิ  

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื
อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั และดําเนินการประเมนิโดยคณะกรรมการสรร
หาฯ จะนําผลการประเมนิดงักลา่วมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

3. พิจารณาอนมุตัิ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

4. พิจารณาอนุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน รวมถึง ค่าตอบแทนอื
นๆ 
สําหรับประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นประจําทกุปี  

5. ประเมินผลการปฏิบตังิานประจําปีและพิจารณาปรับอตัราคา่ตอบแทนที
เหมาะสมให้แก่ประธาน

เจ้าหน้าที
บริหารของบริษทัฯ เพื
อเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
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6. ประชมุและรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง  

5) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตัิจดัตั �งคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยแต่งตั �งจากกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารระดบัสงูจากสว่นงานตา่งๆ โดยมกีรรมการอิสระเป็นที
ปรึกษาของคณะกรรมการนี �  

รายชื�อและตาํแหน่งคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  

1) แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต  ประธานกรรมการ 

2) นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต            กรรมการ 

3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี           กรรมการ และเลขานกุารฯ 

4) นายวิบรูณ์ สนุทรวิวฒัน์  กรรมการ    

โดยมีนายไพฑรูย์ ทวีผล เป็นที
ปรึกษาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

1. กําหนดนโยบายและเสนอแนวปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูลกิจการที
ดี ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ติดตามดแูลการปฏบิตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ   

ที
ดี และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั �ง
หลกัสากล 

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

4. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เกี
ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น 
แนวปฏิบตัิ  และข้อเสนอแนะเพื
อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. ครอบคลมุการกํากบัดแูลการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ
งแวดล้อม 

6. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มกีารประชมุตามความจําเป็นและความเหมาะสม 

โดยจะต้องมีการประชมุไมน้่อยกว่า 2 ครั �งตอ่ปี และรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบ 

6) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร     

ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที
 10/2559 เมื
อวนัที
 11 ตลุาคม 2559 ได้มีมติแตง่ตั �งคณะ กรรมการ 
นโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร โดยแต่งตั �งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร เข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
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รายชื�อและตาํแหน่ง คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร   

1) นายไพฑรูย์ ทวีผล   ประธานคณะกรรมการ 

2) นายครรชิต บนุะจินดา   กรรมการ 

3) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั   กรรมการ 

4) นายพิธาน องค์โฆษิต   กรรมการ 

5) นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์  กรรมการ 

นายสมชาย อาจรักษา  ได้รับการแตง่ตั �งเป็นเลขานกุารฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี
ยงโดยรวมของบริษัทให้ครอบคลมุความเสี
ยงใน
ทกุๆ ด้าน เพื
อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. พิจารณาความเสี
ยงที
สําคญัของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกนั หรือลดระดบัความเสี
ยงให้อยูใ่น
ระดบัที
ยอมรับได้ 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี
ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที
กําหนด 

4. ดแูล ติดตาม ประเมินผล รวมทั �งปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เพื
อลดความเสี
ยงอย่างต่อเนื
อง และ
เหมาะสมกบัภาวการณ์ดําเนินธรุกิจของบริษัท 

5. ปฏบิตัิการอื
นใดตามที
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที
เห็นสมควร 

6. ประชมุและรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการ     

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตัิจดัตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงระดบัจัดการ โดยแต่งตั �งจาก
ผู้บริหารระดบัสูงจากฝ่ายจดัการของส่วนงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ และมีประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นประธาน
กรรมการ  

รายชื�อและตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการ  

1) นายพิธาน องค์โฆษิต   ประธานกรรมการ 

2) นายเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนี
ยน กรรมการ 

3) นางธญัรัตน์ เทศน์สาล ี  กรรมการ 

4) นายอรรถสิทธิ& องค์โฆษิต  กรรมการ 

5) นายวบิรูณ์ สนุทรวิวฒัน์   กรรมการ 

6) นางสาวกนกพร สขุประสิทธิปรีดี กรรมการ 

7) นางสาวนิตยา โรจนกําพล  กรรมการ 

8) นางวรรณวดี พฒันศาสตร์  กรรมการ 
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9) นางสณีุ เอกธีรจิตต์   กรรมการ 

10) นายลนิ, โพ ซิง   กรรมการ 

11) นายสนุนั ศรีเพชร   กรรมการ 

12) นายพล ดริุยะบรรเลง   กรรมการ 

 นายสมชาย อาจรักษา   เลขานกุารฯ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที� ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัจดัการ 

1. รับผิดชอบให้มีการประเมนิความเสี
ยง จดัทํา และกํากบัดแูลการดําเนินการตามแผนการจดัการ
ความเสี
ยงในระดบัองค์กร 

2. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี
ยงให้อยูใ่นระดบัความเสี
ยงที
สามารถยอมรับได้ 

3. กําหนดกรอบการบริหารความเสี
ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี
ยง และ
ติดตามการนําไปปฏิบตั ิสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี
ยง 

4. สอบทานการบริหารความเสี
ยง รวมทั �งดําเนินการเพื
อให้มั
นใจได้วา่การจดัการความเสี
ยงของบริษัท

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเสี
ยงให้อยูใ่นระดบัที
ยอมรับได้ และกํากบัดแูล
ให้หนว่ยงานตา่งๆ ดําเนินงานตามแผนการจดัการความเสี
ยง 

5. จดัให้มกีารประชมุทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี
ยง พร้อมรายงานผลตอ่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร ทราบเป็นประจําต่อเนื
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 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั VC - M - M  

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต M - - C -  

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต M - - M -  

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ M - - - M 

นายพิธาน องค์โฆษิต VC - - - M 

นายครรชิต บนุะจินดา M M - - M  

หมายเหตุ :      C – Chairman   ประธาน  VC – Vice Chairman    รองประธาน     M – Member    กรรมการ 
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2562 

                                                 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  7 / 12 3 / 6 2 / 3 - - 

นายไพฑรูย์ ทวีผล 12 / 12 6 / 6 3 / 3 - 4 / 4 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 12 / 12 - 3 / 3 - 4 / 4 

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต 12 / 12 - - 2 / 2 - 

นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 12 / 12 - - 2 / 2 -   

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ 12 / 12 - - - 4 / 4 

นายพิธาน องค์โฆษิต 12 / 12 - - - 4 / 4 

นายครรชิต บนุะจินดา 12 / 12 6 / 6 - - 4 / 4 

8.2 ผู้บริหาร  

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มผีู้บริหารจํานวน 10 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) นายอรรถสิทธิ& องค์โฆษิต ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) นายไพโรจน์ ธาราวชัรศาสตร์ ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 

8) นายสนุนั ศรีเพชร ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการผลติ 

9) นายวบิรูณ์ สนุทรวิวฒัน์ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

10) นางสาวกนกพร สขุประสิทธิ&ปรีดี ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายสรรหา/จดัซื �อ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ 

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 ดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานทั
วไปของบริษัท 

2. บรรจุ แต่งตั �ง ถอดถอน โยกย้าย เลื
อน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และ
ลกูจ้าง ตลอดจนให้พนกังานและลกูจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที
คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้า
เป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึ �นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

3. มีอํานาจอนมุตัิการวา่จ้างผู้บริหารระดบัผู้อํานวยการอาวโุส และระดบัผู้ อํานวยการ ผู้จดัการ 

4. มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั
งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้ามาลงนามในนิติกรรมสญัญา 
เอกสารคาํสั
ง หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ที
ใช้ติดตอ่กบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบคุคลอื
น 
ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใดๆ ที
จําเป็นและสมควร เพื
อให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลลุว่งไป 

5. มีอํานาจอนมุตัิ และมอบอํานาจชว่งอนมุตัิเบิกจา่ยเพื
อการจดัซื �อจดัจ้างซึ
งทรัพย์สนิและบริการ เพื
อ
ประโยชน์ของบริษัท ซึ
งอํานาจการอนมุตัิดงักล่าว จะเป็นการอนมุตัริายการปกติทั
วไปทางการค้าที
มี
วงเงนิไมเ่กิน 800 ล้านบาทตอ่รายการ และอนมุตัคิา่ใช้จา่ยในการซื �อทรัพย์สินอื
นในวงเงนิไมเ่กิน 400 

ล้านบาทตอ่รายการ หากเกินจํานวนที
สามารถอนมุตัิให้นําเสนอเพื
อขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

6. มีอํานาจอนมุตัิวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนสั หรือสตูรโบนสั หรือการปรับผลตอบแทนประจําปี

ของผู้บริหารและพนกังาน 

7. ดําเนินการให้มีการจดัทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะ 

กรรมการเพื
อขออนมุตัิ และมีหน้าที
รายงานความก้าวหน้าตามแผน และงบประมาณที
ได้รับอนุมติั
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการในทกุๆ 3 เดือน 

8. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที
ได้อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

9. มีอํานาจในการมอบอํานาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื
นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้โดย
การมอบชว่ง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือ

มอบอํานาจฉบบันี � และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั
งที
คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทกําหนดไว้ 

10. อนมุตักิารแตง่ตั �งผู้มีอํานาจลงนามเอกสารสั
งจ่ายเงินของบริษัทฯ รวมถึงสญัญาต่างๆ  เอกสารทาง

บญัชีและการเงิน และเอกสารทั
วไป 

11. เป็นที
ปรึกษาฝ่ายจดัการในเรื
องเกี
ยวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏบิตัิอื
นๆ ซึ
งเกี
ยวข้องกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

12. มีอํานาจอนมุตัิการแตง่ตั �งที
ปรึกษาด้านตา่งๆ ที
จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

13. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั
ง มติที
ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ มติที
ประชุมคณะ 

กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทกุประการ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

เพื
อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั �ง นางธญัรัตน์ เทศน์
สาลี เป็นเลขานกุารบริษัท เพื
อชว่ยดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทในการดแูลบริหารกิจการให้ดําเนินไป
ในทิศทางที
ถกูต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ
งขึ �น โดยกําหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี � ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี � 
1.1 ทะเบียนกรรมการ 

1.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ 

1.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสียที
รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการอื
นๆ ตามที
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

4. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และข้อพึงปฏบิตัิต่างๆ 

5. ร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 

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

7. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที
รับผิดชอบตอ่หนว่ยงานที
กํากบับริษัทฯ
ตามระเบียบ และข้อกําหนดของหน่วยงานทางราชการ 

8. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสํานกัคณะกรรมการกํากบั 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที
เหมาะสม 

10. ติดตอ่สื
อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั
วไปให้ได้รับสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัทฯ 

11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี 

- ปัจจบุนั ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร สายงานการเงนิและบริหาร 

- ปริญญาโท บญัชี  Roosevelt University สหรัฐอเมริกา 

- คณุสมบตั:ิ มีความรู้ด้านบญัชีที
เกี
ยวข้อง มีความสามารถในการสรุปประเดน็ การจดัทํารายงานการ

ประชมุ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคดิริเริ
ม
สร้างสรรค์ มภีาวะผู้ นํา มีความสามารถในการสื
อสารและการประสานงาน และเป็นผู้ ที
มคีวามซื
อสตัย์ 
สจุริต 
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- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานกุารบริษัท จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ

การอบรมสมัมนาอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง จากตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือจากองค์กรที
มีความน่าเชื
อถือ 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการ

และผู้ บริหารระดบัสูง โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมที
สะท้อนถึงหน้าที
ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมที

เชื
อมโยงกบัความสําเร็จในการปฏิบตัิงาน ผลประกอบการ ปัจจยัแวดล้อมอื
น ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ค่าตอบแทนของบริษัทอื
นที
อยู่ในระดับที
ใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนําผลสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการที
จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มา

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย  

1) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบของ

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเบี �ยประชุม และค่าตอบแทนประจําปี โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื
นที
มีขนาดและ
ลกัษณะของธุรกิจที
ใกล้คียงกัน ทั �งนี � ค่าตอบแทนดงักล่าว มีหลกัเกณฑ์เดียวกันสําหรับกรรมการทั �งคณะ ซึ
ง
รวมถึงกรรมการที
เป็นผู้บริหารด้วย  

ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื
อพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกปี 

คา่ตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้รับการอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งที
 35/2561 เมื
อวนัที
 26 

เมษายน 2561 และ ครั �งที
 36/2562 เมื
อวนัที
 25 เมษายน 2562 แล้ว ตามลําดบั 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี ยประชุม (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

1 นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ  2,000,000  1,600,000  460,000  420,000 

2 พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการ  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

3 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการ  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

4 ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั รองประธาน  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

5 แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต กรรมการ  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

6 นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต กรรมการ  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

7 นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

8 นายพิธาน องค์โฆษิต รองประธาน  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

9 นายครรชิต บนุะจินดา กรรมการ  1,000,000  800,000  400,000  360,000 

 รวมทั งสิ น   10,000,000  8,000,000  3,660,000  3,300,000 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี (บาท) ค่าเบี ยประชุม (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

1 นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานกรรมการ  560,000  460,000  235,000  175,000 

2 พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส กรรมการ  480,000  380,000  205,000  150,000 

3 นายครรชิต บนุะจินดา กรรมการ  480,000  380,000  205,000  150,000 

 รวมทั งสิ น   1,520,000  1,220,000  645,000  475,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง 
ค่าเบี ยประชุม  (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561 

1 พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการ  30,000 - 

2 ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ  50,000 - 

3 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการ  50,000 - 

 รวมทั งสิ น   130,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

ลําดับ รายชื�อ ตําแหน่ง 
ค่าเบี ยประชุม (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561 

1 นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานกรรมการ  90,000 - 

2 นายครรชิต บนุะจินดา กรรมการ  75,000 - 

3 ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ  75,000 - 

4 นายพิธาน องค์โฆษิต กรรมการ  75,000 - 

5 นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ กรรมการ  75,000 - 

 รวมทั งสิ น   390,000 - 

2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ บริหารโดยมี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาและทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูเพื
อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ซึ
งค่าตอบแทนดงักล่าว มีการกําหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้าง
คา่ตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกบั ข้อมลูการสํารวจการจา่ยคา่ตอบแทนจากสถาบนัและองค์กร

ที
ได้รับความเชื
อถือ อตัราเงินเฟ้อ ผลการดําเนินการของบริษัท ผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที
ความรับผิดชอบที
ได้รับมอบหมายด้วย โดยมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ บริหารเป็น
เงินเดือน โบนสั และเงนิสมทบเข้ากองทนุสํารองเลี �ยงชีพ ดงันี � 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2561 

จาํนวน 

ราย 

จาํนวนเงิน  

(บาท) 

จํานวน 

ราย 

จาํนวนเงนิ  

(บาท) 

 เงนิเดือน 9  28,486,872 9  27,859,550 

 โบนสั/ เงนิสมทบกองทนุสํารองเลี ยงชีพ 9  6,516,416 9  8,370,160 

ผลตอบแทนอื�นสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 

เมื
อวันที
 25 เมษายน 2562 ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท (โครงการ ESOP-W6) จํานวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย  

จํานวนพนกังานทั �งหมดของบริษัทฯ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม  

บุคลากร 
ปี 2562 

(คน) 

ปี 2561 

(คน) 

ปี 2560 

(คน) 

ปี 2559 

(คน) 

 ผู้บริหาร (ระดบัผู้ ช่วยผู้จดัการขึ นไป)  65  59  57  55 

 พนกังานฝ่ายขายและบริหาร  123  129  125  121 

 พนกังานสายการผลิต   831  854  839  806 

 พนกังานสายการผลิต - เหมาช่วง  1,614  2,083  1,975  1,714 

รวมบคุลากรทั งสิ น*  2,633  3,125  2,996  2,696 

จํานวนพนกังานทั �งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 

บุคลากร 
ปี 2562 

(คน) 

ปี 2561 

(คน) 

ปี 2560 

(คน) 

ปี 2559 

(คน) 

 บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  2,633  3,125  2,996  2,696 

 บจ. เคซีอี เทคโนโลยี  1,887  2,140  2,073  2,021 

 บจ. เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล  623  877  883  891 

 บจ. ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์  345  389  388  378 

 บจ. เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  53  61  61  57 

 บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์  9  -  -  - 

 บจ.เคซีอี ประเทศไทย  16  14  14  14 

 บจ. เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี  32  33  32  31 

 บจ. เคซอีี อเมริกา อิงค์  26  26  -  - 

รวมบคุลากรทั งสิ น* 5,624  6,665  6,447  6,105 

*นบัรวมพนกังานเหมาช่วง (subcontracted labor)  
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีบคุลากรทั �งหมดจํานวน 2,633 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่าย

ผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทั �งสิ �น 944 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 1,411 ล้านบาท ในปี 2562 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษัทฯ มนีโยบายสง่เสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพและความพร้อมใน

การปฏิบัติตามพันธกิจ "มุ่งมั
นสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื
อง" ซึ
งจะนําไปสู่ความสําเร็จตาม
วิสยัทศัน์ขององค์กรอยา่งยั
งยืน  

ตลอดปี 2562 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 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 จํานวนชั
วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี) 74.06 73.50 62.52 73.57 31.73 

 พนกังานที
มีทกัษะหลายด้าน (ร้อยละ) 69.45 75.22 70.00 77.84 80.61 
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 ผงัองคก์ร 
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นโยบายการกํากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสําคญัของการ

กํากบัดแูลกิจการที
ด ีและมุง่มั
นที
จะกํากบัดแูลให้องค์กรมกีารดําเนินงานและปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

กํากับดูแลกิจการที
ดีตามนโยบายบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื
อเสริมสร้างความเชื
อมั
นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า
พนกังาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื
อวา่การกํากบัดแูลกิจการที
ดีจะช่วยเพิ
มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบติั

สากลของ Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) บริษัทได้จดัให้มี “นโยบาย

กํากับดูแลกิจการ” เพื
อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มี
คณุธรรม จริยธรรม และใช้เป็นแนวปฎบิตัิที
ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในกลุ่มเคซีอี เพื
อลด

ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียให้มีน้อยที
สุด โดยใช้นโยบาย วิธีการทํางาน กฎเกณฑ์ 

ข้อบงัคบั ระเบียบประเพณี เข้ามาชว่ยในการควบคมุองค์ประกอบที
เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความสําเร็จของการกํากบั
ดแูลกิจการที
ดี บริษัทฯจะมุ่งมั
นพฒันาการกํากบัดแูลกิจการอย่างต่อเนื
องเพื
อบรรลเุป้าหมายในการสร้างความ
มั
นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั
งยืนให้กบัองค์กรและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทบทวน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที
ดีอย่างต่อเนื
องเป็นประจําทุกปี เพื
อให้มีความทนัสมยัเป็นไปตามสถานการณ์

ปัจจบุนั 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบติัในการทํางานที
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และกําหนดให้มีการทบทวนเป็นประจําทกุปี และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทฯ เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของการกํากับดูแลกิจการที
ดีของบุคลากรทั
วทั �ง
องค์กรอย่างต่อเนื
อง บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการ

เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการดงักล่าว และสื
อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื
องจรรยาบรรณและ
แนวทางปฏิบตัิผ่านหลายๆ ช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท  เพื
อกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคญัของข้อพึง

ปฏบิตัิที
ดี  โครงสร้าง บทบาท หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสมัพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
การเปิดเผยข้อมลู ตลอดจนกฎหมาย ข้อบงัคบั และจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการดํารงตําแหน่ง 

และการปฏิบตัิหน้าที
 รวมถึงจดัให้มีการติดตามการปฏิบตัติามจริยธรรมธรุกิจและคูม่ือจรรยาบรรณ ทําให้บริษัทฯ

ดําเนินธุรกิจได้อยา่งโปร่งใส เป็นธรรม สง่เสริมการดําเนินงานที
ยั
งยืน และใช้เป็นเครื
องมือในการบรรลเุป้าหมาย
สําคญัของบริษัทฯ ในการที
จะเพิ
มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และผู้ เกี
ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดําเนินธุรกิจ
ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ
มแก่กิจการในระยะยาว บนพื �นฐานการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและ

9 การกาํกับดูแลกจิการ 
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จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทําด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการ

ปฏบิตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียและผู้ เกี
ยวข้องทกุๆ ฝ่ายอยา่งมีคณุธรรมและเท่าเทียมกนั  

ทั �งนี � ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการตามแนวปฏบิตัิที
ดีของตลาด 

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบทกุข้อ โดย บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีตามหลกัเกณฑ์การ

ประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

ในระดบั “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring ในปี 2562 ตอ่เนื
องเป็นปีที
ห้า โดยมีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (Thai Institute of Directors Association; IOD) เป็นผู้ประเมิน ซึ
งจากผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการของ 

บริษัททกุปีที
ผา่นมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่มั
นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคนที
ให้ 

ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที
ดีอยา่งเป็นรูปธรรมและ 

ตอ่เนื
อง 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั �นพื �นฐานตา่งๆ ทั �งในฐานะนกัลงทุนใน
หลกัทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆ กลุ่มทั �ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ หรือ

นกัลงทุนสถาบนัด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามข้อกําหนดและกฎหมายที
เกี
ยวข้องตามแนวทางการ
ปกป้องและรักษาสิทธิขั �นพื �นฐาน โดยได้กําหนดสิทธิขั �นพื �นฐานของผู้ ถือหุ้นไว้ในคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของ
บริษัทฯ กลา่วคือ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ สิทธิในการเปลี
ยนมือหรือโอนสิทธิในหุ้นของตน สิทธิในการ

รับสว่นแบง่กําไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมลูและข่าวสารที
มีนยัสําคญัของบริษัทฯอย่างสมํ
าเสมอและ

ตรงตามเวลาที
ควรจะเป็น สิทธิในการเข้าร่วมประชมุเพื
อเข้าร่วมกระบวนการในการตดัสินใจลงคะแนนเสียงใน
เรื
องสําคญัใดๆ ในที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

แทน สิทธิในการแต่งตั �งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื
องค่าตอบแทน
ของกรรมการในทกุๆรูปแบบ สิทธิในการออกเสียงแต่งตั �งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี และสิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื
อร่วมตดัสนิใจในเรื
องสําคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล 

การแก้ไขเปลี
ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ รายการเพิ
มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
การอนมุตัิธรุกรรมที
สาํคญัและมผีลตอ่ทิศทางการดาํเนินธรุกิจของบริษัทฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระใน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมและรับทราบการตัดสินใจในเรื
องสําคัญใดๆ ที
เกี
ยวข้องกับการ
เปลี
ยนแปลงการดําเนินกิจการพื �นฐาน 

สําหรับรายละเอียดสิทธิขั �นพื �นฐานของผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯได้กําหนดไว้ชดัเจนในเอกสารที
จดัสง่ให้กบั
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท ทั �งนี �เพื
อให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับ
ข้อมลูอยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารที
เกี
ยวข้องกับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
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ประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื
น เข้าร่วม

ประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ
งแบบใดที
ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ บริษัทฯ ได้

จดัทําหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที
ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตาม
แบบที
กระทรวงพาณิชย์กําหนด  และบริษัทยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ ถือหุ้นสําหรับปิดหนงัสือมอบ

ฉันทะอีกด้วย นอกจากนั �น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นที
เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที
ประชุมเปิดการ
ประชมุแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที
อยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไมไ่ด้มีการลงมติ 

ในปี 2562 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที
 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรี

นครินทร์ 2 ชั �น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั
น เลขที
 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ ซึ
งเป็นโรงแรมที
ตั �งอยูใ่นทําเลที
ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชมุได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียง

พอที
จะรองรับผู้ ถือหุ้นที
ให้ความสนใจเข้าประชุมมากขึ �น ทั �งนี � เพื
ออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้า
ประชมุ และซกัถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ อยู่ภายในห้องประชมุเดียวกนั ทําให้การประชุมดําเนินไป

อยา่งราบรื
นและมีประสิทธิภาพ 

ในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วย

ระบบบาร์โค๊ด และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนี �ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที
คนกลางที
เป็นบุคคลภายนอก ทําหน้าที
ตรวจสอบและ
สงัเกตการณ์ตั �งแตก่ระบวนการลงทะเบียนตลอดจนการนบัคะแนนเสียง โดยเมื
อจบการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี จะมีกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ของ

จํานวนกรรมการทั �งหมด โดยในวาระเลือกตั �งกรรมการ ได้มีการชี �แจงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการในการเสนอชื
อกรรมการสามท่านเข้ารับตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ
ง ทั �งนี � รายละเอียดเกี
ยวกับ
กรรมการที
เสนอชื
อเข้ารับตําแหน่ง บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นเพื
อการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา 

ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดํารงตําแหน่งสําคญัๆ ในอดีตและปัจจบุนั เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูเพียงพอ
ในการประกอบการตัดสินใจ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้มีวาระเกี
ยวกับค่าตอบแทน
กรรมการเพื
อชี �แจงให้กับผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงจํานวนเงิน และประเภทของค่าตอบแทนที
กรรมการแต่ละคนได้รับ 

รวมถึงนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทน และหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการแตล่ะตาํแหนง่ด้วย  

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลําดบัระเบียบวาระที
ได้กําหนดไว้ในหนงัสือนัด
ประชมุที
ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไมม่ีการเปลี
ยนแปลงลําดบัวาระและไม่มีการขอให้ที
ประชมุพิจารณาเรื
อง
อื
นที
นอกเหนือไปจากที
กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซกัถามใน

วาระตา่งๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียด ทั �งนี � ในวาระที
ผู้ ถือ
หุ้นมข้ีอสงสยัหรือได้ซกัถาม ก็ได้จดัเตรียมบคุลากรที
เกี
ยวข้องเป็นผู้ตอบคําถาม 

 



                                                                                                           แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 

79 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที

เกี
ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กําหนดให้มีการจดัการประชมุปีละ 1 ครั �งภายในเวลาไม่
เกิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีที
มีความจําเป็นเร่งดว่น ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ
งเป็นเรื
องที
กระทบหรือเกี
ยวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเกี
ยวข้องกับเงื
อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที
ใช้
บงัคบัที
 

ต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2562 บริษัทไม่

มีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นใดๆ  

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื
อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที
 36/2562 และได้กําหนดระเบียบ

วาระการประชมุพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื
อ
สิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและรับเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ ได้นํารายละเอียดดงักล่าวแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที
 12 มีนาคม 2562 และ

เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www. 

kce.co.th) ตั �งแตว่นัที
 14 มีนาคม 2562 เพื
อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาลงมติ

ในแตล่ะวาระการประชมุและเอื �ออํานวยให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อยา่งเตม็ที
 นอกจากนี �บริษัทฯ ได้ลงประกาศ

เชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในหนังสือพิมพ์รายวันทั �งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ในวันที
 29 

มีนาคม, วนัที
 1 และ 2 เมษายน 2562 และได้สง่หนงัสือนดัประชมุครั �งที
 36/2562 ฉบบัภาษาไทยผ่านทางศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที
 3 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี �  

• หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที
 36/2562 ที
ระบวุนั เวลา และสถานที
ในการจดัประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้น พร้อมทั �งรายละเอียดข้อมลูประกอบการตดัสินใจในแตล่ะวาระ โดยแตล่ะวาระระบชุดัเจนวา่ 

เป็นวาระเพื
อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนมุตั ิพร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบในเตล่ะวาระอยา่งละเอียด 

• รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที
 35/2561 

• รายงานประจําปี 2561 (QR CODE) 

• ข้อมลูบคุคลที
ได้รับการเสนอชื
อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ พร้อมประวตัิโดยละเอียด อาทิเชน่ ชื
อ ประวตัิการเป็นกรรมการ การศกึษา การ
เข้าร่วมการอบรม ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในธรุกิจอื
น จํานวนครั �งของการเข้าร่วมการ
ประชมุในปีที
ผา่นมา และรายละเอียดอื
นๆที
เกี
ยวข้อง 

• ข้อมลูรายละเอียดของผู้สอบบญัชี เช่น บริษัท  ชื
อของผู้ตรวจสอบบญัชี และบริษัทตรวจสอบบญัชี 
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• รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย (ESOP-W6) 

• แบบรายงานการเพิ
มทนุ (F53-4) 

• ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที
เกี
ยวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

• หนงัสือมอบฉนัทะตามที
กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนดซึ
งผู้ ถือหุ้นสามารถ

กําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ 

• เอกสารหลกัฐานที
ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยอธิบายการแตง่ตั �งตวัแทน
โดยการมอบฉนัทะ ขั �นตอนในการลงทะเบียน  ขั �นตอนในการออกเสียงลงคะแนน และกติกาของการ
นบัคะแนนเสียง 

• แผนที
สถานที
จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ซึ
งเป็นรูปแบบที
ผู้ ถือ
หุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี � ยงัมีรายชื
อพร้อมประวตัิกรรมการอสิระให้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้มอบฉนัทะไว้ด้วย 

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที
 36/2562 นายบญัชา  องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าที
เป็น
ประธานที
ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยงองค์กร คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที
ปรึกษาด้าน

กฎหมายเข้าร่วมประชุมครบทุกฝ่าย ณ เวลาเริ
มการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั �งหมด 1,140 ราย โดย

แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 50 ราย รวมจํานวนหุ้น 315,836,776 หุ้น ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระและผู้แทนจํานวน 1,090 ราย จํานวน 499,873,422 หุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ทั �งหมด 815,710,198 

หุ้นเท่ากบัร้อยละ 69.5528 ซึ
งมากกว่าสดัส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที
จดัจําหน่ายแล้ว 1,172,793,596 หุ้น โดย

การประชุมครั �งนี �มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมถึง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี
ยง
องค์กร 

บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั
วโมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์

โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนในแตล่ะวาระ เพื
อความถกูต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื
อถือของข้อมลู

และให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุหลงัจากการประชมุเริ
มแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระที
ยงัไมไ่ด้พิจารณาลงมตไิด้ 

ก่อนเริ
มเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที
เลขานกุารที
ประชมุ 
ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการประชุม จากนั �นได้ชี �แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขั �นตอนการ
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ลงคะแนนเสียง การเก็บบตัรลงคะแนน รวมถึงขั �นตอนการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที
ต้องลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดในการบนัทกึคะแนนเสียง 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 �งหมดที
มีอยู ่เพื
อออกความเห็นว่า เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

อยา่งใดอยา่งหนึ
งเทา่นั �นในแตล่ะวาระได้  

• ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยทําเครื
องหมายลงบนบตัรลงคะแนน พร้อมลงนามในบตัร  

ทั �งนี � เพื
อความรวดเร็วในการนบัคะแนน ให้สง่บตัรลงคะแนนเฉพาะบตัรที
ระบคุวามเห็น "ไมเ่ห็นด้วย" 

และ "งดออกเสียง" เท่านั �น  

• ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที
ลงคะแนนเสยีง "ไมเ่ห็นด้วย" 

และ "งดออกเสียง" เท่านั �น แล้วนําคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลา่ว หกัออกจาก

จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชมุ สว่นที
เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที
ลงคะแนน 

"เห็นด้วย" ในวาระนั �นๆ รายงานผลการนบัคะแนนจะแสดงบนจอด้านหน้าของห้องประชมุ  

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

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

• ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ มิได้คืนบตัรลงคะแนนที
ออกเสียง "ไมเ่ห็นด้วย" และ "งดออก

เสียง" แก่เจ้าหน้าที
 ก่อนที
ประธานฯ จะปิดวาระการประชมุในแตล่ะวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นได้ออก

เสียง "เห็นด้วย" 

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

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

     ในประเทศไทย) 

2.  มีการแก้ไข ขีดฆา่ความเห็น โดยมไิด้ลงนามกํากบั 

3.  การขีดฆา่บตัรทั �งบตัร 

4.  บตัรลงคะแนนที
ชํารุด และไมอ่ยูใ่นสภาพที
สามารถอ่านผลได้ 
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• มติที
ประชมุ ในกรณีทั
วไป หากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ "เห็นด้วย" และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ในเรื
องคะแนนเสียง ให้ถือวา่ที
ประชมุให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมติัในวาระนั �นๆ ในกรณีอื
น ซึ
งมี
กฎหมายหรือข้อบังคับกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ที
ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

• การสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์

จะสอบถามข้อสงสยั หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ �น เมื
อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความ

กรุณาแจ้งต่อที
ประชุมว่า ท่านเป็นผู้ ถือหุ้นหรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ชื
อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอ

ความคิดเห็นหรือคําถาม เพื
อการบนัทึกรายงานการประชุม และในการสอบถามหรือแสดงความ

คิดเห็น ขอให้เสนอเนื �อหาอยา่งกระชบัและตรงประเด็น 

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

ระเบียบวาระเพื
อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลงั 

นอกจากนั �น เลขานุการที
ประชมุได้แจ้งว่า เพื
อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที
ดีในการดแูล
สิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประชาสมัพนัธ์ ผ่านระบบ SET portal และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวนัที
 
10 กนัยายน 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 เพื
อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอ

ชื
อบุคคลเพื
อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเรื
องเพื
อให้
พิจารณาในการประชมุครั �งนี �  

เริ�มการประชุม 

นายบญัชา องค์โฆษิต ประธานที
ประชมุได้กล่าวเปิดการประชมุ โดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วม

ประชมุเข้าสู่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที
 36 ประจําปี 2562 และได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จํากดั และที
ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั ซึ
งเป็นคนกลางและทําหน้าที

เป็นผู้ตรวจสอบและสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน ที
เข้าร่วมการประชมุด้วยในครั �งนี � 

ประธานได้ดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระการประชมุที
ได้แจ้งไว้ในหนงัสือนดัประชมุที
ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น

แล้ว และไมม่ีการเพิ
มวาระโดยที
ไม่ได้แจ้งผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที
ได้เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที
 36/2562 มรีายละเอียดดงัระบใุนหนงัสือเชิญประชมุ 

หลงัจากที
ประธานได้ให้ข้อมลูตามระเบยีบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทุกรายได้

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคาํถาม ในแตล่ะวาระ โดยให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 

จากนั �นประธานและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสําคัญกับทุกคําถาม 
หลังจากนั �น จึงให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะปฎิบัติตาม

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

ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมลูสาระสําคญั ได้แก่มติที
ประชมุและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจํานวนเสียงที

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง คําถาม คําชี �แจงและความคิดเห็นของที
ประชมุโดยละเอียดและชดัเจน โดยผู้ ถือ
หุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั �งที
 36/2562 โดยในการประชุมปีที

ผ่านมา บริษัทฯได้ใช้เวลาในการประชมุทั �งหมดโดยประมาณ 1 ชั
วโมง 55 นาที โดยเริ
มเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชมุตั �งแตเ่วลา 13.00 น. เริ
มประชมุเวลา 15.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.55 น. 

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ นําส่งมติที
ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัประชมุผ่านระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื
อให้ผู้ ถือหุ้นที
ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที และนําส่งรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที
 36/2562 ที
บนัทึกชี �แจงขั �นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที
ประชมุ
ทราบก่อนดําเนินการประชมุ ประเด็นคาํถามและคําตอบที
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในที
ประชมุโดยละเอียด ผลการลง 

คะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายชื
อกรรมการ
ผู้ เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลงัจากวันประชุม และได้เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯที
 www.kce.co.th เมื
อวนัที
 7 พฤษภาคม 2562 เพื
อเป็นการเพิ
มช่องทางการรับทราบข้อมลู
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดงักลา่ว  

ในการจดัการประชุมสามญัประจําปี 2562 ที
ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคณุภาพการ

จดัการประชุม ที
 96 คะแนน ซึ
งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทนุไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะยงัคงพฒันาและปรับปรุงการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ๆ ไปให้ดียิ
งขึ �นไปอีก 

2. การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้น และมีการปฏิบตัิตามแนวทางกํากบัดแูลกิจการที
ดีโดยไม่

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

กลุม่อยา่งเท่าเทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ ถือหุ้นต่างชาติหรือนกัลงทุนสถาบนั โดยผู้ ถือ

หุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการ

กระทําไมถ่กูต้อง หรือเพื
อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นที
มีอํานาจควบคมุการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นการ

กระทําทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดําเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 

2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง

เท่าเทียมกนั  ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บุคคล
อื
นหรือกรรมการอิสระ ซึ
งทางบริษัทได้ให้ข้อมลูของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวตัิ ที
อยู่ การศึกษา 

การดํารงตําแหน่งในกิจการที
แขง่ขนัหรือเกี
ยวเนื
องกบัธรุกิจของบริษัทฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

และการมสีว่นได้เสียในวาระที
พิจารณา โดยให้ข้อมลูทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั �งเอกสารที
จดัส่งให้กบั
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ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยหนงัสือมอบฉนัทะที
ทางบริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นแบบ
ที
กําหนดรายการต่างๆที
จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชดัเจนตามที
กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2562 

ทางบริษัทฯได้สง่หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกบัรายงานประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนั

ประชมุ พร้อมกบัระบเุอกสารหลกัฐานที
ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ ดงันี � 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นที
เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที
สว่นราชการออกให้ ซึ
งปรากฏรูปถ่ายของ

ผู้ ถือหุ้น และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี
 หรือ
หนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีที
ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน 

• หนงัสือมอบอํานาจตามแบบที
แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึ
งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื
อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารที
สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมรีายละเอียดตามข้อ 1.1 

ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงชื
อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• เอกสารที
สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ดงัรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นที
เป็นนิตบิคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี � 

• เอกสารที
สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ
งรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนเข้าร่วมประชุม มีอํานาจกระทํา

การแทน 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบอํานาจตามแบบที
แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุซึ
งได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื
อผู้มอบอํานาจและรับมอบอํานาจ 

• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ถือหุ้นซึ
งรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิคุคลซึ
งลงนามในหนงัสือมอบ
อํานาจมีอํานาจกระทําการเชน่นั �น 

• เอกสารที
สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นซึ
งมไิด้มีสญัชาตไิทยหรือซึ
งเป็นนิติบคุคลที
จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคบัโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ
งมิได้มี
สญัชาติไทย หรือซึ
งเป็นนิติบุคคลที
จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั �งนี �ภายใต้
ข้อบงัคบัตอ่ไปนี � 
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• หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั �นอาจจะเป็นเอกสารที
ออกโดยสว่นราชการ ของประเทศ 

ที
นิติบคุคลนั �นตั �งอยู ่หรือโดยเจ้าหน้าที
ของนิติบคุคลนั �นก็ได้ ทั �งนี � จะต้องมีรายละเอียด

เกี
ยวกบัชื
อนิติบคุคลผู้มอีํานาจลงลายมือชื
อผกูพนันิติบคุคลและเงื
อนไขหรือข้อจํากดั
อํานาจในการลงลายมือชื
อ และสถานที
ตั �งสาํนกังานใหญ่ 

• เอกสารที
มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม 
และให้ผู้แทนนิติบคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล 

2.2 การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ปฏบิตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัทั �งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ ถือหุ้นตา่งชาติไม่

มีการปฏบิตัิใดๆที
มีลกัษณะเป็นการจํากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนยอ่มมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ  

บริษัทฯ กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชมุ 2 ชั
วโมง และรับลง ทะเบียนไป

จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ �น โดยในปี 2562 บริษัทฯ จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั �น 9 

โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั
น เลขที
 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ
งเป็น
โรงแรมที
ตั �งอยูใ่นทําเลที
ผู้ ถือหุ้นสามารถเดนิทางไปมาได้โดยสะดวก และมีขนาดเพียงพอที
จะรองรับจํานวนผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าที
คอยดูแล ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้น อธิบายขั �นตอนการ
ลงทะเบียน การเก็บบตัรลงคะแนนเสยีง การสง่คําถาม และให้ความชว่ยเหลือผู้ ถือหุ้นในด้านอื
นๆ  

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ รวมถึงได้จดั

พนกังานไว้คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  

- ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง

ในแตล่ะวาระ  

- บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารเลี �ยงรับรองที
เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที
มาร่วมประชุม 

การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทุกระเบียบวาระเพื
อให้กระบวนการนับ

คะแนนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีที
ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที
จากบริษัทที
ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจัดให้มี
เจ้าหน้าที
คนกลางที
เป็นบุคคลภายนอกเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน  สําหรับวาระเลือกตั �งกรรมการแทน
กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเลือกตั �งเป็นรายบคุคล 

2.3 แนวปฏิบตัิในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี�ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน (Inside Trading) เพื
อหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเอง หรือผู้ อื
นในทางมิชอบ อนัเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนซึ
งนอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้ว ยงัมี
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ผลกระทบต่อความน่าเชื
อถือของบริษัทด้วย โดยได้จัดทําแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที
มีผลต่อราคา
หลกัทรัพย์ ในหลกัการสําคญั ดงันี � 

1. จดัให้มรีะบบควบคมุภายในเพื
อป้องกนัการรั
วไหลของข้อมลูลบั  
1.1 มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรที
ชดัเจนในการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมและกระบวน การใน

การจดัการข้อมลูลบัให้พนกังานทราบและถือปฏิบตัิ โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 

 มีผู้ รับผิดชอบที
ทําหน้าที
ติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย จํากัดจํานวนบุคคลที
สามารถ
เข้าถึงข้อมลูลับให้น้อยที
สุดเท่าที
จําเป็น และปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรเพื
อให้พนักงาน
ตระหนกัถึงหน้าที
ในการรักษาความลบัของบริษัท ตลอดจนควบคมุเมื
อมีการฝ่าฝืน 

1.2 มีการบริหารจดัการเอกสารและการเข้าถึงข้อมลู เช่น การจดัทําเครื
องหมายแสดงสถานะของ
ข้อมลูลบั การจดัเก็บสําเนาเอกสารตา่งๆ ไว้อยา่งปลอดภยั โดยจํากดัการเข้าถึงข้อมลูให้เฉพาะ

พนกังานที
ได้รับมอบหมาย การจดัสรรเครื
องพิมพ์ เครื
องถ่ายเอกสาร มีการใช้รหสั รวมทั �งการ
เตือนพนกังานในการพดูคยุหารือเกี
ยวกบัเรื
องที
เป็นความลบัในที
สาธารณะ และห้ามพนกังาน
ทําสําเนาเอกสารข้อมลูลบั 

1.3 มีการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจดัเก็บข้อมลูลบับนระบบที
มีการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมลู อนุญาตเฉพาะบุคลากรที
ได้รับมอบหมายเท่านั �น ตั �งรหัสผ่านสําหรับการเข้าถึง
เอกสารต่างๆ และสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมดที
มีการจัดเก็บข้อมูลลับ ติดตั �ง
ซอฟต์แวร์ที
ทําให้สามารถลบข้อมลูที
อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศพัท์มือถือได้จาก
ระยะไกล มีระบบควบคมุไมใ่ห้พนกังานเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานรายอื
น และ
มีการทบทวนการจดัเก็บและการควบคมุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัและมีความปลอดภยั 

1.4 มีนโยบายที
กําหนดไว้อยา่งชดัเจนครอบคลมุถึงการตดิตอ่กบัสื
อมวลชนและบคุคล ภายนอกอื
น 

1.5 มีการตรวจสอบและการจดัการการรั
วไหลของข้อมลู มกีารกําหนดนโยบายการตรวจสอบกรณีที

สงสยัวา่มีข้อมลูรั
วไหล และสื
อสารให้พนกังานนํากระบวนการดงักลา่วมาใช้เมื
อเกิดเหต ุจดัให้มี
นโยบายการชี �เบาะแส ทั �งนี � ต้องแจ้งหรือรายงานไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ หรือสํานกังาน ก.ล.ต.

โดยทันทีหากข้อมลูลับเกิดรั
วไหลและไม่เป็นความลับอีกต่อไป หรือเมื
อมีผลการตรวจสอบ
เกี
ยวกบัการรั
วไหลของข้อมลูดงักลา่ว 

2. เก็บรักษารายชื
อบุคคลวงในที
มีส่วนเกี
ยวข้องกับธุรกรรมลบั โดยมีการจดัทําทะเบียนข้อมลูของ
บคุคลทั �งภายในและภายนอก ที
เข้าขา่ยเป็นบคุคลวงใน และลดจํานวนคนให้น้อยที
สดุ กําหนดให้ที

ปรึกษาบางรายหรือทั �งหมดจัดทํารายชื
อบุคคลวงในด้วย มีกระบวนการที
จะระบุว่าบุคคลใดมี
สถานะเป็นบคุคลวงใน และมีการยํ �าเตือนถึงความรับผิดชอบ และมีการปรับปรุงรายชื
อบุคคลวงใน
ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ  

3. มีการดําเนินการเพื
อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที
เกี
ยวข้องกบัข้อมลูลบั ตระหนกัถึงหน้าที
ของ
ตนในการปฏิบตัิตอ่ข้อมลูลบั 
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3.1 กําหนดหน้าที
ในการรักษาความลบัและข้อจํากดัการซื �อขายหลกัทรัพย์ไว้ในสญัญาจ้าง หรือ 

ข้อตกลงอื
นกบัพนกังานทุกราย รวมถึงลกูจ้างชั
วคราว ซึ
งอาจเข้าถึงข้อมลูลบั กําหนดสิทธิของ

นายจ้างไว้อยา่งชดัเจนในสญัญาจ้าง เกี
ยวกบัการเข้าถึงการสื
อสารทั �งหมดที
มีการบนัทกึไว้ โดย
พนกังานยงัมภีาระผกูพนัในการรักษาความลบัของบริษัทตอ่ไปแม้วา่สญัญาจ้างจะสิ �นสดุ 

3.2 จัดให้มีการอบรมพนักงานที
อาจต้องปฏิบัติหน้าที
เกี
ยวข้องกับข้อมูลลับ ที
จะไม่ให้เกิดการ
เปิดเผยข้อมลูลบัในลกัษณะที
ไม่ตั �งใจหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม สื
อสารภายในองค์กรเกี
ยวกับ
หน้าที
ในการรักษาข้อมูลลับอย่างสมํ
าเสมอ ให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบของการ

เปิดเผยข้อมลู รวมถึงการซื �อขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน และความรับผิดทางแพ่งและ
ทางอาญาในระดบับคุคลและระดบับริษัท รวมถึงการจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม ่

3.3 กรณีพนกังานลาออก บริษัทจะจดัให้มีการสมัภาษณ์ก่อนออกจากงานเพื
อให้มีการส่งมอบ

ข้อมลูลบัคนืบริษัท 

3.4 มีนโยบายการซื �อขายหลกัทรัพย์ที
ระบุถึงข้อห้ามตามกฏหมายเกี
ยวกับการซื �อขายหลกัทรัพย์
โดยใช้ข้อมลูภายในซึ
งครอบคลมุกรรมการและผู้บริหารสําคญั รวมถึงผู้บริหารและพนกังานทกุ
รายที
อยู่ในรายชื
อบุคคลวงในด้วย นอกจากนี � ยังมีมาตรการเกี
ยวกับการซื �อขายหลักทรัพย์
ในช่วงระหว่างที
บริษัทเข้าทําธุรกรรมลบัและยงัไม่ได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ โดยได้ออก

ประกาศห้ามกรรมการ รวมถึงผู้บริหารที
พ้นตําแหน่งในชว่งเวลา 6 เดือน ซื �อขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 30 วนั (ปฏทิิน) และหลงัประกาศเป็นเวลา 1 วนั และ

กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมหีน้าที
รายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และจดัสง่รายงาน
ดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา 

4. บริษัทมีข้อตกลงในการรักษาความลบักับที
ปรึกษาก่อนที
จะให้เข้าถึงธุรกรรมลับ ในการว่าจ้างที

ปรึกษา ที
ปรึกษาทกุรายต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลบัโดยเร็วที
สุด โดยข้อตกลงดงักล่าวมี
ข้อจํากัดเกี
ยวกับการไม่ให้ใช้ข้อมูลลบั จํานวนบุคลากรที
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับ และความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บทลงโทษของการใช้ข้อมลูภายในของผู้บริหารและพนกังาน 

1. บริษัทฯ กําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานที
รู้ข้อมลูห้าม
นําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลที
ไมเ่กี
ยวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัทที
ได้รับข้อมลูทางการเงนิของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าวก่อนที

จะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

3. เมื
อหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯได้กําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที
ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื
อให้เป็น
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
 สจ.14/2540 เรื
องการจดัทําและเปิดเผยรายงาน
การถือหลกัทรัพย์ ลงวนัที
 21 พฤษภาคม 2540 และได้กําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้

กําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไป

เปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ

ตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้น

สภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั �งนี � การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของความผิดนั �นๆ  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการระหวา่งกนั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัที
จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยการห้ามไม่ให้มีการประกอบ

ธรุกิจที
แขง่ขนักบับริษัทฯ หลีกเลี
ยงการทํารายการที
เกี
ยวโยงกนัที
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ หรือในกรณีที
จําเป็นต้องทํารายการเชน่นั �น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดแูลให้ทํารายการด้วยความโปร่งใส 
เที
ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก ทั �งนี � ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น การประชมุกรรมการ

หรือการประชมุผู้บริหารทกุๆ ครั �ง หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในวาระที
อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้ที
ประชมุรับทราบและไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาหรืออนมุตัิในวาระที
มีสว่นได้เสียนั �นๆ  

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางและขั �นตอนในการปฏิบัติในเรื
องการเปิดเผยข้อมูลที
เกี
ยวโยงกันตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตั �งแตปี่ 2547 ดงันี � 

• ให้คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหาร ซึ
งเข้าขา่ยบคุคลที
เกี
ยวโยงกนัตามคํานิยามของสํานกั
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เปิดเผยข้อมลูบคุคลและบริษัทที
เกี
ยวโยงกนั 

• ทกุครั �งที
มีการแตง่ตั �งผู้บริหารใหม ่สํานกัเลขานกุารบริษัทฯ จะจดัสง่แบบฟอร์ม “รายละเอียดของ

บคุคลที
เกี
ยวโยงกนั ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื
องการเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 เพื
อให้ผู้บริหารที

ได้รับแตง่ตั �งใหมใ่ห้ข้อมลูพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และหากภายหลงัมีการ
เปลี
ยนแปลงข้อมลู ผู้บริหารจะต้องจดัสง่แบบฟอร์มดงักลา่วพร้อมลงนามรบัรองความถกูต้องของ
ข้อมลู โดยสํานกัเลขานกุารบริษัทฯ จะจดัทําสรุปรายชื
อบคุคลและบริษัทที
เกี
ยวโยงกนั 

• รายละเอียดของบคุคลที
เกี
ยวโยงกนัของผู้บริหารจะต้องงา่ยในการตรวจสอบและนําเสนอตอ่

ผู้บริหารหรือกรรมการเพื
ออนมุตัข้ิอมลูนั �นๆ ทกุครั �ง 

• หากมีรายการที
เกี
ยวโยงกนัเกิดขึ �น บริษัทฯ จะจดัทําสรุปสารสนเทศเกี
ยวกบัรายการที
เกี
ยวโยงกนั

แจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบรวมทั �งนําไปเปิดเผยในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ
งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมลู
ของบริษัทที
เปิดเผยได้ ผ่านชอ่งทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั �งจะได้รับการปฏิบตัิอย่าง

เหมาะสม และได้รับข้อมลูเพียงพอ ตามช่องทางตา่งๆ ดงันี � 
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โทรศพัท์  :   66-2-3260196-9 

โทรสาร : 66-2-3260300 

Website  : www.kce.co.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 ตระหนักถึงความสําคญัและความรับผิดชอบที
มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิและให้

ความสําคญัในการดแูลและคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทั �งภายในและภายนอกบริษัท ตั �งแต่ผู้ ถือ

หุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี �และเจ้าหนี � ชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ
งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่บริษัทฯเป็นผู้ผลิตชั �นนําในประเทศไทยที
ต้องเป็นผู้ นําในการให้ความสําคญัในเรื
องการปกป้อง
สิ
งแวดล้อมและความปลอดภยัเป็นอนัดบัต้นๆ 

บริษัทฯ สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัผู้มสี่วนได้เสียในการสร้างความมั
ง
คั
ง มั
นคงทางการเงนิ ความยั
งยืนของกิจการ และสร้างความเชื
อมั
นให้กบัทุกฝ่ายในการดําเนินงานและตดัสินใจ 
วา่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของบริษัทฯ และให้เกิดความมั
นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายจะได้รับความ
เป็นธรรมตามสิทธิ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายที
ชดัเจนในการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดสิทธิ

ของผู้มีสว่นได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหวา่งกนั ห้ามไมใ่ห้กระทําใดๆ ที
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้
มีสว่นได้เสีย โดยไมป่รากฎว่ามีการกระทําใดๆ ที
เป็นกรณีพิพาทกบัผู้ มีส่วนได้เสียในปี 2562 นอกจากนี � บริษัทฯ 

ได้กําหนดให้มีระบบที
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตัิงานเพื
อ
ก่อให้เกิดความมั
นคงในกิจการ จึงจดัให้มีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของ
บริษัทฯในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ Website ของบริษัท 

(www.kce.co.th)   

ทั �งนี � ในกรณีที
ผู้มีส่วนได้เสียมีเบาะแสในประเด็นที
เกี
ยวข้องกับการทําผิดกฎหมาย เกี
ยวกบัระบบการ

ควบคมุภายในที
บกพร่อง หรือพบการกระทําที
ผิดจรรยาบรรณใดๆ สามารถ แจ้ง หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางกลไก

ในการติดตอ่ ทั �งภายในองค์กรโดยผ่านทาง Intranet: home.kce.co.th และภายนอกองค์กรโดยผ่านช่องทาง   

http://www.kce.co.th หรือทางอีเมล: information@kce.co.th  และทางโทรศพัท์ ซึ
งข้อคําถาม ข้อร้องเรียน หรือ

ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที
เกี
ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการแจ้งกลบัให้ทราบถึงการ
ดําเนินการทุกเรื
อง ทั �งนี � สํานกัตรวจสอบภายในจะทําหน้าที
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
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ควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทั �งองค์กร รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง เพื
อให้มีการ
แก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื
อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดงั

ปรากฏไมพ่บว่ามีการกระทําใดๆ ที
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯในปี 2562 บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่

ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งยตุิธรรมและระมดัระวงั เก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั ปฏิบตัิตามเงื
อนไขสญัญาที

ให้ไว้กบัคูค้่า และดําเนินธรุกิจด้วยหลกัการแข่งขนัที
เป็นธรรมและจริยธรรม ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างยตุิธรรมและ
เสมอภาค รวมทั �งแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมอย่างจริงจงั โดยได้กําหนดแนวทางในการดแูลผู้มีส่วน

ได้เสียไว้ในคูม่ือ “ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที
ดี ” 

การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท 

ผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ มุง่มั
นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที
เหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื
องใน
ระยะยาว โดยมุ่งมั
นดําเนินการให้มีผลการดําเนินงานที
ดีเลิศอย่างต่อเนื
อง เพื
อผลการประกอบการที
ดีอย่าง
สมํ
าเสมอ พร้อมทั �งมีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมทั �ง 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 � 

- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั
นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที
ดีแก่ผู้ ถือหุ้น 

- ปฏบิตัิหน้าที
ด้วยความสามารถ และระมดัระวงั เยี
ยงผู้ ที
มคีวามรู้และประสบการณ์ เพื
อก่อประโยชน์

สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม 

- จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทฯ สญูคา่หรือสญูเสียโดยเปลา่ประโยชน์ 

- เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทั �งทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิที
เกี
ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ที
เป็นจริงอยา่งครบถ้วนเพียงพอ สมํ
าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที
แท้จริงของบริษัทฯ 

พนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงให้ความสําคัญกับ

พนกังานทกุคน ไมว่า่จะทํางานในสว่นใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบติั โดยจะสง่เสริมให้บคุลากรรู้รักสามคัคี 

ไว้เนื �อเชื
อใจกนั ไมแ่ตกแยก ปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งสภุาพ และเคารพในศกัดิ&ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที
ดี มีความปลอดภัย นอกจากนั �น คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี
ยวกับ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานไว้อย่างชดัเจน ซึ
งรวมทั �งค่าตอบแทนในระยะยาวด้วย โดยมีการจ่าย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที
เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นจํานวนเท่ากับหรือดีกว่าเมื
อเปรียบเทียบกับสถาน
ประกอบการลกัษณะเดียวกนั และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนบัสนุนการทํางานให้กบัพนกังาน 
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พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือพนักงานที
ระบุข้อควรปฏิบตัิ กฎระเบียบ ขั �นตอนในการปฏิบตัิงานและสวัสดิการ
ตา่งๆ ที
พึงจะได้รับ โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการดแูลสิทธิของพนกังานอยา่งใกล้ชิด  

บริษัทฯ มีนโยบายตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานในระยะยาวสําหรับผลการดํานินงานที
ดี โดยที

ผ่านมาได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซื �อหุ้ นสามัญให้กับพนักงานบริษัท 

(Employee Stock Option “ESOP”) เพื
อเป็นขวญัและกําลงัใจและจงูใจพนกังานให้มีความตั �งใจในการทํางาน 

และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทฯ   

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

ได้มีมติอนมุตัิการจดัตั �งโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

- ครั �งที
 1 (Employee Joint Investment Program: "EJIP") ซึ
งเป็นรูปแบบหนึ
งของการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน
และผู้ บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื
อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั �งเป็น
เครื
องมือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานและรักษาบุคคลากรใว้กบับริษัทในระยะยาว ทั �งนี � การเข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามความสมคัรใจของผู้ ที
มีสทิธิเข้าร่วมโครงการ โดยในแตล่ะเดือน บริษัทจะหกัเงินเดือนผู้ เข้าร่วมโครงการ

ในอตัราร้อยละ 4 ถึง 20 จากฐานเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ผู้ เข้าร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 100 

ของเงินสะสมที
พนกังานจ่ายเข้าโครงการ อยา่งไรก็ตาม พนกังานที
เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบตัิตามเงื
อนไขการ
ห้ามจําหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด ทั �งนี � โครงการนี �ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. ด้วยแล้ว 

 รายละเอียดสวสัดิการตา่งๆ ที
ทางบริษัทฯ ได้จดัให้กบัพนกังาน และระบใุนคูม่อืพนกังาน มีดงันี � 

• กองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 

• ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัชีวิตสาํหรับพนกังาน 

• ประกนัสขุภาพสําหรับครอบครวัพนกังาน 

• เงินโบนสัเดือน เบี �ยขยนั และเงนิพิเศษตา่งๆ เช่น คา่กะ สําหรับพนกังานที
ได้รับการบรรจเุป็น
พนกังานประจํา ได้รับเงนิเดอืนไมเ่กินระดบัที
กําหนด และไมข่าด ลา มาสาย เกินกวา่จํานวนวนัที

กําหนด 

• เงินชว่ยเหลอืคา่ครองชีพสาํหรบัพนกังานทกุคน 

• การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
อาจมผีลตอ่สขุภาพ 

• จดัให้มหีนว่ยปฐมพยาบาลเบื �องต้นตลอด 24 ชั
วโมงในโรงงานทกุแหง่ 

• เงินชว่ยเหลอื เชน่ เงินชว่ยเหลอืฌาปนกิจ เงินชว่ยเหลือกรณีสมรส และของเยี
ยมพนกังาน กรณี
เจ็บป่วยและต้องอยูโ่รงพยาบาล 

• รถรับ-สง่พนกังาน  

• ชดุ UNIFORM และรองเท้า 

• สิทธิในการลา เชน่ ลากิจ ลาป่วย ลาพกัผ่อน ลาคลอด ลาบวช  และอื
นๆ 
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• ทนุการศกึษาบตุรพนกังาน 

• เงินรางวลัพนกังานครบรอบ 10 และ 20 ปี 

• จดัให้มกีารฝึกอบรมเฉพาะทางในแตล่ะสาขาวิชาชีพ เพื
อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน

ของพนกังานตามแผนการฝึกอบรมที
ได้กําหนดไว้ ซึ
งรวมไปถึงกฎระเบยีบ การทาํงานเป็นทีม และ
ความเป็นผู้ นํา 

• สวสัดิการจดัข้าวเปลา่ให้พนกังานและจดัให้มีการจําหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคราคาถกู 

• กิจกรรมทําบญุตกับาตรในวนัปีใหม ่

• กิจกรรมสนัทนาการประจําปี 

• งานเลี �ยงปีใหม ่

• จดัจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษ 

• กิจกรรมรณรงค์ เมาไมข่บั ในชว่งเทศกาลตา่งๆ 

• กิจกรรมสรงนํ �าพระในวนัสงกรานต์ 

• โครงการ ลด ละ เลิก การสบูบหุรี
 

• โครงการ 5ส 

• การจดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั 

• โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจดัอบรมและประชาสมัพนัธ์เรื
องการตรวจหาสารเสพติด 

การฝึกอบรมและการพฒันาด้านต่างๆ 

บริษัทฯ มีนโยบายที
จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เพื
อเป็นการเพิ
ม
ความรู้ และพัฒนาศกัยภาพการทํางานของบคุลากร โดยในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้จดัอบรมให้กบัพนกังานใน

หวัข้อตา่งๆ ทางด้านคณุภาพ ความปลอดภยั สุขภาพ สิ
งแวดล้อม และหวัข้ออื
นๆ ที
เกี
ยวข้องเพื
อเป็นการพัฒนา

ทกัษะและเพิ
มความสามารถในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป  
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

คุณภาพ 

1 IATF 16949:2016  QMS Requirements 

Implementation 

1.ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้ข้อกําหนดระบบบริหารคณุภาพ IATF 16949:2016  ที�เกี�ยวข้อง
กบังานรับผิดชอบ 

2.ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้การจดัทําและพฒันาระบบบริหารคณุภาพได้สอดคล้องตาม 

IATF 16949:2016  โดยเน้นการประเมิน 

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

Senior Officer 

14 มกราคม 2562 

22 มกราคม 2562 

2 09.00-16.00 12 33 

2 IATF 16949 Internal Audit 1.เพื�อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกบัหลกัการ กระบวนการและเทคนิค 
ในการตรวจติดตามคณุภาพภายในตามแนวทาง Process Approach อย่าง

ละเอียดตามข้อกําหนดของ IATF 16949:2016  และ ISO9001 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความสามารถตรวจตดิตามภายในตามระบบมาตรฐาน IATF 

16949:2016   และ ISO9001  ได้หลงัจากอบรมแล้ว 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความตระหนกัถงึกิจกรรมด้านคณุภาพอนัจะก่อให้เกิดการ
ปรบัปรุงอย่างยั�งยืน 

 

Engineer 

Supervisor 

Senior Officer 

14 กมุภาพนัธ์ 2562 1 09.00-16.00 6 41 

3 VDA 6.3 3rd Edition Process Audit 

Technique 

1.เพื�อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการนําข้อกําหนดด้านการตรวจติดตาม สําหรับ
ผลิตภณัฑ์และประยกุต์ใช้ในการจดัทําระบบการบริหารคณุภาพให้เกิดมี

ประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานของ VDA 6.33rd 

2.เพื�อให้ทราบถงึขั +นตอนและวิธีการในการตรวจตดิตามภายในด้านกระบวนการที�
ถกูต้อง ตามมมุมองของผู้ตรวจประเมิน 

 

ผู้บริหาร 

Senior Engineer 

Senior Supervisor 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Engineer 

Supervisor 

Officer 

Chief 1 

Chief 2 

5, 8 เมษายน 2562 

24-25 ตลุาคม 2562 

2 09.00-16.00 12 156 

4 การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ

(FMEA) 

1.ผู้ เข้าอบรมจะทราบถงึขั +นตอนการวิเคราห์การขดัข้องของกระบวนการผลิต 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมควบคมุข้อบกพร่องจากกระบวนการสามารถแยกแยะแนวโน้ม
สาเหตไุด้ 

3.เพื�อให้รู้ถงึการประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ์ 

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

Chief 1 

Chief 2 

18 มิถนุายน 2562 1 09.00-16.00 6 45 
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5 IATF 16949:2016 QMS Requirements 

for Manager 

1.ให้ผู้เข้าอบรมทราบถงึข้อกําหนดของ IATF 16949:2016  โดยรวมและพร้อมการ

นําไปประยกุต์ใช้ 

2.ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้ข้อกําหนดระบบบริหารคณุภาพ IATF 16949:2016  ที�เกี�ยวข้อง
กบังานรับผิดชอบ 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้การจดัทําและรักษาระบบบริหารคุณภาพได้สอดคล้อง
ตาม IATF 16949:2016   

ผู้บริหาร 13 มิถนุายน 2562 1 09.00-16.00 6 62 

6 การวิเคราะห์ระบบการวดั 

(Measurement System Analysis : MSA 

4th Edition) 

เพื�อให้ผู้ เข้ารับการอบรมทราบความเข้าใจของหลกัการและการเลือกใช้ของ
เครื�องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ระบบการวดัรวมทั +งการนําไปประยุกต์ใช้ 

Engineer 

Supervisor 

15 กรกฎาคม 2562 1 09.00-16.00 6 24 

7 การสอบเทยีบเบื +องต้น  ( Basic 

Calibration ) 

เพื�อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีทกัษะในการตีความข้อกําหนดมาตรฐานทราบถงึ
ข้อกําหนด การแก้ไข รวมทั +งการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 

Senior Engineer 

Senior Supervisor 

Supervisor 

Engineer 

Foreman 

Senior Technician 

Technician 

Officer 

24 กรกฎาคม 2562 1 09.00-16.00 6 40 

8 Root Cause Analysis Corrective and 

Preventive Action 

1.ผู้ เข้าอบรมจะทราบถงึขั +นตอนการวิเคราะห์การถามทาํไม 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมทราบถงึเทคนคิการวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยผงั

กางปลา โดยมุง่เน้นให้ลงไปแก้ปัญหาหน้างานจริง 

 

 

 

Supervisor 

Engineer 

 

26 กรกฎาคม 2562 1 09.00-16.00 6 32 

9 7 QC Tools  เครื�องมือการแก้ปัญหา
คณุภาพ 

1.เพื�อเสริมสร้าง ความรู้ และความเข้าใจในแนวความคิดเรื�อง 7 QC Tools   

2.เพื�อสร้างความเข้าใจถงึความจําเป็นในการประยุกต์ใช้ 7 QC Tools ผ่านขั +นตอน
การแก้ปัญหา 

3.เข้าใจหลกัการพื +นฐานของ  7 QC Tools  ซึ�งเป็นเทคนิคสําคญัในการปรับปรุงงาน   

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

21 สิงหาคม 2562 1 09.00-16.00 6 36 
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10 Advanced Product Quality Planning : 

APQP (การวางแผนคณุภาพผลิตภณัฑ์) 

1.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถงึข้อกําหนดมาตรฐาน IATF 16949 ที�เกี�ยวข้องกบัการ
วางแผนคณุภาพ 

2.ให้เข้าอบรมเรียนรู้วตัถปุระสงค์และหลกัการของ APQP 

3.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั +นตอนการวางแผนคุณภาพขั +นสงู และการวางแผนการ
ดําเนินงาน 

4.ให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เอกสารและข้อมลูที�ต้องจดัเตรียมระหว่างการดําเนินการตาม 
APQP 

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

Officer 

17 กนัยายน 2562 1 09.00-16.00 6 26 

11 กระบวนการตรวจรับรองชิ +นส่วนการผลิต 

(Production Part Approval Process : 

PPAP) 

1.ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้ขอบเขต นิยาม วตัถปุระสงค์และกิจกรรมตามคู่มือ PPAP 

2. ผู้ เข้าอบรมเรียนรู้ข้อกําหนดมาตรฐาน IATF16949 ที�เกี�ยวข้องกบั  PPAP 

3.ผู้ เข้าอบรมเข้าใจส่วนประกอบของข้อมลูและเอกสารต่างๆตามที�กําหนดใน PPAP 

และระดบัการส่งมอบชิ +นส่วนและข้อมลูแสดงความสามารถ 

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

Senior Chief 1 

Chief 1 

Officer 

8 ตลุาคม 2562 1 09.00-16.00 6 36 

12 เทคนิคการจดัทําและควบคมุเอกสาร

ภายใต้ระบบคุณภาพ

(ISO9001&IATF16949) 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับทราบแนวทางการจดัทําเอกสารและระบบในการควบคมุ

เอกสารตามมุมมองของระบบการจดัการ ISO9001&IATF16949 

2.เพื�อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนําเทคนคิการจดัการการจดัทําเอกสาร
และระบบในการควบคมุเอกสารมาใช้ในการปรับปรุงภายในโรงงาน 

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Chief 2 

Senior Officer 

Officer 

Foreman 

Technician 

6 พฤศจิกายน 2562 1 09.00-16.00 6 47 

13 APTIV SRR5 PROJECT เพื�อควบคมุการผลิตงาน SRR5 Supervisor 

Foreman 

Leader 

Technician 

Operator 

12 ธนัวาคม 2562 

13 ธนัวาคม 2562 

17 ธนัวาคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 243 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

14 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิต ิ 1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเหตผุล ความจําเป็นในเรื�องการควบคมุ
กระบวนการเชิงสถิติ 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเรื�องสถิติ การคํานวน และสามารถนํา
ความรู้เชิงสถิติไปประยกุต์ใช้กบักระบวนการการทํางานได้ 

Foreman 

Operator 

11 มกราคม 2562 

18 มกราคม 2562 

25 มกราคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 68 

 

15 การสร้างจิตสํานึกด้านคณุภาพ 1.เพื�อปลกูฝังจิตสํานกึและความตระหนกัในคณุภาพการปฏิบตังิานให้แก่พนกังาน 

2.เพื�อกระตุ้นให้พนกังานเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ มีทศันคติที�ดีในการสร้างและ
รักษาคณุภาพและรักในงานที�ตนปฏิบตัิ 

Foreman 

Leader 

Operator 

Technician 

20 กมุภาพนัธ์ 2562 

27 มีนาคม 2562 

17 พฤษภาคม 2562 

23 พฤษภาคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 140 

16 กระบวนการผลิตและการหยิบจบัแผ่น 

PCB 

1.เพื�อให้พนกังานทราบถงึกระบวนการผลิตแผ่น PCB 

2.เพื�อให้พนกังานผลิตและหยิบจบัแผ่น PCB ได้อย่างถกูต้องตามขั +นตอนการ
ปฏิบตัิงานเพื�อลดความสญูเสียในงาน 

Operator 27 กมุภาพนัธ์ 2562 0.5 14.00-17.00 3 33 

17 เทคนิคการทํางานของส่วนงาน SMP เพื�อ
ป้องกนัของเสีย 

1.เพื�อเสริมทกัษะให้พนกังาน ทํางานได้เร็วขึ +น 

2.เพื�อลดความผิดพลาดและความเสี�ยงตั +งแต่งาน Set Up รวมถงึงาน Mass 

3.ลดภาระในจดุปฏิบตัิ แต่ละสถานที�ในการตรวจสอบงาน 

Foreman 

Leader 

Operator 

30 มีนาคม 2562 

5 เมษายน 2562 

9 เมษายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 63 

18 ความสญูเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) 1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื�องความสญูเปล่า 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงงานที�เพิ�มคุณค่าและงานที�ไม่เพิ�มคณุค่า 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจหลกัการของการแก้ปัญหาด้วย 5Why และการทํา Kaizen 

Foreman 23 เมษายน 2562 0.5 14.00-17.00 3 30 

19 Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) AIAG&VDA new Version 

เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจและมีมีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

และผลกระทบ PFMEA ตามคําแนะนําของ AIAG&VDA First Edition Issues 

June 2019 

Manager 

Supervisor 

Engineer 

21 พฤศจิกายน 2562 1 09.00-16.30 6.5 37 

20 FMEA 

(การวิเคราะห์ปัญหา/ผลกระทบจากกระบ

วนการ) 

เพื�อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของ FMEA ฉบบัใหม่นี + และสามารถ
นําแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในคู่มือนี +ไปประยุกต์ใช้ สําหรบัการออกแบบและการ
ปรบัปรุงกระบวนการในองค์กรได้ 

Manager 

Senior Chief 1  

Senior Chief 2 

Senior Engr 

Engineer 

Senior Supervisor 

Supervisor 

27-28 พฤศจิกายน 2562 2 09.00-16.00 12 46 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

21 ความรู้เกี�ยวกบั Prepreg & Laminate 

Material 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเกิดความรู้-ความเข้าใจ เกี�ยวกบัขั +นตอนการผลิต Prepreg และ 

Laminate ตลอดจน Material ที�ใช้ในการผลิต ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว เพื�อนํามา
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในขั +นตอนการผลิตแผ่น PCB 

Senior Supervisor 

Senior Engineer 

Supervisor 

Engineer 

Foreman 

Leader 

Operator 

Senior Technician 

Technician 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Chief 1 

Chief 2 

9 มกราคม 2562 

26 เมษายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 91 

22 Visual Control & Poka Yoke แบบมือ

อาชีพ 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมาย วิธีการควบคมุการมองเห็นและการใช้
อปุกรณ์ป้องกนัความผิดพลาด 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมทราบถงึประเภท Visual Control & Poka Yoke 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมนําความรู้ที�ได้ไปประยกุต์ใช้ในงานที�ได้รบัมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Foreman 12 มิถนุายน 2562 0.5 14.00-17.00 3 31 

23 IATF16949:2016 Requirement For 

Foreman, Senior Officer 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงข้อกําหนด ระบบ IATF16949:2016 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที�ได้ ไปปรบัปรุงกระบวนการทํางาน เพื�อให้มี
ความสอดคล้องตามข้อกําหนด 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีมมุมองเชิงความเสี�ยงในการปฏิบตังิาน 

Foreman  

Chief 2 

19 กรกฎาคม 2562 0.5 14.00-17.00 3 4 

24 การตรวจแผ่น PCB ให้ของเสียเป็นศูนย์ 

(Handling) ไม่ให้เกิดของเสีย 

1.เพื�มพฒันาทกัษะการตรวจสอบแผ่น PCB ของพนกังาน 

2.เพื�อลดอดัตราของเสียจากกระบวนการตรวจสอบ 

Senior Foreman 

Foreman 

Leader 

Operator 

13,14,15 มีนาคม 2562 

18,19,20 มีนาคม 2562 

25,26,27 มีนาคม 2562 

1,2,3 เมษายน 2562 

1 09.00-16.00 6 247 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

ความปลอดภยั 

1 การชี +บ่งอนัตราย และประเมินความเสี�ยง
ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

และการกําหนดมาตรการลดความเสี�ยง 

เพื�อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ SCBA และการค้นหาผู้ประสบเหต ุ Section Manager 

Asst. Sect. Manager 

Engineer 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Senior Engineer 

Senior Supervisor 

Supervisor 

11 มกราคม 2562 1 09.00-16.00 6 43 

2 ปัจจยัเสี�ยงจากการทาํงาน และข้อบงัคบั 
กฎระเบยีบความปลอดภยัฯ 

1.เพื�อให้พนกังานได้ทราบปัจจยัเสี�ยงต่างๆ และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
ปลอดภยั 

2.เพื�อสร้างจิตสํานกึด้านความปลอดภัยให้พนักงาน เป็นการช่วยลดอุบตัิเหตจุาก

การทํางาน 

3.เพื�อเป็นการปฏิบตัิให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงานและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

Foreman 

Leader 

Technician 

Operator 

 

5 มีนาคม 2562 

14 มิถนุายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 39 

3 ความปลอดภยัในการทํางานกบัรังสี

เเละเเผนฉุกเฉินด้านรงัสี 

เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด เรื�องบุคลากรที�ใช้เครื�องรังสีเอ็กซเรย์จะต้องผ่าน
การอบรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสีทกุคน และเพื�อให้เข้าใจคุณสมบตัิของรังสี 
ผลกระทบของรังสีต่อสิ�งมีชีวิต 

Engineer 

Foreman 

Leader 

Operator 

Technician 

 

12 มีนาคม 2562 

13 มิถนุายน 2562 

20 มิถนุายน 2562 

27 มิถนุายน 2562 

28 มิถนุายน 2562 

24 กนัยายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 119 

4 การดบัเพลิงขั +นต้น เพื�อเตรียมความพร้อมในเรื�องของการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถาน
ประกอบการเพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินสําหรับลกูจ้าง 

Engineer 

Foreman 

Leader 

Senior Technician 

Technician 

Operator 

21 กมุภาพนัธ์ 2562 

13 มีนาคม 2562 

5 กรกฎาคม 2562 

19 กนัยายน 2562 

1 06.00-14.00 6 211 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

5 การตรวจประเมินภายในระบบการจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001:2018) 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงเพิ�มการประสิทธิภาพของกระบวนการ 

2.เพื�อให้เข้าใจการควบคมุด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพิ�มการมีส่วนร่วม 
และบูรณาการที�เรียบง่าย 

Section Manager 

Asst. Sect. Manager 

Senior Engineer 

Engineer 

Senior Supervisor 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Officer 

29-30 มกราคม 2562 2 09.00-16.00 12 42 

6 การตรวจประเมินภายในระบบการจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 

45001:2018 Internal Audit) 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจข้อกําหนด ISO 45001:2018 และหลกัของการตรวจ

ประเมินภายใน 

2.เพื�อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน 

Asst. Vice President 

Section Manager 

Asst. Sect. Manager 

Senior Engineer 

Senior Supervisor 

Engineer 

Supervisor 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Officer 

3-4 เมษายน 2562 2 09.00-16.00 12 43 

7 ความปลอดภยัในการทํางานในพื +นที� 
เสียงดงั 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมทราบถงึหลกัเกณฑ์เเละวิธีการในการจดัทําโครงการอนุรกัษ์การ
ได้ยินตามที�กฏหมายกําหนด 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนํามาตรการป้องกนัอนัตรายเกี�ยวกับเสียงที�เหมาะสม
ไปใช้ในโรงงานเพื�อลดผลกระทบของเสียงได้ 

3.เพื�อปฏิบตัิตามกฏหมายกําหนดเเละทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยินประจําปี 

Leader 

Operator 

9 เมษายน 2562 0.5 14.00-17.00 3 28 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

8 เจ้าหน้าที�ความปลอดภยัในการทํางาน
ระดบัหวัหน้างาน 

เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ.2554  มาตรา 16  และเพื�อให้ทราบเกี�ยวกบัความปลอดภยั 
กฎหมายความปลอดภยั รวมทั +งการป้องกนัและควบคมุอบุตัิเหตแุละโรคจากการ
ทํางาน 

Senior Engineer  

Senior Supervisor 

Programmer 

Engineer 

Supervisor 

Foreman 

Leader 

Senior Officer 

Senior Technician 

24-25 เมษายน 2562 

11-12 กนัยายน 2562 

25-26 ตลุาคม 2562 

22-23 พฤศจิกายน 2562 

 

2 09.00-16.00 12 160 

9 

 

ปฏิบตัิการช่วยชีวิตขั +นพื +นฐาน CPR 1.เพื�อให้ทราบหลกัการทั�วไปของการปฐมพยาบาล 

2.การประเมินและตรวจร่างกาย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

3.การปฐมพยาบาลผู้ที�เป็นลม, ช็อก, ชกั, หมดสต ิ

Foreman 

Leader 

Officer 

Technician 

Operator 

5 มิถุนายน 2562 

19 มิถนุายน 2562 

10 กรกฎาคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 135 

10 

 

 

 

ความปลอดภยัในการทํางานเกี�ยวกบั
อปุกรณ์ช่วยยกและเคลื�อนย้าย 

1.พนกังานสามารถยกสิ�งของด้วยแรงคนได้อย่างถกุวิธี ลดการเจ็บป่วยจากการ
ทํางาน 

2.พนกังานมีความรู้ในการยก เคลื�อนย้ายสิ�งของด้วยอปุกรณ์ช่วยยกต่างๆ อย่างถูก
วิธี  ไม่เกิดอบุตัิเหตุ 

3.มีการตรวจสอบอปุกรณ์ช่วยยกและเคลื�อนย้ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

Leader 

Operator 

27 มิถนุายน 2562 0.5 14.00-17.00 3 44 

11 ความปลอดภยัในการทํางานในพื +นที�อบั
อากาศสําหรบัผู้อนญุาต ผู้ควบคมุงาน 

ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบตัิงาน 

เพื�อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

เกี�ยวกบัพื +นที�อบัอากาศ พ.ศ.2562 

Asst. Section Manager 

Senior Engineer 

Engineer 

Senior Chief 1 

Chief 2 

Foreman 

Leader 

Technician 

Operator 

10-12 ตลุาคม 2562 3 09.00-16.00 18 25 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

12 ความปลอดภยัในการทํางานเกี�ยวกบั
ไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

ไฟฟ้า 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมายได้ถกูต้อง 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้พื +นฐานเกี�ยวกบัระบบไฟฟ้า 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้จกัอนัตรายจากไฟฟ้า รู้หลกัการป้องกนั และหลกัการ

ช่วยเหลือผู้ประสพภยัจากไฟฟ้า 

Senior Engineer 

Senior Supervisor 

Engineer 

Supervisor 

Foreman 

Leader 

Senior Technician 

Technician 

16 ตลุาคม 2562 1 09.00-16.00 6 36 

 

13 การขบัขี�รถโฟร์คลิฟต์อย่างถกูต้องและ
ปลอดภยั 

1.เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เรื�องระเบียบปฏิบตัิการใช้รถโฟร์คลิฟท์เพื�อ
การปฏบิตัิงาน 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวิธีการขบัขี�รถโฟร์คลิฟท์อย่างถกูต้อง 

Leader 

Clerk 

Operator 

9 พฤศจิกายน 2562 1 09.00-16.00 6 18 

14 การฝึกซ้อมดบัเพลิง และฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟ ประจําปี 2562 

เพื�อการซกัซ้อมทําความเข้าใจเกี�ยวกบัแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ 

-แผนการดบัเพลิง และวิธีการดบัเพลิงของสถานประกอบกิจการ 

-แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ 

-การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื�อนย้ายผู้ประสบภยั 

พนกังานทกุคน 20 พฤศจิกายน 2562 

23,24 ธนัวาคม 2562 

 

1 22.00-22.30 

10.00-10.30 

0.5 2400 

15 ประชมุชี +แจงเรื�องพื +นที�เสี�ยง และสํารวจ
พื +นที�เสี�ยงต่อการเกิดอคัคภียั 

เพื�อให้ทีม ERT ทราบถึงพื +นที�ที�เสี�ยงต่อการเกิดอคัคีภยัภายบริษัท  และสามารถเข้า
พื +นที�ได้อย่างรวดเร็ว 

ทีม ERT 10,17,31 มกราคม 2562 0.5 14.00-17.00 3 21 

16 การใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงและการทํางาน

เป็นทีมจําลองกรณีเกิดเพลิงไหม่ในพื +นที�
ทํางาน Burner 

เพื�อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ดบัเพลิง และสามารถระงับ

เหตไุด้เมื�อเกิดเพลิงไหม้ 

ทีม ERT 7,14,28 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 18 

17 ประชมุชี +แจง WI แผนฉุกเฉิน และฝึกการ

แต่งชุดดบัเพลิง 

เพื�อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจในแผนฉุกเฉิน   และฝึกการแต่งชุดดบัเพลิง ทีม ERT 7,14,28 มีนาคม 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 18 

18 การใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงและการทํางาน

เป็นทีมจําลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื +นที�
ทํางาน LAM PRESS 

เพื�อให้ทีม ERT ใช้อปุกรณ์ได้อย่างถกูต้อง และสามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ในพื +นที�ได้
อย่างถกูต้องรวดเร็ว 

ทีม ERT 4,11,25 เมษายน 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 18 

19 ประชมุชี +แจงเรื�องการระงบัเหตสุารเคมี
รั�วไหล 

เพื�อให้ทีม ERT มีความรู้ด้านสารเคมีและสามารถระงับเหตกุรณีที�สารเคมีหกรั�วไหล ทีม ERT 2,9,23 พฤษภาคม 2562 0.5 14.00-17.00 3 17 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

20 การใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงและฝึกซ้อม

เหตกุารณ์จําลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ใน

พื +นที�ทํางาน SM POST BAKE 

เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด และเพื�อให้ทราบเกี�ยวกบั ความปลอดภยัในการ

ทํางาน กฎหมายความปลอดภยั รวมทั +งการป้องกนัและควบคมุอบุตัิเหตแุละโรค
จากการทํางาน 

ทีม ERT 4,18,31 กรกฎาคม 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 25 

21 การปฐมพยาบาลเบื +องต้น การเคลื�อนย้าย
ผู้บาดเจ็บ 

เพื�อให้ทีม ERT สามาปฐมพยาบาลและเคลื�องย้ายผู้บาดเจ็บได้อย่างถกูต้อง
ปลอดภยั 

ทีม ERT 8,15,29 สิงหาคม 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 27 

22 การใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงและฝึกซ้อม

เหตกุารณ์จําลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ใน

พื +นที�ทํางาน Black Oxide 

เพื�อให้ทีม ERT ใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงได้อย่างถกูต้อง ชํานาญ และสามารถเข้าระงบั

เหตไุด้เมื�อเกิดไฟไหม้ 

ทีม ERT 5,12,26 กนัยายน 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 30 

23 อนัตรายของทีมดบัเพลิง การผจญเพลิง 

จําลองกรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื +นที�ทํางาน 
ห้องล้างงาน-Skiming 

เพื�อให้ทีม ERT ทราบถึงอนัตรายของการดบัเพลิงและสามารถระงบัเหตฉุุกเฉินได้

เมื�อเกิดเพลิงไหม้ 

ทีม ERT 3,10,24 ตลุาคม 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 28 

24 การใช้ SCBA และการทํางานเป็นทมีใน

การผจญเพลิง 

เพื�อให้ทีม ERT มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ SCBA และการค้นหาผู้ประสบเหต ุ ทีม ERT 1,7,21 พฤศจิกายน 2562 0.5 14.00-17.00 3 31 

25 ประชมุชี +แจงแผนการฝึกซ้อมอพยพ
ประจําปี 

เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด และเพื�อให้ทราบเกี�ยวกบั ความปลอดภยัในการ

ทํางาน กฎหมายความปลอดภยั รวมทั +งการป้องกนัและควบคมุอบุตัิเหตแุละโรค
จากการทํางาน 

ทีม ERT 23,24 ธนัวาคม 2562 0.5 14.00-17.00 3 18 

26 ข้อกําหนดระบบ ISO45001:2018 

สําหรับ 

Foreman-Leader 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจ แนวคิด หลกัการ และโครงสร้างของระบบ 
ISO45001:2018 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจข้อกําหนดระบบ ISO45001:2018 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมทราบถงึหน้าที�ความรับผิดชอบและขั +นตอนการจดัทําระบบ 
ISO45001:2018 

Foreman 

Leader 

15,22,29 มกราคม 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 119 

27 จิตสํานกึความปลอดภยัในการทํางาน 

(Part 1) 

1.เพื�อสร้างจิตสํานกึด้านความปลอดภัยในการทํางาน ลดอบุตัิเหตใุนการทํางาน ทํา
ให้อบุตัิเหตเุป็นศนูย์ 

2.เพื�อปฏิบตัิตามประกาศกรมสวสัดิการคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื�องให้มีการจดั
ฝึกอบรมด้านความปลอดภยัให้แก่ลกูจ้าง 

Technician 

Sub-Operator 

21 กมุภาพนัธ์ 2562 

24 กรกฎาคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 55 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

28 ข้อกําหนดระบบ ISO45001:2018 for 

Operator 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด หลกัการ และโครงสร้างของระบบ 
ISO45001:2018 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจข้อกําหนดระบบ ISO45001:2018 

3.เพื�อให้ผู้ เข้ารบัการอบรมทราบถงึหน้าที�ความรับผิดชอบและขั +นตอนการจดัทํา
ระบบ ISO45001:2018 

Operator 

Sub-Operator 

26 มีนาคม 2562 

 

 

 

27 มีนาคม 2562 

 

28 มีนาคม 2562 

 

 

 

9 เมษายน 2562 

10 เมษายน 2562 

11 เมษายน 2562 

0.5 10.30-11.30 

13.00-14.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

10.30-11.30 

13.00-14.00 

10.30-11.30 

13.00-14.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

1 320 

29 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลอย่างถกูต้องและปลอดภยั 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจถงึความสําคญัของการสวมใส่อปุกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

2.เพื�อให้ผู้ เข้ารบัการอบรมทราบวิธีการสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลได้
อย่างถกูวิธี 

3.เพื�อให้ผู้ เข้ารบัการอบรมสามารถเลือกใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลได้
อย่างเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน 

Operator 

Technician 

Sub-Operator 

15 พฤษภาคม 2562 0.5 14.00-17.00 3 33 

30 ความปลอดภยัในการทํางานเกี�ยวกบั
สารเคมี 

1.เพื�อให้พนกังานรับทราบ รู้จกัอนัตรายของสารเคมี และรู้เกี�ยวกบัสารเคมีที�มีใช้ใน
บริษัท ฯ 

2.เพื�อให้พนกังานตระหนกัถงึความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัสารเคมี 

Operator 

Technician 

Sub-Operator 

21 พฤษภาคม 2562 0.5 14.00-17.00 3 21 

31 ความปลอดภยัในการทํางานเกี�ยวกบั
ไฟฟ้า 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเกี�ยวกบักฏหมายความปลอดภยัในการ
ทํางานเกี�ยวกบัไฟฟ้า 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมทราบถงึสาเหตแุละการป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

3.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีทกัษะในการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื +องต้นผู้ประสบ
อนัตรายจากไฟฟ้า 

Foreman 

Technician 

Chief 1 

25 พฤษภาคม 2562 

22 มิถนุายน 2562 

20 กรกฎาคม 2562 

0.5 08.00-12.00 3 28 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

32 การปฐมพยาบาลเบื +องต้น 1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถประเมินการเจ็บป่วยเบื +องต้นและให้การปฐมพยาบาล
เบื +องต้นได้ 

2.เพื�อให้ผู้ เข้ารบัการอบรมนําความรู้ที�ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนัและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื�นได้ 

Leader 

Chief 2 

Operator 

Technician 

Sub-Operator 

17 กรกฎาคม 2562 

23 พฤศจิกายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 73 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จาํนวนคน 

สิ�งแวดล้อม 

1 ISO 14001:2015 Requirement  (New 

Version) 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงความสําคญัของระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม ISO 

14001:2004 

2.เพื�อให้เข้าใจข้อกําหนดของ ISO 14001:2004 และเข้าใจในลกัษณะปัญหา

สิ�งแวดล้อม 

Engineer 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Senior Supervisor 

Supervisor 

Chief 1 

Chief 2 

24 มกราคม 2562 

1 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

1 09.00-16.00 6 82 

2 การตรวจติดตามภายใน ISO 

14001:2015 (ISO 14001:2015 Internal 

Audit) 

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความสําคญัของการตรวจประเมนิภายใน 

และคณุสมบตัิของผู้ตรวจประเมินภายใน 

2.ผู้ เข้าอบรมสามารถ ตคีวามข้อกําหนดของ ISO 14001:2015 เพื�อเป็นแนวทางใน
การตรวจประเมิน 

3.ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถงึการวางแผน และเทคนิคในการตรวจประเมิน และเขียน

รายงานผลการประเมินเพื�อการพฒันาปละปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม 

Engineer 

Supervisor 

Sr. Chief 2 

6-7 กมุภาพนัธ์ 2562 2 09.00-16.00 12 24 

3 การสร้างจิตสํานึกในการอนรุักษ์พลงังาน 

และการควบคมุสารต้องห้ามในผลิตภณัฑ์ 

(RosH Reach Weee) 

1.เพื�อสร้างการสร้างจิตสํานกึในการอนรุักษ์พลงังาน 

2.พื�อให้ผู้ เข้ารบัการอบรมเข้าใจระเบียบการปฏิบตัิเกี�ยวกบัการควบคมุ มีความรู้
เกี�ยวกบัการปฏิบตัิ 
3.ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอย่างถกูต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอย่าง

ถกูต้อง 

Foreman 

Leader 

Technician 

Operator 

26 กมุภาพนัธ์ 2562 

27 มีนาคม 2562 

20 เมษายน 2562 

6 มิถุนายน 2562 

26 กรกฎาคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 187 

4 การตรวจประเมินระบบบริหารงานแบบ

บูรณาการ มาตรฐาน ISO14001:2015 

และ ISO45001:2018  

1.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจข้อกําหนด ISO45001:2018 และหลกัของการตรวจ

ติดตามภายใน 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมจดัทําโปรแกรมสําหรบัการตรวจติดตามภายใน และวางแผน

การตรวจติดตามภายใน 

3. เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการตรวจติดตามภายในระบบ ISO45001:2018 

Manager 

Supervisor 

Engineer 

Chief 2 

Chief 1 

5 กมุภาพนัธ์ 2562 2 09.00-16.00 12 40 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จํานวนคน 

ทรัพยากรบุคคล 

1 KCE LIFE & CORE VALUE   และการ

ต่อต้านทจุริตคอร์รปัชั�น 

เพื�อสร้างค่านิยมองค์กรและความผูกพนัธ์ในองค์กรให้กบัพนกังาน พนกังานทกุระดบั 8 กมุภาพนัธ์ 2562 

15,19,26 มีนาคม 2562 

10 เมษายน 2562 

8 พฤษภาคม 2562 

26 มิถนุายน 2562 

25 กรกฎาคม 2562 

25 กนัยายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 252 

2 Update กฎหมายแรงงานฉบบัใหม่มีผล 

ปี 62 แน่นอนในฐานะ นายจ้าง&HR คณุ

เตรียมรับมือ อย่างไร ? 

1.Update ! กฎหมายแรงงานที�แก้ไขเพิ�มเติม 

2.เรียนรู้เรื�องสิทธิหน้าที�นายจ้าง และลกูจ้าง 

3.เพื�อเป็นกรณีศกึษาในการจดัการโดยไม่ขดักบัข้อกฎหมาย 

4.สามารถดําเนินการเรื�องสวสัดิการแรงงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมกบัองค์กร 

 

Senior Vice President 

Division Manager 

Section Manager 

Asst. Section Manager 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Chief 1 

Chief 2 

Officer 

13 กมุภาพนัธ์ 2562 1 09.00-16.00 6 35 

3 การพฒันาทกัษะหวัหน้างานระดบัต้น เพื�อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกบัหลกัการ แนวคิด แนวปฏิบตัิ 
และเทคนิคในการสร้างจิตสํานกึของความรักต่อองค์กร (Organization 

Awareness) 

Leader 20-21 มกราคม 2562 

21-22 มีนาคม 2562 

22-23 พฤษภาคม 2562 

2 14.00-17.00 6 134 

4 HR For Non HR 1.เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัการบริหารคน 

2.เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมนําความรู้ที�ได้รับไปใช้ในการบริหารคนภายในส่วนงาน
ที�รบัผิดชอบ 

3.เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อความสําเร็จ
ขององค์กร 

Senior Supervisor 

Supervisor 

Engineer 

Officer 

 

21 พฤษภาคม 2562 1 09.00-16.00 6 21 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จํานวนคน 

5 กิจกรรม 5ส กบัการเพิ�มผลผลิตและ
กฎระเบยีบสําหรับพนกังาน 

เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื�องการดําเนนิกิจกรรม 5ส  และเพื�อ
สร้างจิตสํานกึในการนํากิจกรรม 5ส  เข้ามาเป็นส่วนร่วมในชีวิตประจําวนั และ

ก่อให้เกิดความตระหนกัในหน้าที�ความรับผิดชอบของตนเอง 

Senior Supervisor 

Supervisor 

Chief 1 

Foreman 

Leader 

Technician 

Operator 

28 มีนาคม 2562 

17,30 พฤษภาคม 2562 

7 มิถุนายน 2562 

4 กรกฎาคม 2562 

14 สิงหาคม 2562 

5 กนัยายน 2562 

17 ตลุาคม 2562 

14 พฤศจิกายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 425 

6 จิตสํานกึรักองค์กร และการดําเนินการ

ทางวินยั 

1.เพื�อให้หวัหน้างานมีความเข้าใจ เป้าหมายขององค์กร 

2.เพื�อให้สามารถนําทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์กร 

3.เพื�อให้เข้าใจ บทบาท หน้าที� ของหวัหน้างาน 

4.เพื�อให้สามารถค้นหาปัญหาที�แท้จริงขององค์กรได้อย่างถกูต้อง 

Leader 

Foreman 

Supervisor  

Senior Chief 1 

Senior Engineer 

Chief 2 

22 มีนาคม 2562 

25 มิถนุายน 2562 

11,20 กรกฎาคม 2562 

6 สิงหาคม 2562 

18,25 กนัยายน 2562 

 

0.5 14.00-17.00 3 211 

7 การใช้งาน Program Staff check list 1.เพื�อให้หวัหน้างานมีความเข้าใจการทํางานของระบบอย่างถูกต้อง 

2.เพื�อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลไปยงัผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ 

3.เพื�อให้เข้าใจ บทบาท หน้าที� ของหวัหน้างาน 

4.เพื�อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถกูต้อง 

5.เพื�อลดปัญหาการเช็คชื�อพนกังานที�ไม่ต้องถูก 

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

Foreman 

Leader 

Technician 

Operator 

12 กรกฎาคม 2562 

30 สิงหาคม 2562 

31 ตลุาคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 102 

8 ตั +งครรภ์คุณภาพและการเตรียมตวัคลอด 1.เพื�อให้ทราบถงึวิธีการปฎิบตัิตวัระหว่างตั +งครรภ์ การเปลี�ยนแปลงของร่างกาย
และพฒันาการต่างๆ ของทารก 

2.เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร 

พนกังานตั +งครรภ์ 12 พฤศจิกายน 2562 0.5 14.00-17.00 3 19 

9 เทคนิคการสมัภาษณ์พนกังานยคุ 4.0 1.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจ บทบาทหน้าที�ในการทําหน้าที�สมัภาษณ์
พนกังาน 

2.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิค และแนวทางการสมัภาษณ์ที�หลากหลาย 

3.เพื�อเสริมสร้างทกัษะในการสร้างข้อคําถามเชิงพฤติกรรมในการสมัภาษณ์
พนกังาน 

Supervisor 29 พฤษภาคม 2562 0.5 13.30-16.30 3 30 
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ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จํานวนคน 

10 การต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชั�นใน
องค์กร (Awareness against corruption 

in the organization) 

เพื�อให้บุคลากรของ KCE เกิดความตระหนกัรู้เกี�ยวกบัปัญหาการทจุริตคอร์รัปชั�น
ในองค์กรสร้างค่านิยมความซื�อสตัย์สจุริต/ร่วมต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั�น ซึ�ง
ถือเป็นนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี�ยงด้านการทจุริตของเคซีอีใน
ปัจจบุนั 

Asst. Vice President 

Section Manager 

Asst. Section Manager 

Engineer 

Sr.Chief 1 

Sr.Chief 2 

Chief 1 

Chief 2 

Officer 

Foreman 

12 ธนัวาคม 2562 0.5 14.00-17.00 3 24 

11 แนวคิดและการตรวจประเมนิ 5 ส. อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

1.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื�องหลกัการตรวจที�ด ีเทคนิคการตรวจ วิธีการ
ตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง 

2.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมีทกัษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบตั ิรวมถงึเรียนรู้เทคนิคการ

ดําเนินกิจกรรม 5 ส. 

 

Manager 

Supervisor 

Engineer 

Senior Chief 2 

Chief 2 

22 มีนาคม 2562 

22 เมษายน 2562 

8 พฤษภาคม 2562 

1 09.00-16.00 6 89 

12 การประยกุต์ใช้ KPI เพื�อการประเมินผล

งานอย่างสร้างสรรค์ 

1.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมทราบเกี�ยวกบัการกําหนดตวัชี +วัดเพื�อใช้ในการวดัผลสมัฤทธิ@

ของงาน 

2.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมทราบถงึการพฒันาประสิทธิภาพของงานให้ได้ตามตวัชี +วดัที�
กําหนด 

Technician 

Sub-Operator 

23 มกราคม 2562 

10 เมษายน 2562 

28 มิถนุายน 2562 

0.5 14.00-17.00 3 41 

13 ค่านิยมองค์กรเพื�อการพฒันาตน 1.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้-ความเข้าใจเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�ที�ต้องปฏิบตัิตาม
ค่านิมยมองค์กร 

2.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมีทกัษะ ในการปฏิบตัิงานของตนเอง ตามค่านิยมองค์กรได้ 

3.เพื�อให้ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที�ได้ไปประยกุต์ใช้ในงานที�ได้รบัมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Chief 1 

Operator 

Technician 

Sub-Operator 

8 มิถนุายน 2562 

12 กรกฎาคม 2562 

0.5 14.00-17.00 3 70 

14 การสร้างทีมงานขบัเคลื�อนสถาน
ประกอบการสขุภาพดีมีสขุอย่างเป็น

ระบบ 

1.เพื�อเพิ�มพูนความรู้-ความเข้าใจของคณะทํางานด้านการสร้างเสริมสขุภาพของ

สถานประกอบการ ต่อแนวคิดและกระบวนการขบัเคลื�อนแรงงานสขุภาพดีมสีขุ 

2.เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะทํางานในการแยกแยะปัญหาและสาเหตขุอง
การที�แรงงานมีสขุภาพที�ไม่ดีและไม่มีความสขุ รวมทั +งร่วมกนักําหนดแนวทางการ
ขบัเคลื�อนเพื�อให้เกิดภาวะแรงงานสขุภาพดีมีสขุ 

Manager 

Senior Supervisor 

Supervisor 

Engineer 

Officer 

4 ตลุาคม 2562 1 08.30-17.30 7 12 
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16 การใช้งานระบบรูดงานผ่าน Tablet 1) เพื�อให้พนกังานมีความเข้าใจในการใช้งาน Tablet Senior Supervisor 

Supervisor 

Senior Technician 

Technician 

Operator 

22,31 มกราคม 2562 

1,2,5 กมุภาพนัธ์ 2562 

10,11 ตุลาคม 2562 

17,18 ตุลาคม 2562 

7,14, พฤศจิกายน 2562 

11,12 พฤศจิกายน 2562 

1 09.00-16.00 6 562 

17 Shegyi Training Program 1.เพื�อให้ผู้ เข้ารบัการฝึกอบรมเข้าใจข้อกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA Version 6.0 

2.เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมทราบวิธีการปฎิบตัิและการตรวจประเมินเพื�อขอการรับรอง 
RBA 

 

Assistant Manager 

Chief 1 

Engineer 

Chief 2 

Senior Chief 2 

Senior Engineer 

Senior Supervisor 

Supervisor 

Technician 

10 มกราคม 2562 1 09.00-16.00 6 38 

 
 
 

ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จํานวนคน 

15 Continuous 5S for practical & VFP 

(การดาํเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื�อง 
ด้วย VFP) 

1)เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจดัทําระบบ 5 ส. ในโรงงานและ

สํานกังาน 

2)เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนําความรู้และกลยทุธ์ต่างๆ ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Senior Engineer 

Engineer 

Senior Supervisor 

Supervisor 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Chief 1 

Chief 2 

Senior Foreman 

Foreman 

11,18 มิถุนายน 2562 

 

1 09.00-16.00 6 112 
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18 CERTIFICATE IN PURCHASING AND 

SUPPLY (C.P.S.) 

1.พฒันาความรู้ และความสามารถของนกัจดัซื +อไทยให้อยู่ในระดบัมาตรฐานอนั
เป็นที�ยอมรับได้ 

2.เกิดความมั�นใจในประสิทธิภาพของงานจดัซื +อของตนเอง 

3.สร้างหลกัการที�ถกูต้อง และเป็นธรรมเมื�อเลื�อนขั +นหรือจะแต่งตั +งบุคลากรในฝ่าย
จดัซื +อ 

Asst. Vice President 

Division Manager 

Engineer 

Senior Chief 1, 2 

Chief 1 

18 มกราคม 2562 

19 มกราคม 2562 

1 กมุภาพนัธ์ 2562 

2 กมุภาพนัธ์ 2562 

4 09.00-16.00 24 12 

19 การบริหารจดัการซพัพลายเออร์ และ

ประเมินผลงาน 

1.หลกัคิดที�สําคญัในการเลือกคบซพัพลายเออร์ เพื�อสร้างซัพพลายเชนที�ดี 
2.เพื�อแนะนําวิธีคดัเลือกซพัพลายเออร์และการประเมินผลงานก่อนจะตดัสินใจซื +อ
และหลงัจากซื +อแล้ว 

3.รู้จกัวิธีคดัเลือก วิธีไปเยี�ยมและตรวจสอบ รวมไปถงึการประเมินผลงาน 

Section Manager 

Asst. Section Manager 

Senior Engineer 

Engineer 

Supervisor 

Chief 1 

Chief 2 

Officer 

25 พฤษภาคม 2562 1 09.00-16.00 6 32 

20 Green Procurement  การจดัซื +อ-จดัหา

เพื�อความยั�งยืน 

1.เพื�อเป็นแนวทางการจดัการจดัซื +อเพื�ออนาคต ซึ�งคู่ค้าธุรกิจมุ่งเน้นการจดัการเชิง

อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม 

2.เพื�อขบัเคลื�อนสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั�งยืนพนกังานหรือผู้บริหารฝ่าย
จดัซื +อจงึมคีวามจําเป็นอย่างยิ�งที�ต้องเรียนรู้ 

3.เพื�อนําความรู้มาปรบัประยกุต์ใช้เพื�อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั +งในปัจจบุนัและ
อนาคต 

Senior Vice President 

Division Manager 

Asst. Section Manager 

Chief 1 

Chief 2 

Clerk 

Senior Chief 2 

Senior Engineer 

Engineer 

8 สิงหาคม 2562 1 09.00-16.00 6 23 

21 การจดัการกลยทุธ์สินค้าในงานจดัซื +อ 
(Supply Strategy) 

เพื�อเพิ�มศกัยภาพของนกัจดัซื +อและ ขององค์กร ให้แข่งขนัได้ในภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจบุนั 

Senior Vice President 

Division Manager 

Asst. Section Manager 

Senior Engineer 

Engineer 

Chief 1 

Chief 2 

26 กนัยายน 2562 1 09.00-16.00 6 22 

 

ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จํานวนคน 
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22 เทคนิคการป้องกนัทจุริตในงานจดัซื +อ
และซพัพลายเชน(how to cut corruption 

and fraund out off supply chain) 

1.ช่วยให้ผู้บริหารงานจดัซื +อและซพัพลายเชนได้วางระบบป้องกนัการทจุริตและ
คอร์รัปชั�นในองค์กร 

2.เพิ�มประสิทธิภาพการทํางาน สร้างภาพลกัษณ์ที�ดีต่อลกูค้า นําไปสู่องค์กรธรรมภิ

บาลเต็มรูปแบบ 

Senior Vice President 

Asst. Vice President 

Division Manager 

Asst. Section Manager 

Senior Engineer 

Engineer 

Senior Chief 2 

Chief 1 

Chief 2 

Clerk 

30 ตลุาคม 2562 1 09.00-16.00 6 27 

23 Annual Training update and kick-off 

meeting 

1. Update accounting on TFRS 16 (Overall theory and example) 

2. Update TP and new disclosure form issued by RD 

3. Update on Tax and legal for hot topics 

 

Senior Vice President 

Asst. Vice President 

Division Manager 

Asst. Section Manager 

Senior Chief 1 

Senior Chief 2 

Chief 1 

Chief 2 

 

18 ธนัวาคม 2562 0.5 09.00-12.00 3 17 

 
 

ลําดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที�อบรม จาํนวนวัน เวลา จาํนวนชม. จํานวนคน 
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นโยบายความปลอดภัย     

1. บริษัทฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าที ของพนกังานทกุคน ที จะร่วมมือกนัปฏิบตัิ
เพื อให้เกิดความปลอดภยัทั (งตนเองและผู้ อื น 

2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมความปลอดภยัทกุรูปแบบ เชน่การฝึกอบรม การจงูใจ

พนกังาน การพฒันาสภาพการทํางานและสิ งแวดล้อม เป็นต้น 

3.  ผู้บงัคบับญัชาทกุคน ต้องมีหน้าที ดแูลและรับผิดชอบในเรื องความปลอดภยัในการทาํงานของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภยัที กําหนดขึ (นโดยเคร่งครัด 

4.  พนกังานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตา่งๆ ของบริษัท 

5.  บริษัทฯ จะจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามนโยบายความปลอดภยัและ  

อาชีวนามยั เพื อควบคมุดแูลให้มกีารปฏบิตัิอยา่งจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ลูกค้า 

บริษัทฯ มุง่มั นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที มีคณุภาพและบริการที เป็น
เลิศโดยมีนโยบายสง่มอบผลิตภณัฑ์ที มีคณุภาพตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้า มีการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความซื อสตัย์ สจุริตอยา่งแน่วแนใ่นทกุๆ ด้าน และสร้างความเชื อมั นให้กบัลกูค้าในการปกป้องรักษาข้อมลูที 
เกี ยวกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตั (งสํานกังานขายเพื อ
รับรองลูกค้าทั วทุกมุมโลก และเพื อให้แน่ใจว่าบริษัทฯจะเป็นที พึงพอใจของลูกค้าซึ งยังพัฒนาและรักษา
สมัพนัธภาพที ยั งยืนกบัลกูค้ามาโดยตลอด 

นโยบายคุณภาพ 

" ผลิตและบริการลูกคา้ใหไ้ดต้ามที�ตกลงหรือดีกว่า โดยปรบัปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื�อง 
และทําให้ถูกตอ้งในครั'งเดียว ” 

ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทฯ เริ มจากการสร้างทศันคติให้พนักงานคิดถึงลกูค้าก่อนเสมอๆ ในทุก
เรื องที ทํา มีการคิดค้นผลิตภณัฑ์และบริการ ปรับเปลี ยนกระบวนการทํางาน ระบบงาน และสภาพที ทํางานที 
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  รวมถึงการวดัระดบัความพึงพอใจของลกูค้า โดยใส่ใจในทุกๆ ขั (นตอนใน

กระบวนการทํางานตั (งแตก่ารรับคําสั งซื (อ การสั งซื (อวตัถดุบิ การผลิต การตรวจสอบคณุภาพก่อนการสง่มอบสินค้า 

และการบริการหลงัการสง่สินค้าให้กบัลกูค้า โดยทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากทางลกูค้าเป็นประจํา 

ซึ งผลที ได้จากการประเมินในแต่ละครั (ง บริษัทฯ จะนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสมํ าเสมอเพื อ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าในระยะยาว โดยในแตล่ะปี ทางบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากลกูค้าแตล่ะ

รายประมาณ 1-2 ครั (งต่อปี ผลการประเมินในรอบปี 2562 นี ( มีผลคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ที น่าพอใจ 

คู่ค้า 

บริษัทฯ เชื อมั นและให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยได้กําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการจดัซื (อจดัจ้าง และหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าไว้อย่างชดัเจน เพื อให้เกิดความ
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เป็นธรรมและความเป็นอิสระระหวา่งบริษัทและคูค้่าในระบบการจดัหาที โปร่งใส มีขั (นตอนที สามารถตรวจสอบได้ 
ปฏบิตัิตามเงื อนไขทางการค้าและสญัญาที ตกลงกนัไว้  

เกณฑ์ทั วไปในการคดัเลือกคูค้่า มดีงันี ( 
1) สถานะทางการเงนิ 

2) ความสามารถในการบริหารธุรกิจ 

3) การเตบิโตขององค์กร 

4) การพฒันาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์ 

โดยในปีที ผ่านมา ไมป่รากฎว่าบริษัทฯ มีข้อพิพาทใดๆ กบัคู่ค้า 

เจ้าหนี � 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี (ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค โดยมีการกําหนด

นโยบายและแนวปฏิบตัเิกี ยวกบัเจ้าหนี (ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ 

1) กําหนดขั (นตอน คณุสมบตัิ เกี ยวกบัการคดัเลือกคู้ ค้า/เจ้าหนี ( ไว้อยา่งชดัเจน 

2) เงื อนไขการคํ (าประกนั 

3) การบริหารเงนิทนุ 

4) กรณีที เกิดการผิดนดัชําระหนี ( 
5) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6) นโยบายตอ่ต้านทจุริตและนโยบายคณุภาพ 

บริษัทพึงปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื อนไขตา่งๆ ที ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลกัษณะ
เอื (ออํานวยผลประโยชน์ซึ งกนัและกนั เพื อผลสําเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทั (งให้ข้อมลูที เป็นจริงและบอกถึงความ
เสี ยงที อาจเป็นไปได้ โดยจะมีการจา่ยชําระเงนิตรงตามเวลาทุกครั (ง กรณีที ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื อนไขข้อใดข้อ
หนึ งจะดําเนินการรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที ทราบล่วงหน้าทันที เพื อพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน มีการแจ้งกําหนด 
ระยะเวลา และเงื อนไขการรับเงินที ชดัเจน ดงัไม่ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทใดๆกับเจ้าหนี (ของบริษัทฯ ในปี 2562 ที 
ผ่านมา 

คู่แข่ง 

บริษัทฯ เน้นการดาํเนินธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งภายใต้กรอบ

กติกาการแข่งขันที ดี ไม่แสวงหาข้อมลูที เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง ไมทํ่าลายชื อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง
ร้าย หรือใสร้่ายป้ายสี หรือโจมตีคูแ่ข่งโดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตสุมผล ดงัปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาท

ใดๆ กบัคูแ่ข่งในปี 2562 
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สิ�งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของสิ งแวดล้อม สงัคม รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่าย ทางบริษัทฯ จงึได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBAL COMPACT ซึ งก่อตั (งโดย UNITED NATIONS (UN) ตั (งแตปี่ 
2550 ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการ 10 ประการ ด้านการจ้างแรงงาน การป้องกันปัญหาสิ งแวดล้อม การ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านคอร์รัปชั น โดยที บริษัทสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ 
GLOBAL COMPACT ดงันี ( 

ด้านสทิธิมนษุยชน 

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสทิธิมนษุยชนที ประกาศในระดบัสากล ตามขอบเขตอํานาจที 
เอื (ออํานวย 

2. หมั นตรวจตราดแูลมิให้ธรุกิจของตนเข้าไปมีสว่นเกี ยวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน 

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 ให้ความสําคญัและรักษาระบบมาตรฐานสิ งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ
กฎหมายที เกี ยวข้อง มนีโยบายการผลิตที ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้ลงทนุ

เป็นจํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํ (าและทางอากาศ อีกทั (งโรงงานทกุแห่งของบริษัทฯ ในกลุม่ตั (งอยูใ่น
เขตอตุสาหกรรมซึ งมีมาตรการในการป้องกนัมลพิษอยา่งเข้มงวดเพื อลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อมอยูแ่ล้ว 

การปฏิบตัิต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือคํานึงถึงความ

แตกตา่ง  บริษัทฯ จงึมนีโยบายที ชดัเจนในการสง่เสริมและสนบัสนนุหลกัสิทธิมนษุยชนโดยเคร่งครัด 

• บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนกังานตามที กําหนดไว้ในกฎหมายทั วไปหรือรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนจะไมก่ระทําการใดๆ ที จะเป็นการขดัขวางการใช้สิทธิดงักลา่วของพนกังาน 
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• บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทําการใดๆ ที เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิ
มนษุยชนหรือสิทธิของผู้ อื น 

• บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัของพนกังานไว้เป็นความลบั โดยจะไมเ่ผยแพร่ตอ่บคุคลภายนอก 

ไมว่า่จะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนญุาตจากพนกังานผู้นั (น  

• พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบตัิต่อบุคคลอื นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่
กระทําการใด ๆ ที เป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามตอ่สิทธิของบคุคลอื น 

นโยบายแนวทางปฏิบตัิเกี�ยวกับทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลิขสิทธิ$ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ งเป็นผลงานที เ กิดจากความรู้ 
ความสามารถของบคุคลใดบคุคลหนึ งโดยเฉพาะ บริษัทฯ จงึพยายามอย่างยิ งที จะทําการตรวจสอบเพื อให้มั นใจ 

ว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ที ถูกนํามาใช้ในบริษัทฯ จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื นโดย
เด็ดขาด 

• บริษัทฯ ไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที ละเมิดลิขสิทธิ? ผิดกฎหมาย ในการ

ทํางานให้บริษัทไมว่า่จะในกรณีใด ๆ ทั (งสิ (น 

• พนกังานที ปฏิบตัิงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ?

และใช้เฉพาะเท่าที ได้รับอนญุาตจากบริษัทเท่านั (น 

• พนกังานจะต้องไมนํ่าผลงานหรือสิ งที มีการคิดค้นขึ (นระหว่างที ทํางานให้กบับริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้ อื น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทาง

ปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ งนั (นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็น
พนกังาน 

• ก่อนที จะมีการนําเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทนั (น 
พนกังานจะต้องตรวจสอบให้แนเ่สียก่อนวา่ผลงานสิ งประดิษฐ์หรือข้อมลูที นํามานั (น เป็นสิ งที ถกูต้อง
ตามกฎหมาย และไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื น 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัเรื องการเปิดเผยสารสนเทศเนื องจากเป็นเรื องที มีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้

ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสีย โดยจะเปิดเผยทั (งข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา เท่าเทียม และเที ยงธรรม ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รายงานข้อมูลแบบ 56-1 รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั (งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที  
www.kce.co.th  โดยได้จดัสง่รายงานประจําปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงานในปีที ผ่านมาของ

บริษัทฯให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุปีเพื อเป็นข้อมลูในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
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บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการสื อสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมลูและ

พฒันาองค์กรอยา่งตอ่เนื องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน 
ดงันี ( 

• บริษัทฯ พยายามอยา่งยิ งในการปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเทา่เทียมกนัและสมํ าเสมอ ภายใต้กรอบการ
ปฏบิตัิงานที กําหนดไว้โดยหลกีเลี ยงการปฏบิตัิอนัไมถ่กูต้อง หรือสถานการณ์ที ทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

• การแถลงขา่วสารใดๆ ของบริษัทฯ ต้องมั นใจวา่มิได้สง่ผลเสียหายตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้ากบั
บริษัทฯ หรือลว่งละเมดิข้อมลูที ถือวา่เป็นความลบัของลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอื นๆ 

• การปฏิบตัิหน้าที  ที เกี ยวกับการสื อสารของข้อมลูที ถือเป็นความลบั พนักงานต้องประพฤติปฏิบตัิ

ภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ วา่ด้วยจรรยาบรรณของพนกังาน 

• ประธานกรรมการมีอํานาจในการแถลงขา่วสารของบริษัทฯ หรือประชาสมัพนัธ์เกี ยวกบัข้อมลูสําคญั
ของบริษัทฯ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ กรรมการ

บริษัทฯ หรือผู้บริหารแตล่ะสายงาน รับหน้าที ในการแถลงข่าวที เป็นประเด็นสําคญัของบริษัทแก่นกั
ลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือสื อมวลชน 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเรื องการเปิดเผยข้อมูลที สําคญัของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความ
โปร่งใส ผ่านชอ่งทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมลู ดงันี ( 

• เปิดเผยข้อมลูการเงนิ และข้อมลูที มิใชข้่อมลูการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

• คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั (งสารสนเทศทางการ
เงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัขึ (นตาม
มาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที เหมาะสมและถือปฎบิตัิ
อย่างสมํ าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้ ตรวจสอบบัญชี
ภายนอก 

• เปิดเผยข้อมลูโดยสรุปของรายงานการกํากับดูแลกิจการที ดี พร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการ

ปฏบิตัิ ผา่นสื อหลายชอ่งทางเชน่ ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทที  www.kce.co.th  

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ที จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผ่านทางรายงาน

ประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทที  www.kce.co.th   

• เปิดเผยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และคา่บริการอื นๆ  

• เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที ของคณะกรรมการบริษัท และจํานวนครั (งที กรรมการ
แตล่ะท่านเข้าประชมุผ่านทางรายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดีของบริษัท 
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• กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยรายงานการซื (อ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัท รายการเกี ยวโยง และ รายงานการมีส่วนได้เสีย ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที 
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

• คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทและผู้บริหาร รายงาน

การมีสว่นได้เสียของตนเองและบคุคลที มีการเกี ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ. หลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกําหนดให้มกีารทบทวนรายงาน ทกุปี และ/หรือทกุครั (งที มีการ
เปลี ยนแปลงข้อมลู โดยสง่รายงานถึงเลขานกุารบริษัท  

• คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตนในการทําธุรกิจที แข่งขนักับบริษัทหรือธุรกิจที เกี ยวเนื อง 
รวมทั (ง เพื อประโยชน์ในการซื (อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูแก่บุคคลอื นเพื อประโยชน์ในการซื (อ
ขายหุ้นของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั (งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
หรือในกรณีที ต้องการข้อมลูเพิ มเติม สามารถติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ที หมายเลข 02-3260196 - 9 

ตอ่ 1201 หรือ 1501 

นอกจากนี ( บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบที เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียเข้ามามสีว่นร่วมในการปรับปรุง

และพฒันาการปฏบิตัิงานเพื อก่อให้เกิดความมั นคงในกิจการ จงึจดัให้มกีารรายงานเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ที 
เกี ยวข้องกบัการปฏิบติังานของบริษัทฯ ในรายงานข้อมลูแบบ 56-1 รายงานประจําปี และ เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

ที  www.kce.co.th   

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ เชื อมั นว่าการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลที ดีจะทําให้บริษัทบรรลเุป้าหมายการเติบโตอย่าง

ยั งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจดัให้มีช่องทางสําหรับพนกังาน บุคคลภายนอกและผู้ที ประสงค์จะแจ้งเบาะแส 
หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมลูเกี ยวกับการ
กระทําผิดหรือการกระทําที ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี ผ่านทาง email: 

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

มีนโยบายเกี ยวกบัการรับเรื องร้องเรียนซึ งกําหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการให้ความคุ้มครอง

ตอ่ผู้ ที ร้องเรียน ไมใ่ห้ได้รับการกระทําที ไมเ่ป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมลูของบคุคลดงักลา่วไว้เป็นความลบั รวมถึง

จดัให้มีการตรวจสอบเรื องที ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที บริษัทฯ กําหนดไว้เพื อให้ความเป็นธรรมกับ
บคุคลที ถกูร้องเรียนก่อนดําเนินการทางวินยั หรือทางกฎหมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้จดัโครงการผู้บริหารพบปะนกัวิเคราะห์ขึ (นเพื อเป็นอีกหนึ งช่องทางใน
การสื อสารและให้ข้อมลูตอ่นกัลงทนุและสื อมวลชนอยา่งสมํ าเสมอ  
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ในปี 2562 ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูกบันัก

ลงทนุในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การประชมุทางโทรศพัท์ จํานวน 18 ครั (ง การเข้าสมัภาษณ์ตวัต่อตวั รวมจํานวน 16 

ครั (ง และจัดโครงการพบปะกับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์จํานวน 4 ครั (ง ให้สมัภาษณ์สื อสิ งพิมพ์โทรทศัน์ 3 ครั (ง 

นอกจากนั (น ได้ต้อนรับกลุม่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ที เข้าเยี ยมชมกิจการ 2 ครั (ง  และเป็นวิทยากรหลกัสตูร “นกั

อตุสาหกรรมรุ่นใหม ่Young F.I.T” ของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กิจกรรมพบปะนักลงทุน 

เคซีอี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนหลากหลายรูปแบบเป็นประจําอย่างต่อเนื อง เพื อให้ผู้บริหาร
ระดับสงูและส่วนงานนักลงทุนสมัพันธ์ได้พบปะนักลงทุนเพื อชี (แจงข้อมลูผลการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนว
ทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตกุารณ์สําคญัๆ ที เกิดขึ (นรอบปี และตอบข้อซกัถาม 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ 

• คณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 4 คณะ     

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร 

• คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั (งคณะและมจํีานวนไมน้่อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทกุทา่นมคีณุสมบติัความเป็นอิสระครบถ้วน

ตามที บริษัทกําหนด สามารถปฏิบตัิหน้าที กรรมการอิสระได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ตอ่

บริษัทฯ อยา่งเต็มที  รายชื อและข้อมลูกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีสว่นสําคญัในการกําหนดทิศทางการเติบโตและพัฒนาบริษัทฯ ด้วยการกําหนด

แผนกลยุทธ์ นโยบาย วิสยัทศัน์ และพันธกิจ รวมทั (งการกํากับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานใน

ด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างสมํ าเสมอ โดยมีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทุกปี นอกจากนั (น
คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีบทบาทสําคญัในการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการกํากับ

ดแูลกิจการ และการจดัทําคูม่ือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานด้วย 

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายเกี ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และในนโยบายกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท
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สนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที มีความรู้ความสามารถที หลากหลาย มี
ประสบการณ์ ความรู้ความเชี ยวชาญที เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดมั นในคณุธรรมและซื อสตัย์ โดยไม่
จํากดั เพศ เชื (อชาต ิศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื นๆ  

ทั (งนี ( กรรมการแตล่ะท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี ยวชาญ  มี

ประสบการณ์ และทกัษะความรู้ที เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อทิุศเวลาและความพยายาม
ให้กบัการเป็นกรรมการบริษัทฯอยา่งเต็มที  ปฏบิตัิหน้าที ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที  และความรับผิดชอบใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบักฎหมายที เกี ยวข้องบนพื (นฐานของจริยธรรมขั (นพื (นฐาน มีอิสระใน
การตดัสินใจ และเสนอความคิดเห็น ด้วยความเป็นผู้มีวิสยัทศัน์และความเป็นผู้ นํา ปฏิบติัหน้าที ด้วยความสจุริต 
พากเพียร และใสใ่จในทกุๆ ขั (นตอนของการดําเนินงาน เพื อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยทุธ์ที ได้กําหนดไว้ให้ 

เกิดประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทกุท่านบนพื (นฐานของการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการที ด ี  

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรรมการที เป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน 

- กรรมการที ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร จํานวน 6 ท่าน 

สําหรับรายชื อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอบเขต อํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน

เจ้าหน้าที บริหาร มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ”   

นอกจากนั (น เพื อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ของกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง และนโยบายจํากัดจํานวน

กิจการอื นที ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยมีขั (นตอนให้
คณะกรรมการบริษัทต้องอนมุตัเิห็นชอบการไปดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื นของกรรมการผู้จดัการด้วย 

ทั (งนี ( นโยบายจํากดัจํานวนกิจการอื นที ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนดงักล่าว ไม่นับรวมบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ เนื องด้วยการบริหารงานมีลักษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุ่ม จึงต้องแต่งตั (งผู้ บริหารใน
ตําแหน่งที สําคญัของบริษัทฯ ซึ งอาจดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในขณะนั (น ไปเป็นกรรมการของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมด้วย เพื อให้มีการบริหารงานอยา่งสอดคล้องกบันโยบายในภาพรวมของกลุม่ 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื อให้การปฏิบตัิหน้าที ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จดั

ให้มีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื อช่วยศึกษาและกลั นกรองการดําเนินงานตามความจําเป็น ต่อมาในปี 2556 

คณะกรรมการได้จดัตั (งคณะอนกุรรมการเพิ มอีก ได้แก่ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

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

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
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3) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร 

      และ คณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ 

สําหรับรายชื อคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขต อํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการแต่ละคณะ มี

รายละเอียดปรากฎอยู ่ในสว่นที  8 “โครงสร้างการจดัการ” 

การสรรหากรรมการ 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการแตล่ะทา่นมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  3 ปี และให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการ

ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั (งนี ( คณะกรรมการบริษัทสามารถ
พิจารณาขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที เห็นสมควร และในปีที กรรมการอิสระ
ดังกล่าวครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื อกรรมการดังกล่าวให้ที ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาเลือกตั (งกรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้ โดยตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัและ

ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั (ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 

ถ้าจํานวนกรรมการที จะออกแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคยีงที สดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยให้

กรรมการคนที อยู่ในตําแหน่งนานที สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการที ออกจากตําแหน่งนั (นมีสิทธิได้รับ
เลือกตั (งกลบัมาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ ทั (งนี ( คณะกรรมการมีนโยบายให้วาระของกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกบั

วาระการเป็นกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการโดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้สรรหาบคุคลที มีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก และเป็นผู้
กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือก ทั (งนี (ขึ (นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัท 
ในชว่งเวลานั (นๆ ด้วย ทั (งนี ( จะพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการของบริษัทฯ เสนอชื อบุคคลเพื อรับการพิจารณาแต่งตั (งเป็นกรรมการ พิจารณา
จากทําเนียบกรรมการ (Director pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และจากช่องทางอื นๆ ที 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร 

โดยโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที และรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือก

และกลั นกรองบคุคลที มคีณุสมบตัิเหมาะสมตามข้อบงัคบัของบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ตามความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Skill matrix) ที กําหนดคณุสมบตัิของ
กรรมการที ต้องการสรรหา ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื นๆ ที เกี ยวข้อง แล้วนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

จากนั (น นําเสนอตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตั (งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ( 
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1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั (งกรรมการให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ งหุ้นตอ่
หนึ งเสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั (งหมดที ตนมีอยูเ่ลือกบคุคลที ได้รับการเสนอชื อเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั (งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั (งในครั (งนั (น ในกรณีที บคุคลซึ งได้รับการเลือกตั (งในลําดบัถดัลง
มา มคีะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที จะพึงมี  ให้ประธานที ประชุมออกเสียงได้เพิ มขึ (นอีก
หนึ งเสียงเป็นเสยีงชี (ขาด 

4. ในกรณีที ตาํแหนง่กรรมการว่างลงเนื องจากเหตอืุ นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั (งบุคคลซึ งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า

เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป โดยบคุคลซึ งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ งตนแทน 

5. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทดาํรงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียน รวมไมเ่กิน 5 บริษัท 

การสรรหาผู้บริหาร 

• การสรรหากรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ พิจารณาในเบื (องต้นในการสรรหาบุคคลที มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถและประสพการณ์ที เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาอนมุติั เพื อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป 

• การสรรหาผู้บริหาร 

สําหรับการสรรหาและแต่งตั (งผู้ บริหารของบริษัทฯ นั (น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจประธาน
เจ้าหน้าที บริหารและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกบคุคลที มีคณุสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสมกบัตําแหนง่

และหน้าที ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยการคดัเลือกเป็นไปตามระเบยีบในการสรรหาบคุคลของฝ่ายทรัพยากรบคุคล   

5.3 บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทฯได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารไว้อย่างชดัเจนโดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกํากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้

เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานที ให้ความเชื อมั นว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯได้ดําเนินไปในลกัษณะที 
ถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าที ด้วยความซื อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็น

ของตนอยา่งเป็นอิสระและอทิุศเวลาเพื อปฏิบตัิหน้าที ตามความรับผิดชอบอยา่งเต็มที  ทั (งนี ( ขอบเขตอํานาจ หน้าที 
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ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในส่วนที  8 “โครงสร้างการ

จดัการ” 

5.4 ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการมีภาวะผู้ นําวิสยัทศัน์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที ใน
การกํากบัดแูลกิจการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นในการกําหนดและให้

ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที กําหนดไว้เพื อเพิ มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

5.5 การดาํเนินงานของคณะกรรมการในปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั นที จะดําเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมลูค่าแก่ผู้ ถือหุ้นตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ สภาวะความเสี ยง และหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี โดย
คณะกรรมการใช้ดลุยพินิจที เป็นอิสระในการดําเนินกิจการ และมีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทนัเวลา 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได้ดําเนินการในเรื องตา่งๆ ดงันี (     

1)   การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธรุกิจ  

คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหารในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบริษัทฯ และร่วมหารือกบัฝ่ายบริหารเป็นประจําทุกปี เพื อกําหนดมาตรการ แผนการดําเนินงาน 
แผนการลงทนุ แผนการจา่ยเงนิปันผล และปัญหาตา่งๆ รวมทั (งกําหนดให้ฝ่ายบริหาร สื อสารนโยบายและทิศทาง 

การดําเนินงานให้พนักงานทุกระดบัทั วองค์กรได้รับทราบ และติดตามดแูลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที 
กําหนดไว้ในการประชมุคณะกรรมการซึ งจดัขึ (นทกุเดือน หรือปีละ12 ครั (ง  

2)   การกํากบัดแูลกิจการ 

เพื อนําไปสูก่ารปฏิบตัิงานด้านการกํากบัดแูลกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้ 

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏบิติัการกํากบัดแูลกิจการที ดีและการตอ่ต้านคอร์รัปชั น 
ประจําปี 2562 ตลอดจนเป้าหมายประจําปีเพื อถ่ายทอดสูก่ารปฏิบติัทกุระดบั 

• ให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สง่เสริม เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรม

ธรุกิจ และข้อพึงปฏบิตัิในการทํางาน 

• ทบทวนและปรับปรุงคูม่อืนโยบายการกํากบัดแูล และจริยธรรมธรุกิจ 

• จดัให้คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ และกรรมการผู้จดัการ ทําการประเมินตนเอง 
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• กําหนดชอ่งทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อแนะนําในเรื องตา่งๆ โดยเปิดโอกาสให้พนกังาน และ
ผู้มีสว่นได้เสีย มชี่องทางแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระเพื อนําไปสูก่ารปรับปรุงระบบบริหาร
จดัการที ดีขึ (น 

• ดแูลให้คณะกรรมการกํากบัดแูล ดําเนินการ ปรับปรุง ประเมนิ ทบทวน หลกัเกณฑ์การกํากบั

ดแูลกิจการและจริธรรมของบริษัทให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบักฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และแนวปฏิบตัทิี ดีตามมาตรฐานสากล 
และรายงานเกี ยวกบัการดาํเนินการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื อรับทราบ  

• จดัให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที เป็นหน่วยงานกํากบัการปฏบิตัิงาน Compliance 

Unit โดยให้ขึ (นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

• พิจารณากําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาด้านความยั งยืน 

3)  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี ยงที เพียงพอและเหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี ยง
อย่างสมํ าเสมอ โดยให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กรรายงานผลการบริหาร
ความเสี ยงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื อพิจารณาเป็นประจํา 

4)   พิจารณาแผนการบริหารจดัการความเสี ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ 

5)   มีนโยบายให้กรรมการที ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชมุระหว่างกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม
ด้วย ปีละ 2 ครั (ง 

6)   จดัการประชมุระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั (ง 

7)  กํากบัดูแลให้มีการจดัทําแนวปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั น และจดัให้มีการสื อสารในเรื อง
มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั น ไปยงับริษัทยอ่ยทกุบริษัทในกลุม่ 

8)   จัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี ยมชมความคืบหน้าการลงทุนในโรงงานใหม่ รวมทั (ง ส่งเสริมให้
กรรมการ และผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสมันาในหลักสูตรต่างๆ เพื อเสริมสร้างความรู้ และเป็น
ประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที ให้มีประสิทธภาพมากยิ งขึ (น 

9)  จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที เกี ยวข้อง และให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินดงักล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื อพิจารณา  

10)  พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์ ที เกี ยวข้องกบัการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงกระบวนการการสรรหากรรมการ และการทบทวนโครงสร้าง และหลกัเกณฑ์

การจา่ยคา่ตอบแทนเพื อให้สอดคล้องกบัความรับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าที ของกรรมการ ตามที 
คณะ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนนําเสนอ 

11)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการฯ โดย

ในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื องจากกฎบตัรฉบบัปัจจบุนัยงัไมค่รบถ้วนและเหมาะสม 
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12) คณะกรรมการได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื อง ในการจัดการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 ที ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นในระดบั “ดีมาก” เป็นปีที ห้าต่อเนื อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

13)  คณะกรรมการมคีวามมุง่มั น และให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนว

ทางการกํากบัดแูลกิจการที ดีอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เนื อง 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัการกํากับดูแลกิจการที ดีตามหลกัเกณฑ์การประเมินของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกัคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(กลต.) ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีที ห้าต่อเนื อง ซึ งประเมินโดยสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors Association; IOD) 

14)  ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ (ทั (งคณะ และรายบุคคล) สําหรับผลการประเมินปี 

2562 อยูใ่นระดบั “ดีเยี ยม” 

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการร่วมกนักําหนดวนัประชมุคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี ในปี 2562 มีการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ครั (ง ซึ งเป็นวาระการประชมุตามปกต ิ

ประธานกรรมการและเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชุมก่อนการประชมุแต่

ละครั (งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดย

ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 

เลขานกุารบริษัทคือ นางธญัรัตน์ เทศน์สาลี ซึ งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิ การศึกษาและ
ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุในวาระที สามารถเปิดเผยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรได้โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่บริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัพร้อมกบั

จดหมายเชิญประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานที  และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั (นได้ ในกรณีที 
คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกบัการประชมุ สามารถสอบถามได้ที สํานกับริหารของบริษทัฯโดย
ในการประชมุแตล่ะครั (ง กรรมการสามารถที จะเสนอวาระการประชมุเพิ มเติมได้ 

ในระหว่างการประชมุ ประธานในที ประชมุได้มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที 
สําคญั อีกทั (งสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจ 
อย่างรอบคอบ ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชุมขั (นตํ า ณ ขณะที จะลงมติในที ประชุม
คณะกรรมการวา่ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั (งหมด โดยเลขานุการบริษัทจะเข้า

ร่วมประชมุและจดบนัทึกการประชมุทุกครั (ง และบางครั (งอาจจะเชิญผู้บริหารที รับผิดชอบงานในหวัข้อวาระการ
ประชมุนั (นๆ เข้าร่วมชี (แจงและให้ข้อมลูแก่กรรมการรวมทั (งให้คําแนะนําในด้านกฎเกณท์ต่างๆ ที เกี ยวข้องให้กบั
คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกติการประชมุจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั วโมง 
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นอกจากนั (นกรรมการที ไมเ่ป็นผู้บริหารมกีารประชมุระหวา่งกนัเองตามความจําเป็นเพื อพิจารณาปัญหา
ตา่งๆ ที เกี ยวกบัการจดัการที อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย ซึ งในปี 2562 มีการประชมุ 2 ครั (ง ใน
เดือนเมษายน และ ธนัวาคม  

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี ยวกบั รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายเดือน

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื อติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี ยวกับการ
เปลี ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที เกี ยวข้อง ตลอดจนรับทราบรายงานความคืบหน้าในการ

ดําเนินการด้านการกํากบัดแูลในการประชมุกรรมการอย่างสมํ าเสมอ เพื อให้การปฏิบตัิหน้าที ในฐานะกรรมการ
สอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบตัิที ด ี

5.7 นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�อื�นของกรรมการและผู้บริหาร 

ในการที บริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั (น บริษัทฯ จะแตง่ตั (งกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมดงักลา่ว เพื อทําหน้าที กํากบัดแูลให้ทกุบริษัทกําหนดนโยบาย

และดําเนินธุรกิจที สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เพื อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานร่วมกนั (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิ มกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั (งนี ( ถือเป็นหน้าที 
หนึ งในการปฏบิตัิหน้าที ของกรรมการและผู้บริหาร 

5.8 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั (งคณะ (2) การประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ  ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ และ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร  เพื อให้กรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัเพื อนําไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันา 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั �งคณะ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัททั (งคณะเพื อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม

หลักการกํากบัดแูลกิจการที ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที ของคณะกรรมการโดย
สมํ าเสมอและให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑ์และทําการประเมินผลการ

ปฏบิตัิงานโดยมปีระธานกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบดาํเนินการเปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปีละ 1 ครั (ง  

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั�งคณะ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล  

ในปี 2562 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมนิตนเองที เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเพิ มเติมและปรับปรุงคาํถามเพื อให้ครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที ของคณะกรรมการ
ทกุด้านและสอดคล้องกบัลกัษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธรุกิจของบริษัท 
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2.  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3.  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ นําผลวเิคราะห์และความเห็นเพิ มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจดัทําแผน

เพื อดําเนนิการปรับปรุง 

 

หลักเกณฑ์การประเมนิตนเอง - คณะกรรมการทั�งคณะ 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สดัสว่นของกรรมการ คณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุ

ยอ่ยแตล่ะคณะ 

2. บทบาทหน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย การใช้เวลาที เพยีงพอตอ่การพิจารณาเรื องที สาํคญั รายการที มคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ระบบการควบคมุภายใน การจดัการความเสี ยง 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยการกําหนดการประชมุลว่งหน้าทั (งปี คณุภาพเอกสาร มข้ีอมลูเพียงพอตอ่การตดัสินใจ
ของกรรมการ 

4. การปฏบิตัหิน้าที ของกรรมการ 

ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชมุอยา่งสมํ าเสมอ การแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5. ความสมัพันธ์กบัฝ่ายจดัการ 

ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกนั และมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที  มีความรู้ในธรุกิจบริษัท สง่เสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม 

แผนสืบทอดตําแหน่ง  

 ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั�งคณะ ประจาํปี 2562  

มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัดีเยี ยม  

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล 

กระบวนการประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมนิผล เพื อให้มีความถกูต้อง และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที หน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

2. กรรมการรายบคุคลเป็นผู้ประเมนิตนเอง เพื อแสดงความเห็นเกี ยวกบับทบาทหน้าที ของกรรมการ 
ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพฒันาความรู้ และความเห็นเกี ยวกบัการบริหารจดัการ
องค์กร 
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3. เลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปผลและวเิคราะห์ผลการประเมนิ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื อ
จดัทําแผนพฒันากรรมการรายบคุคล 

หลักเกณฑ์การประเมนิตนเอง - กรรมการรายบุคคล 

1. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบตอ่การปฏบิติั

หน้าที ของกรรมการ 

2. บทบาทหน้าที และความรบัผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็น และการเข้า

ร่วมกิจกรรมที เพียงพอ ระบบการควบคมุภายใน และการจดัการความเสี ยง การเปิดเผยข้อมลู 

3. การประชมุ: การเข้าร่วมประชมุ การแสดงความเห็นในการประชมุ การศกึษาข้อมลูเป็นการลว่งหน้า 

4. การแสดงความเห็นอื นๆ ที เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการองค์กร  

ผลประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ประจาํปี 2562 

มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัดีเยี ยม 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2562 

 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร มีการ

ประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี เพื อนําผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบตัิหน้าที ในการสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการบริษัทและการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัข้อประเมิน - การปฏบิติัหน้าที โดยรวมของกรรมการ 

 - การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

 - ความเป็นอิสระของกรรมการ 

 - การปฏบิติัตามกฎหมาย 

 - การรายงานของกรรมการ 

ผลการประเมินตนเอง : มคีะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัดีเยี ยม   

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

หวัข้อประเมิน - คณุสมบตัขิองกรรมการ 

 - ความเป็นอิสระของกรรมการ 

 - โครงสร้างและแผนพฒันากรรมการอยา่งตอ่เนื อง 

 - นโยบายกําหนดคา่ตอบแทน 

 - วิธี และหลกัเกณฑ์ การกําหนดคา่ตอบแทนที เป็นธรรม 

ผลการประเมินตนเอง : มคีะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัดีเยี ยม  
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 3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

หวัข้อประเมิน - การปฏบิติัหน้าที โดยรวมของกรรมการ 

 - นโยบายการกํากบัดแูล จริยธรรมทางธรุกิจ 

 - มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั น  
 - การติดตามการปฏบิตัิตามนโยบาย 

 - การสอบทานการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายที เกี ยวข้อง 

 - การรายงานของกรรมการ 

ผลการประเมินตนเอง : มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัดีเยี ยม   

4) คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยงองค์กร 

หวัข้อประเมิน - การดแูลและดาํเนินการด้านบริหารความเสี ยง 

 - การติดตามและการประเมินผล 

 - การกําหนดมาตรการควบคมุความเสี ยง 

 - การรายงานผลการดําเนินงานอยา่งสมํ าเสมอ 

ผลการประเมินตนเอง : มคีะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัดีเยี ยม  

การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทุกปี 

โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที เชื อมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื อพิจารณา
คา่ตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทที อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และแรงจงูใจที เหมาะสม  

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ (นปีเลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน

ประเมิน CEO รวมทั (ง จดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื อนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบ
และเป็นข้อมลูในการพฒันาศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป 

ทั (งนี ( เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลตอ่ที ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื อนําเสนอผลประเมินการปฏิบตัิงานของ CEO ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื อพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนตอ่ไป       

5.9 ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ มีนโยบายที จะกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ (CEO) และผู้บริหาร

ระดับสงู ให้อยู่ในระดับที เทียบเคียงได้กับที ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดบัที สามารถจูงใจได้ 
รวมทั (งจดัค่าตอบแทนในลกัษณะที เชื อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื อสามารถรักษากรรมการ และ
ผู้ บริหาร ที มีคุณภาพตามที ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ กําหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด วิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณา
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ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื อพิจารณาขออนุมัติในที ประชุมผู้ ถือหุ้ น สําหรับเนื (อหาการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี 2562 มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นสว่นที  8 โครงสร้างการจดัการ 

ทั (งนี ( คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้ จัดการ 

(CEO) และผู้บริหารระดบัสงู เพื อจา่ยคา่ตอบแทน ทั (งระยะสั (น และระยะยาว ดงันี ( 
ระยะสั (น :    จา่ยคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏบิตัิงาน (KPI) 

ระยะยาว : จดัตั (งโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู (ESOP) 

และโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (EJIP)  

5.10 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้สง่เสริม และอํานวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการฝึกอบรม และสมันาใน

หลกัสตูรตา่งๆ ที เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที  และให้ความรู้แก่ผู้ เกี ยวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื อง เช่น กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพื อชว่ยให้กรรมการสามารถทํา

หน้าที และกํากบัดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ( เมื อมีการเปลี ยนแปลงกรรมการใหม่
บริษัทฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศ เพื อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  
มีเอกสารและข้อมลูของบริษัทที เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที ให้แก่กรรมการใหมอ่ยา่งเพียงพอ รวมถึงการจดั

ให้มกีารแนะนํา ความรู้ทั วไปของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ กฎระเบยีบตา่งๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการ และจะจดัให้กรรมการใหมเ่ข้าเยี ยมชม
กิจการ และพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการบริหาร เพื อสอบถามข้อมลูเชิงลกึเกี ยวกบัการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ด้วย 

รายละเอียดการอบรมสมัมนาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นายบญัชา องค์โฆษิต   

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547  

2. พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส  

• ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อควรปฎิบตัิ ปี 2541  

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 

• เสวนาคณะกรรมการตรวจสอบในระหวา่งปี 2558 จดัโดย KPMG 

 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 

130 

 

3. ดร. ปัญจะ เสนาดสิัย 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 

• หลกัสตูร “Role of the Compensation Committee” สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 

2550 

• หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที  2 ปี 2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที  8 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ปี 2552 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที  4 ปี 2552 

• หลกัสตูร “Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)” สถาบนัสง่เสริม

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2559 

• หลกัสตูร “Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)” สถาบนัส่งเสริม

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2561 

4. แพทย์หญิงจนัทมิา องค์โฆษิต  

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  ปี 2546 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมผีลประโยชน์ทบัซ้อน โดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. ปี 2556 

• สมัมนาเรื องแนวทางการจดัทาํรายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 

2556 โดยตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (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 
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• หลกัสตูร Financial Instrument for Directors ปี 2554 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมผีลประโยชน์ทบัซ้อน โดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 สันธนะพนัธ์  

• หลกัสตูร Directors Accreditation Program  (DAP) ปี 2547 

• หลกัสตูร Finance For Non Finance Director ปี 2547 

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2551 

• สมัมนาเรื อง แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการที ดสีาํหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 

2556 โดยตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (SET) ปี 2556 

• สมัมนา CG Forum 3/2556 การกํากบัดแูลและป้องกนักรณีมผีลประโยชน์ทบัซ้อน โดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 (ปี2557) 

• หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) 

• หลกัสตูร “Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)” สถาบนัส่งเสริม

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2561 

7. นายไพฑูรย์ 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 
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• 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 ไมม่ีสว่นได้เสียสาธารณะ” 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" จดั

โดย IOD ในปี 2556 

• สมัมนา Director Conference ในปี 2557 

• CG in Substance วฒันธรรมองค์กรกบัหลกัธรรมาภบิาล โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(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) จดัโดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (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"    

จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกบั กลต. - ตลุาคม 2558 

• 2015 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance จดัโดย OECD/ IOD/ SET/ SEC 

- ตลุาคม 2558 

• การควบคมุภายในกบัการทํางานของกรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบญัชี มีนาคม 2559 

• Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business มถินุายน 2559 

• CG Forum  ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที ป้องกนัและควบคมุได้ สิงหาคม 2559 

• หลกัการบริหารกิจการที ดี และ หลกัธรรมาภบิาลการลงทนุสถาบนัในสว่นที เกี ยวข้องกบับริษัท
จดทะเบียน สิงหาคม 2559 

• National Conference of CAC ตลุาคม 2559 

• 2017 Independent Director Forum จดัโดย IOD – พฤศจิกายน 2560 

• Chairman Dinner Talk จดัโดย IOD – พฤศจิกายน 2560 
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• 8th CAC National Conference จดัโดย CAC & IOD – พฤศจิกายน 2560 

• Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 

Enterprise Risk Management จดัโดย Faculty of Commerce and Accountancy – 

Thammasat University and SET – มีนาคม 2561 

• Inaugural Corporate Governanace Conference 2018 – Building Trust in a 

Transforming Economy จดัโดย SEC – กนัยายน 2561 

• Independent Director Forum – Tough Boardroom Situations (Independent Directors 

Share Lessons Learned) จดัโดย IOD and PwC – ตลุาคม 2561 

• Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption – 

Disruption Coruption จดัโดย CAC – ตลุาคม 2561 

• การประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 - Business transformation, IOD - พฤษภาคม 2562 

• Independent Director Forum 1/2019 - Tips and Tricks for Dealing with Questions in 

AGM, IOD - มิถนุายน 2562 

• IOD National Director Conference 2019 - Board of the Future, IOD - กรกฎาคม 2562 

• Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change: from Policy to 

Practices, IOD - กนัยายน 2562 

• CAC National Conference 2019 - Innovations in the Fight against Corruption, IOD - 

ตลุาคม 2562 

• งานเปิดตวัเครือขา่ยเพื อความยั งยืนแหง่ประเทศไทย, IOD - ธนัวาคม 2562 

8.  นายพิธาน องค์โฆษิต 

• Director Certification Program (DCP 194-195/2014) 

9. นายครรชติ บุนะจนิดา 

• 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) 
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5.11 เลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายแตง่ตั (งเลขานกุารของคณะกรรมการบริษัท รวมทั (งเลขานกุารบริษัทเพื อให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที ด ีโดยมีหน้าที รับผิดชอบตามรายละเอียด
ที ปรากฎในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

5.12 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายในที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ระบบมาตรการการตรวจสอบภายในที สามารถสร้างความเชื อมั นและติดตามการปฏิบตัิงานได้ว่าเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางการควบคุมและตรวจสอบภายในที ดี เกี ยวกับงบการเงินและสารสนเทศ ดงัได้กําหนดไว้
อยา่งชดัเจน รวมถึงการปฏบิตัิที สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดที เกี ยวข้อง ที ครอบคลมุแผนการควบคมุ

และตรวจสอบภายในการปฏบิตัิงานในทกุๆด้าน และจะมกีารประเมนิประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในทุกๆ

ปี โดยในปี 2562 ที ผ่านมาบริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อกําหนดของการควบคุมและการ

ตรวจสอบภายใน ดงัระบอุยา่งชดัเจน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจดัการที เกี ยวข้องและ
สํานกัตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุปี โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้คณะ 

กรรมการบริษัทพิจารณา โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า “ระบบควบคมุภายในและ

ระบบบริหารความเสี ยงของบริษัทฯมคีวามเพียงพอและเหมาะสม” อ้างอิงแบบ “ประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคมุภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยสรุปสาระสําคญัได้

ดงันี ( 
1)  การควบคมุภายในองค์กร 

บริษัทได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที ชัดเจน โดยมีการจดัทําแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี 

เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของบคุลากร มีกระบวนการผลิตที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของ
ลกูค้า และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ในด้านการกํากับดูแล บริษัทกําหนดโครงสร้างการกํากับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการ 

นโยบายการบริหารความเสี ยง และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุมคีวามรับผิดชอบ
ในการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นกรอบของจริยธรรมที ดี และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั น บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกในโครงการต่อต้านคอร์รัปชั นของแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 2558 และได้รับการต่ออายุ

ใบรับรองในปี 2561 และมีอายุอีก 3 ปี บริษัทได้มีการประเมินความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท 

รวมทั (ง ทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบาย เพื อให้มั นใจวา่บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการตอ่ต้านและตรวจพบการ
ทจุริตและคอร์รัปชั นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2) การประเมินความเสี ยง 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี ยงเป็นนโยบายสําคญั โดยผ่านการกํากับดูแลใน

คณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร และคณะกรรมการบริหารความ
เสี ยงระดับจัดการ ที ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท โดย
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร ทําหน้าที พิจารณาปัจจยัความเสี ยงที มีผลกระทบต่อการ

บรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจํา 

3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการควบคมุการปฏิบตัิงานผ่านคณะกรรมการชดุยอ่ยทั (ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร และ
คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ ที ได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าที ที ได้รับมอบหมาย ในการควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนั (น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมตัิแผนการ
ตรวจสอบประจําปี เพื อให้ครอบคลมุทกุกระบวนการปฏิบตัิงานที มคีวามเสี ยงสงู ทําให้มั นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ 
มีการควบคมุการปฏิบตัิงานอยา่งเพียงพอ ทั (งนี ( คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นที สําคญัและปัญหา

ที ตรวจพบ โดยได้เสนอแนะฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข มีการติดตามการแก้ไข และมีมาตรการป้องกนัมิให้เกิด
ปัญหานี (ซํ (าอีก 

กรณีที มีการทําธรุกรรมกบักิจการหรือบคุคลที เกี ยวข้องนั (น ธุรกรรมที เกิดขึ (นจะต้องผ่านขั (นตอนการอนมุตัิ
ตามระเบียบของบริษัท และผู้ ที เกี ยวข้องกบัการทํารายการจะต้องพิจารณาวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผล 

และเป็นไปตามธรุกิจปกติ โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

4) ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมลู 

ในการประชมุคณะกรรมการ บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูประกอบการพิจารณาเพื อการตดัสินใจอยา่งเพียงพอ 
ซึ งจะจดัส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 7 วนั โดยมีเลขานุการบริษัทให้คําแนะนําด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั (งเป็นหน่วยงานในการจัดทํา 

และจดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุม รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบเพื อการตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบตัิหน้าที ของกรรมการได้ในภายหลงั ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารในทางบญัชีนั (น บริษัทได้จดัเก็บไว้

อย่างครบถ้วน เพื อความโปร่งใสและเพื อป็นข้อมลูในการปฏิบตัิงาน ทั (งนี (บริษัทมิได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี หรือ

หน่วยงานอื น ว่ามีข้อบกพร่องในเรื องนี (แตอ่ยา่งใด  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เกี ยวข้องกับการ

จดัทํางบการเงินของบริษัททกุไตรมาส เพื อให้มั นใจวา่ บริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที รับรองทั วไป 

และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั (งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
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5) ระบบการติดตาม 

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิงานเทียบกับเป้าหมาย โดยมีการประชมุคณะกรรมการในปี 2562 

รวม 12 ครั (ง เพื อติดตามเป้าหมายและกํากบัการดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ และแผนการดําเนินงานของปีที ได้รับ

การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั (งแก้ปัญหาที อาจเกิดขึ (น หรือปรับแผนการดาํเนินงานให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ที เปลี ยนแปลงไป และให้รายงานผลการปฏิบตัิอย่างต่อเนื อง บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติั

ตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ าเสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผล อย่างเป็น
อิสระตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.13 การกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน หลีกเลี ยงการทํารายการที เกี ยวโยงกบัตนเองหรือบุคคล/นิติบคุคลที เกี ยวข้อง ที 
อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทําใดๆ ที เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที ต้องรายงานการกระทําใดๆที เห็นว่าเป็นการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ที ประชมุรับทราบ  ซึ งในกรณีที มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั (น
เข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั (นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์นั (นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการมีหน้าที ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที เกี ยวโยงกนั
ตามที กฎหมาย หรือหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

บริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ มีรายการระหว่างกนั ดงัที ได้แสดงไว้ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

และงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ (นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2562 ซึ งได้เปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัท 

และบริษัทย่อยต่างๆ ที เกิดขึ (นโดยละเอียด ทั (งนี (รายการที เกิดขึ (นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ซึ งไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  

5.14 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกบัฝ่ายจดัการในเรื องนโยบายการบริหาร
ความเสี ยง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี ยง และให้นําเสนอรายงานเรื องการบริหาร
ความเสี ยงตอ่คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั (ง เพื อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี ยง
และประสิทธิผลของการบริหารความเสี ยง เพื อให้สามารถปรบัเปลี ยนกลยทุธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการ
ได้อยา่งทนัท่วงที โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ กํากบัดแูลความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความ

เสี ยง โดยได้กําหนดแนวทางการบริหารความเสี ยงทั (งองค์กร ดงันี ( 
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•  จดัตั (งคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน โดย

มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีวตัถปุระสงค์เพื อพิจารณาปัจจยัเสี ยงที มีผลกระทบต่อการ
บรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร รวมทั (ง ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนนุการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดับจัดการ และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

•  จดัให้มคีณะกรรมการบริหารความเสี ยงระดบัจดัการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากฝ่ายตา่งๆใน

องค์กร โดยมีประธานเจ้าหน้าที บริหารเป็นประธาน ทําหน้าที ในการประเมินปัจจัยเสี ยงทั (งจาก
ภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี การตลาด และการแข่งขนัทาง

ธรุกิจ และปัจจยัภายในที มผีลกระทบตอ่เป้าหมายและการดําเนินธรุกิจของบริษัทกําหนดนโยบายใน

ภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี ยงอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี ยงเพื อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี ยงองค์กร 

•   จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี ยงในขั (นตอนการดําเนินงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานใน

หน่วยงานตา่งๆ มีสว่นร่วมและรับผิดชอบ โดยใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการบง่ชี ( ประเมิน
และบริหารความเสี ยงอยา่งเหมาะสม 

•   ส่งเสริมและกระตุ้ นให้มีการบริหารความเสี ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสําคญัของการบริหารความเสี ยง 

ในปี 2562 ได้มกีารดําเนินการดงันี ( 
1. ทบทวนความเสี ยงสําคญัระดบัองค์กรประจําปี โดยพิจารณาจากพลวตัการเปลี ยนแปลงภายนอก 

ทั (งด้านเศรษฐกิจ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของ
ผู้ บริโภค รวมถึงการแข่งขันที รุนแรงขึ (นทั (งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่จาก

อตุสาหกรรมทดแทนอื นๆ ประกอบกบัปัจจยัภายในเพื อกําหนด Risk Universe ซึ งครอบคลมุความเสี ยงที สําคญั 
ทั (ง 5 ด้าน คือ 1) ความเสี ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk)      

3) ความเสี ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี ยงด้านการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) และ 5) ความเสี ยงด้านความปลอดภยัจากภัยอนัตราย (Hazard Risk) ซึ งได้กล่าวถึง
รายละเอียดของความเสี ยงแตล่ะด้านไว้ในหวัข้อปัจจยัความเสี ยง 

2. พิจารณาเห็นชอบการจดัทําทะเบียนข้อมลูความเสี ยง (Risk Register) กําหนดตวัชี (วดัความเสี ยงที 
สําคญั (Key Risk Indicator) และระดบัความเสี ยงที ยอมรับได้ 

3. ติดตามสถานะความเสี ยงของความเสี ยงที สําคญั และพิจารณาแผนจดัการความเสี ยงที สอดคล้อง
เหมาะสม (Risk Response Plan) ของหนว่ยงานเจ้าของความเสี ยง (Risk Owner) 

4. พิจารณาเห็นชอบการทบทวนระบบการบริหารความเสี ยงให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจและการ
ปฏบิตัิงานในปัจจบุนัเพื อให้การบริหารความเสี ยงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.15 แผนสบืทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของเคซอีี 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบั

รองกรรมการผู้จดัการทกุสายงาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้จดัทําแผนสืบทอดตําแหน่ง

กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยพิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ ของแตล่ะตาํแหน่งงาน เพื อคดัเลือกผู้ที เป็นคนเก่งและมคีวามสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุง่เน้นรับ

คนรุ่นใหมที่ มศีกัยภาพสงู (Young Talent) และให้ความสําคญัในการดแูล การพฒันาสร้างความพร้อมให้ทกุคนมี

โอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ (นสู่ระดบัผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) อีกทั (ง บริษัทฯยงัได้ดแูลคา่ตอบแทนและ

ผลประโยชน์ ตามหลกั Performance-based Pay ให้คา่ตอบแทนตามความสาํเร็จตามเป้าหมายที เหมาะสมและ
เป็นธรรมเพื อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ต้องดําเนินการทบทวนและสรุปผลการจดัทําแผนสืบทอดตําแหนง่ของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร

ระดบัรองกรรมการผู้จดัการเป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั (ง   

5.16 การต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทจุริตเป็นความเสี ยงหนึ งที สําคญัขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมตัิให้
บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริต เมื อวนัที  18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต เมื อวนัที  3 เมษายน 2558 และได้รับการจดัอนัดบัAnti-Corruptionในระดบั 4  

ตลอดปี 2562 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการได้จดัให้มกีารดําเนินงานอยา่งตอ่เนื อง ดงันี ( 

• ทบทวนนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั น 

• ทบทวนคูม่ือการบริหารความเสี ยงด้านการทจุริต 

• กําหนดนโยบาย No Gift Policy และประกาศให้ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทรับทราบ 

• ติดตามการดําเนินการเพื อควบคมุความเสี ยงที ต้องทําเพิ มเตมิ ตามที ระบไุว้ในทะเบียนความเสี ยง  

• พฒันากลไกในการควบคมุดแูลปัจจยัเสี ยงอย่างต่อเนื อง 

• จดัให้มกีารสื อสารเพื อเผยแพร่ขา่วสารเกี ยวกบัการตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร 

• จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานและผู้บริหาร สว่นงานทรพัยากรมนษุย์ และกลุม่พนกังานระดบั

หวัหน้า เพื อสื อสารให้ความรู้เกี ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริต 

• หน่วยงานที เกี ยวข้อง เชน่ สว่นงานทรัพยากรมนษุย์มกีารสอบประวตัิบคุลากรก่อนการจ้างงาน และ
สว่นงานจดัซื (อมีการสอบทานผู้ เกี ยวข้อง (ผู้ขาย ผู้ รับเหมา) ก่อนการจดัซื (อจดัจ้าง  

• จดัให้มชี่องทางในการแจ้งเบาะแส และตรวจสอบการร้องเรียน 

• เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั น 2562 "รวมพลังอาสาสู้ โกง" จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั น 
(ประเทศไทย) 
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10.1 นโยบายภาพรวม 

นอกจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอนัเป็นหลกัการสําคญัที บริษัทฯ ปลูกฝังให้แก่พนกังาน และ

ตั (งเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ งของวฒันธรรมองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยงัมีความมุ่งมั นที จะแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อยา่งตอ่เนื องและเป็นรูปธรรม เพื อมุง่สร้างจิตสํานึกในการเป็น

ผู้ ให้และเกื (อกลูสงัคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั (งใน
ด้านการพฒันาอยา่งยั งยืนของชุมชน รวมถึงการสง่เสริมศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์สิ งแวดล้อม เพื อสร้างจิตสํานึก
ในการเป็นสมาชิกที ดีของสงัคม กิจกรรมเพื อสงัคม โดยมีการตั (งคณะทํางานรับผิดชอบปฏิบตัิการและติดตามผล
อยา่งตอ่เนื อง เพื อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที วางไว้ และมีฝ่ายจดัการเป็นผู้ ให้คําแนะนํา จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการ

ดําเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทนั (น ถูกขับเคลื อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมี

คณะทํางานความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหน้าที กําหนดแนวทาง 
จดัทํางบประมาณ และดําเนินการจดักิจกรรม รวมทั (งติดตามผลการดําเนินงาน จดัทํารายงานเสนอตอ่ฝ่ายจดัการ 
และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก ตามนโยบายการดําเนินงานที 
มุง่เน้นการสร้างคณุคา่ที ยั งยืนแก่ชมุชนและสงัคม นอกจากโครงการที บริษัทดําเนินการเองแล้ว บริษัทฯ ยงัเข้าร่วม

โครงการสาธารณประโยชน์อื นๆ โดยเน้นกิจกรรมเพื อการพฒันาที ยั งยืนเป็นสําคญั 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเนื อง ด้วยการ
ปลกูฝังจิตสํานึก การปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที ถ่ายทอดสู่พนกังาน โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมของกิจการที จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งปัจจบุนั กําหนดหลกัการไว้ให้เป็นแนวปฏิบติั 

8 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ( 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ กําหนดจริยธรรมทางธุรกิจไว้ในคูม่ือการปฏิบตัิงานสําหรับพนกังานทั วไป ครอบคลมุเรื องความ
ซื อสตัย์สจุริตและยตุิธรรม  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบติัมาอย่างต่อเนื อง ในเรื องของการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื อสตัย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทาง   

การเมอืง ตลอดจนการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาตอ่ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ 

1.1 การแขง่ขนัที เป็นธรรม: การปฏบิตัิตามเงื อนไขตา่งๆ ที ตกลงกนัไว้กบัผู้ขาย หรือเจ้าหนี (อยา่งเคร่งครัด 

เป็นธรรม ตามข้อตกลงตา่งๆ ที ได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการดาํเนินธรุกิจร่วมกนั 

1.2 สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในคูค้่า: ชี (แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมใน

การจ้างงานและการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา ที เป็นคู่ค้าของ

บริษัทฯ วา่ยงัคงความเป็นธรรมและปฏบิติัตามกฎหมายหรือไมอ่ยา่งตอ่เนื อง 

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 
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1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน: ส่งเสริมและปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา 

ลิขสิทธิ? สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรม อยา่งเคร่งครัด 

1.4 การเกี ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทาง 

การเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ งพรรคการเมืองใดหรือผู้ มีอํานาจทาง
การเมอืงคนหนึ งคนใด ไมนํ่าเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนบัสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อํานาจ

ครอบงํา ชกัใย ขม่ขู ่บีบบงัคบั 

บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามและควบคมุความเสี ยงในระดบัปฏิบติัการโดยจดัตั (งคณะทํางาน
บริหารความเสี ยงเพื อกําหนดนโยบาย ควบคุมและติดตามความเสี ยงในทุกๆ ด้านที มาจากปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอก โดยทําการประเมินความเสี ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Management) ที มีผลกระทบ
โดยตรงตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุที รัดกมุยิ งขึ (น  

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบันโยบายการตอ่ต้านการทจุริต ทั (งในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี ยนแปลง
ทศันคติไปสู่การปฏิบตัิ โดยเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจริต เมื อวนัที  18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฎบิตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต เมื อวนัที  3 เมษายน 2558 และได้รับการจดัอนัดบั Anti-

Corruption ในระดบั 4 

บริษัทฯ ได้จดัทํา "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั น (Anti-corruption Policy)" เพื อให้มีการบริหารจดัการด้วย
ความซื อสตัย์สจุริต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  และมีการดําเนินการเผยแพร่ สื อสาร ให้กบัผู้บริหาร

และพนกังานทกุระดบัรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏบิตัิ  

3) การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนันสนุน และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที ประกาศในระดับสากล 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจไปสู่ความยั งยืน โดยคํานึงถึง

การเคารพสิทธิมนษุยชนและเคารพต่อศกัด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนกังานทุกคน ซึ งเป็นรากฐานของการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุภาพและคณุค่า บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์ที มี
คณุภาพ จึงให้ความสําคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ทั (งในเรื องการให้โอกาส ผลตอบแทน การ

แตง่ตั (ง โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพื อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและ
เป็นคนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานที เป็นธรรมสําหรับพนกังานและให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนที เหมาะสมตาม
ศกัยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มี

สขุอนามยัที ด ีพฒันาพนกังานเพื อฝึกทกัษะและเพิ มพูนศกัยภาพอยา่งทั วถึง และให้พนกังานรับทราบขา่วสารของ

บริษัทฯ อยา่งสมํ าเสมอ 
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บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน  พ.ศ. 2551 และได้รับการรับรองเกี ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย: มรท.8001 (Thai Labour Standard : TLS.8001) โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ซึ งประกอบด้วยเรื อง การไม่ใช้แรงงานบงัคบั, ค่าตอบแทนการทํางานที ยุติธรรม, ชั วโมงการ
ทํางาน, การไม่เลือกปฏิบตัิ, วินยั และการลงโทษ, เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง, ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นต้น โดยมีคณะทํางานระบบมาตรฐานแรงงานไทย 

คอยควบคมุดแูล และมีการประชมุคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครั (ง เพื อติดตามให้มั นใจว่า จะไม่มีการกระทําผิด
ดงักลา่ว 

ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้ปฏบิตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบยีบที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื อเป็น
แนวทางสูก่ารพฒันาและจดัการที ยั งยืนขององค์กร 

4) การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม    

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและมีความเสมอภาค ดงันี ( 
4.1 เคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัสิทธิมนษุยชน: โดยการไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน ไม่บงัคบัให้

บคุคลขาดความสมคัรใจที จะทํางาน ไมใ่ช้แรงงานเดก็ เคารพในสทิธิและเสรีภาพของพนกังาน 

4.2 ให้ความคุ้มครองทางสงัคมและสภาพการทํางานของพนักงาน: โดยกําหนดเงื อนไขการจ้างที เป็น
ธรรม และได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดิการอื นที เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี ยงการ
กระทําที ไม่เป็นธรรมที มีผลกระทบต่อความมั นคงในหน้าที การงานของพนกังาน หรือคกุคามและ

สร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

4.3 ให้ความคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน: ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบ

การทํางานให้พนกังานมคีวามปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมสีขุอนามยัที ด ี

ผู้บริหารให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าของ

พนกังานในสายอาชีพขึ (นอยู่กบัผลงานความสามารถ โดยใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที มั นใจได้ว่า พนกังานจะ
ได้รับผลตอบแทนที เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของพนกังาน โดยมีช่องทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื อสารอินทราเน็ต
ภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี (ยงัจดัสวสัดิการและกิจกรรมสนัทนาการตามความสนใจ

ของพนกังานเพื อคณุภาพชีวิตที ดี  
บริษัทฯ เปิดกว้างสําหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพทกุระดบัชั (น โดยการฝึกอบรมและ

พฒันาบคุลากรนั (น มุง่เน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อย่างต่อเนื อง” เพื อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที คาดหวงั
อย่างชดัเจน ซึ งจะฝึกอบรมพนกังานทั (งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน เพื อใช้ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที   
การฝึกอบรมทั วไปเพื อให้พนกังานสามารถเรียนรู้และปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจน
การฝึกอบรมทกัษะและความสามารถที องค์กรต้องการ โดยตลอดปี 2562 บริษัทฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล ได้จดั 
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การฝึกอบรมให้พนกังานของบริษัทฯและบริษัทในเครืออยา่งตอ่เนื อง ซึ งเป็นผลให้ จํานวนชั วโมงการฝึกอบรม และ
จํานวนพนกังานที มีทกัษะหลายด้าน (Multi-skill employee) มีเพิ มมากขึ (น  

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวนชั วโมงการฝึกอบรม (ช.ม/คน/ปี) 74.06 73.50 62.52 73.57 31.73 

พนกังานที มีทกัษะหลายด้าน (ร้อยละ) 69.45 75.22 70.00 77.84 80.61 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ประจําปี 2558 ระดบัประเทศ (จากกระทรวง

แรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  17 กรกฎาคม 2558 และได้รับประกาศเกียรติคณุเพื อ
แสดงวา่บริษัทฯ สามารถธํารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อยา่งตอ่เนื อง (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  26 พฤษภาคม 2558 นอกจากนั (น ยงัได้รับเกียรตบิตัรจากสมาคมพฒันา
คณุภาพสิ งแวดล้อมที บริษัทฯ ได้การสนบัสนนุการดําเนินงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพในสถานประกอบการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มรท.8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ ขั (นริเริ ม จากกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื อแสดงว่าบริษัทฯ ได้ปฏบิตัิเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคม

ของธรุกิจไทย มผีลตั (งแต ่วนัที  15 สิงหาคม 2559 ถึง 14 สิงหาคม 2562 

นอกจากนั (น บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2559 ระดบัประเทศ ด้านแรงงาน

สมัพันธ์และสวสัดิการแรงงาน (จากกระทรวงแรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  17 

สิงหาคม 2559 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2560 ระดบัประเทศ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดตอ่กนั (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ 

วนัที  25 สิงหาคม 2560 และได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติ สถานประกอบกิจการที สามารถธํารงรักษาระบบมาตรฐาน
แรงงานไทยได้อย่างต่อเนื อง 5 ปี (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ วนัที  25 

สิงหาคม 2560 

 ในปี 2560 บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั ซึ งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น

ประจําปี 2560 ประเภทการบริหารคณุภาพ “THE PRIME MINISTER’S Industry Award 2017“ ให้ไว้ ณ วนัที  23 

สิงหาคม 2560 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2561 ระดบัประเทศ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดตอ่กนั (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ 

วนัที  23 สิงหาคม 2561  

 และได้รับโลป่ระกาศเกียรติคณุสถานประกอบการสร้างเสริมสขุภาพ “แรงงานสขุภาพดี 4.0” จากสมาคม

พัฒนาคุณภาพสิ งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื อวันที  22 

สิงหาคม 2561 

บริษัทฯ ได้เตรียมดําเนินการขอการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั มาตรฐาน 

ISO 45001:2018 และได้รับการตรวจรับรองครั (งที  1 (SGS Audit Stage 1-Initial) เมื อวนัที  27 -28 สิงหาคม 2562 



                                                                                                          แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 

143 

 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจําปี 2562 ระดบัประเทศ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปีติดตอ่กนั (จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) ให้ไว้ ณ 

วนัที  23 สิงหาคม 2562  

 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุสถานประกอบการสร้างเสริมสขุภาพ “แรงงานสุขภาพดี 4.0” จาก

สมาคมพฒันาคณุภาพสิ งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สํานกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เมื อวนัที  
22 สิงหาคม 2562 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 ระดับสมบูรณ์ มีผลตั (งแต่ 16 

ธนัวาคม 2562 ถึง 15 ธนัวาคม 2565 ซึ งแสดงถึงความมุ่มมั นของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามมาตรฐานแรงงาน
ไทยอยา่งตอ่เนื อง 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยดึหลกัและดําเนินการตามนโยบายที จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า 

รวมไปถึงผู้บริโภคที เป็นผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ให้สามารถมั นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที มีราคาที 
ยตุิธรรม มีคณุภาพที ดีที สดุแล้ว บริษัทฯยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัที อาจสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ งแวดล้อม 

รวมถึงการกระทําที เป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค 

ปัจจบุนั บริษัทฯ รวมถึงสํานกังานตวัแทนขายทกุแห่งของบริษัทฯ ทั วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 

16949:2016 Edition 1 (6 กนัยายน 2561 - 6 กนัยายน 2564) ซึ งเป็นระบบการจดัการคณุภาพของผู้ผลิตชิ (นสว่น
ยานยนต์  โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากดั ซึ งได้รับการรับรองจาก IATF โดยทาง

บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอยา่งต่อเนื องเป็นประจําเพื อให้มั นใจวา่บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดของระบบมาตรฐานคณุภาพอยา่งเข้มงวด ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบคณุภาพ 1 

ครั (ง (Surveillance audit) ในเดือนกรกฎาคม ผลการตรวจสอบผ่านการประเมินตามข้อกําหนด IATF 

16949:2016 สามารถรักษาระบบและการรับรองมาตรฐานไว้ได้  และในปี 2562 มีลูกค้าบริษัท VALEO, 

VEONEER (EX-AUTOLIV), DELPHI AUTOMOTIV SYSTEMS, SONCEBOZ, VISTEON และ INTEGRETED 

เข้ามาตรวจติดตามระบบมาตรฐานคณุภาพ ซึ งไมพ่บความไมส่อดคล้องที มนียัสําคญั  

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ทํา Customer Satisfaction Survey เพื อประเมินความพึงพอใจของลกูค้า 

ในด้านต่างๆ เช่น ในด้านเทคนิค คณุภาพ การสง่ของตรงเวลา การตอบสนองในการแก้ปัญหา Logistics ความ

ถกูต้องของเอกสารและการสื อสาร ซึ งผลคะแนนจากการสํารวจอยู่ในเกณฑ์ที น่าพอใจ ในระดบั 70 - 95% และ

พบวา่ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของลกูค้ามีแนวโน้มความพึงพอใจเพิ มขึ (นเมื อเทียบจากครั (งที ผา่นมา 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านคณุภาพ ดงันี ( 

• เป้าหมายในการผลิต อยูที่  19,800,000 ตรฟ. ตอ่ปี  

• ลดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายอยูที่  
 Inner Layer < 0.50% 

 Outer Layer  < 4.00% 
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• ลดการปฎเิสธ/คืน ของของลกูค้า (Customer Reject/Return) โดยมีเป้าหมายอยูที่  
 Automotive  < 0 ppm 

 Overall  < 0 ppm 

• การสง่สินค้าทนัเวลา (Delivery Performance) โดยมีเป้าหมายอยูที่  
 Automotive  = 100 % 

 Overall  = 100 % 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการด้านระบบมาตรฐานคณุภาพ ดงันี ( 
1.  การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการด้านคณุภาพ มีการประเมินและจดัการกบัความเสี ยงขององค์กร 

รวมถึงจดัให้มีการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit System) เพื อติดตามผลการดําเนินงานของทกุส่วนงาน 
ให้ดํารงรักษาไว้ซึ งความสอดคล้องตามข้อกําหนดของลกูค้า และมาตรฐานด้านคณุภาพ IATF16949   

2.  ในปี 2562 มีการจดัทําระบบการสื อสารข้อมลูผลการตรวจวดัคณุภาพงานในกระบวนการผลิต และ

ผลการทดสอบ Reliability ผ่านระบบออนไลน์ (Intranet) เพื อเพิ มรวดเร็ว ถกูต้องในการส่งถ่ายข้อมลูไปสู่แผนกที 
เกี ยวข้อง รวมถึงการจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบสื ออิเล็กทรอนิคส์ (Electronic records) เพื อช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษมีการพฒันาระบบการพิจารณาและอนมุตัิผู้ ขาย (Approved vender list : AVL) รวมถึงการทดสอบ 

New Materials ผ่านระบบออนไลน์ เป็นช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพิ มรวดเร็ว ถกูต้องในการดําเนิน
สร้างฐานข้อมลูเกี ยวกบั Material , Supplier / Vendor ที ได้ผ่านการพิจารณาและอนมุตัิแล้ว 

3.  การได้รับอนุมตัิการผลิตงานที เป็น Heavy Copper inner (Copper 6 Oz Inner layer) ภายใต้

มาตรฐาน UL (UL Standards) เพื อเพิ มประสิทธิภาพ และพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นการเพิ มทางเลือกให้กบัลกูค้า
รวมถึงได้มีการเลือกใช้วตัถดุิบที มีคณุภาพ มีความปลอดภยัได้ตาม UL Standards เช่นกนั 

4.  การวิเคราะห์ระบบเครื องมือการวดั (Measurement system analysis; MSA) โดยทําการทดสอบ

เครื องมือวดัและพนกังานที ทําการวัดที มีผลกระทบกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ในกระบวนการผลิต เพื อวิเคราะห์
ความผนัแปรที เกิดขึ (นในผลการวดั โดยมีเกณฑ์การยอมรับที ใช้สอดคล้องกบัคูม่ือของระบบวิเคราะห์การวดั 

5.  มีการนําเครื องมอื เครื องจกัรตา่งๆ ที ทนัสมยัเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ มขึ (น เช่น เครื อง Furrier 

Transform Infrared Micro Spectrometer (FT-IR) ของแผนก QA-LAB เป็นเครื องมือที ใช้เป็นเครื องมือสําหรับ
วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร โดยการวดัการดดูกลืนแสงของสารในช่วง Infrared (IR) แสดงผลในรูป Peak 

ของค่าพลงังาน ซึ งผลการวิเคราะห์จะมีความถกูต้องมากยิ งขึ (น มีความไวในการวิเคราะห์มากขึ (นและใช้เวลาใน
การวิเคราะห์น้อยลง เครื อง Surface Insulation Resistance (S.I.R.) ของแผนก QA-LAB  เป็นเครื องวดัความ
ต้านทานของวงจร และเครื องเจาะ Taliang ของแผนก Drilling มีการนําเข้ามาเพิ มขึ (นจากเดิม105 เครื อง เป็น 
160 เครื อง ซึ งทําหน้าที ในการเจาะให้เกิดรู (Hole) ทะลแุผ่นบอร์ดเพื อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างด้านหน้า-

หลงั (Side A-B) หลงัจากชบุทองแดงในรู และเจาะรูสําหรับประกอบอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบน Board ในส่วน

ของกระบวนการผลิต 
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6.  การฝึกอบรมพนกังานระดบัหวัหน้างานตามข้อกําหนด เชน่ APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, Root 

Cause Analysis, Leadership for QMS, TPM, VDA 6.3 3rd Edition, Risk management, IATF16949:2016, 

QC 7 Tools, Internal Audit and etc. เพื อให้พนกังานมคีวามรู้ความเข้าใจและมีความสามารถ 

  7.  ระบบการรับรองมาตรฐานคณุภาพของห้องปฎิบติัการทดสอบ 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของระบบทดสอบที มีคณุภาพ จงึจดัให้มีการรับรองมาตรฐานคณุภาพ

ของห้องปฎิบตัิการทดสอบของ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (KCET) ซึ งเป็นบริษัทในเครือ เพื อสามารถให้บริการ การ
ทดสอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ระดบัโลก และเป็นที ยอมรับของลูกค้า ห้องปฎิบตัิการทดสอบของ 

KCET ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของห้องปฎิบตัิการทดสอบ ใบรับรองเลขที  17T016/0507 ตาม

มาตรฐานเลขที  มอก.17025-2548 (ISO/IEC17025 : 2005) โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) ทั (งนี ( บริษัทฯ ได้เตรียมดําเนินการเพื อปรับเปลี ยนระบบ ISO/IEC17025 : 2005 เป็น ISO/IEC17025 : 

2018 และยงัได้เตรียมจดัให้มีการรับรองระบบห้องปฏิบตัิการทดสอบตามมาตรฐาน ISO17025 ที  บริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) อีกแห่งหนึ ง โดยจะเริ มการฝึกอบรมหลกัสตูร ISO/IEC17025 ให้กบัพนกังาน เพื อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการขอรับรองมาตรฐาน 

6) การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯให้ความสําคัญและรักษาระบบมาตรฐานสิ งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกําหนดและ

กฎหมายที เกี ยวข้อง มนีโยบายการผลิตที ใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้ลงทุน

ระบบการบําบัดมลพิษทางนํ (าและทางอากาศ อีกทั (งโรงงานทุกแห่งของบริษัทฯ ตั (งอยู่ในเขตอุตสากรรมซึ งมี
มาตรฐานในการป้องกนัมลพิษและลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม  

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านสิ งแวดล้อมเพื อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิสําหรับผู้บริหารและพนกังาน ดงันี ( 

นโยบายด้านสิ�งแวดล้อม 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ผู้ ผลิตและผู้ส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

มุ่งมั นที จะจัดตั (งระบบการจดัการสิ งแวดล้อม โดยจะทําการปรับปรุงสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื องในทุกประเด็น
ปัญหาและจะปฏบิตัิตามนโยบาย ดงันี (  

• ปฏบิตัิตามกฎหมายสิ งแวดล้อมและข้อกําหนดตา่งๆ ที เกี ยวข้อง 

• ลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

• ป้องกนัและควบคมุมลพิษให้เป็นไปตามที กฎหมายกําหนด 

• ประเมินระบบการจดัการสิ งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื อง ทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้าหมายเพื อให้บรรล ุ

เป้าหมายด้านสิ งแวดล้อม 

• สง่เสริมให้เกิดการสร้างจิตสาํนกึต่อสิ งแวดล้อม มกีารสื อสารไปยงัพนกังาน ผู้ รับเหมา  ผู้สง่สนิค้า 

และสาธารณชน 
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บริษัทฯ มุง่เน้นให้พนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการดแูลสภาพแวดล้อมในพื (นที ทํางานผ่านกิจกรรม 5ส 

ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสําคญักับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีมาตรการควบคุม 

บําบดั และตรวจวดัคุณภาพสิ งแวดล้อมทั (งภายในโรงงานและในพื (นที ชมุชน เพื อให้มั นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ 

เป็นมิตรตอ่สิ งแวดล้อม และมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื อง 

เนื องด้วย บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 (28 มีนาคม 2560 - 28 มีนาคม 2563) 

ซึ งเป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิ งแวดล้อม จึงต้องได้รับการตรวจสอบระบบการจดัการสิ งแวดล้อมจากบริษัท 
SGS ประเทศไทย จํากดั อย่างต่อเนื องเป็นประจํา เพื อให้มั นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายและปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดของระบบสิ งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ในปี 2562 บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบการจัดการ

สิ งแวดล้อม 2 ครั (ง Surveillance audit ในเดือนมีนาคมและสิงหาคม   

บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Green Industry กระทรวงอตุสาหกรรม ว่าเป็น "อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 

3" ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจดัการสิ งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ
ทบทวนเพื อการพฒันาอยา่งตอ่เนื อง ออกให้ ณ วนัที  24 สิงหาคม 2561 และมีผลถึงวนัที  23 สิงหาคม 2564  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายและกิจกรรมด้านสิ งแวดล้อม ดงันี ( 
� ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 

  เป้าหมาย:  ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในบริษัทฯ  <  6.28 Kw.hr/sq.ft 

  ผลการปฏบิตัิงาน:  การใช้พลงังานไฟฟ้า =  6.28 Kw.hr/sq.ft 

� ลดการใช้นํ (าในโรงงาน        

  เป้าหมาย: ลดการใช้พลงังานนํ (าในบริษัทฯ   <  0.10 m3/sq.ft  

  ผลการปฏบิตัิงาน:  การใช้นํ (าภายในโรงงาน  =  0.09 m3/sq.ft 

� การใช้นํ (า Recycle         

  เป้าหมาย: การ Recycle นํ (า   >  41%  

  ผลการปฏบิตัิงาน:  สามารถ Recycle นํ (า กลบัมาใช้ได้  =  41.85% 

สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานด้านสิ งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมาย
การปฏิบตัิตามข้อกําหนดทางกฎหมายและระบบการจดัการด้านสิ งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัด

กิจกรรมให้พนกังานเพื อเป็นการรณรงค์และสนบัสนุนนโยบายด้านสิ งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบตัิของ ISO 

14001 ดงันี ( 

• จดัทําโครงการคดัแยกขยะและรณรงค์การให้มกีารคดัแยกขยะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะ

ทั วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย โดยให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรมการ
ทิ (งขยะ เพื อสร้างจิตสาํนึกด้านสิ งแวดล้อม ให้ตระหนกัถึงการคดัแยกขยะให้ถกูประเภทให้ถกูต้อง

โดยได้ทํามาตลอด ซึ งผลการดาํเนินงานสามารถคดัแยกขยะได้ถกูต้องมากขึ (น 
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• ฝ่ายประกนัคณุภาพ (Quality Assurance : QA) ได้นําร่องการนาํระบบจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบสื อ
อิเล็กทรอนิคส์ (Electronic records) เพื อส่งเสริมการลดปริมาณการใช้กระดาษในการดาํเนินงาน
ของสว่นงาน 

• ดําเนินการตรวจติดตามภายในระบบการจดัการสิ งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท โดยมีการแตง่ตั (งทีม
ตรวจติดตามภายในระบบการจดัการสิ งแวดล้อมของ KCE Group เพื อดําเนนิการตรวจตดิตามการ
ปฏบิตัิให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของระบบการจดัการสิ งแวดล้อม และเพื อแลกเปลี ยนมมุมอง 
แนวทางในการจดัการทางด้านสิ งแวดล้อมของทั (ง 3 โรงงาน 

• รณรงค์ประหยดัไฟฟ้าในพื (นที สํานกังาน โดยให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรม 
เปลี ยนรูปแบบวธิีการทํางานอยา่งมีแบบแผน เพื อการลดใช้ทรพัยากรโดยได้ทํามาตลอด ซึ งผลการ
ดําเนินงานสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 

• รณรงค์ประหยดันํ (าในพื (นที การผลิต โดยให้ทกุหน่วยงานมีสว่นร่วมในการปรับเปลี ยนพฤติกรรม 
เปลี ยนรูปแบบวธิีการทํางานอยา่งมีแบบแผน เพื อการลดใช้ทรพัยากร ซึ งผลการดําเนินงานสามารถ
ลดการใช้นํ (าได้น้อยลง 

• การซื (อวตัถดิุบที เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม โดยมีการควบคมุการใช้สารต้องห้ามในวตัถดิุบสอดคล้อง

กบัข้อกําหนด ตามระเบียบวิธีปฏิบตัิ RoHS Directive (EU) 2015/863 , 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 อสง่เสริมการ
จดัซื (อจดัจ้างสนิค้าและบริการที เป็นมติรกบัสิ งแวดล้อม  และบริษัทฯได้นําระบบ IMDS 

(International Materials Data System) เข้ามาควบคมุผู้ขายวตัถดุิบที ปลอดสารต้องห้ามหรือเป็น
อนัตรายตอ่สง่มีชีวิตและสิ งแวดล้อม 

• ผลิตภณัฑ์ PCB เป็นมิตรกบัสิ งแวดล้อม  
ทางบริษัทฯ ได้มีการควบคุมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามระเบียบ RoHS (Directive 

2011/65/EC : 2015/863 โดยการสง่ตวัอยา่ง ผลิตภณัฑ์ PCB (Finish Goods PCB) เพื อทดสอบหา 
Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP และ DIBP โดยห้องปฎิบตัิการทดสอบ

ภายนอกที ได้รับการรับรอง โดยทําการตรวจสอบทกุปี 

• ฝ่ายประกนัคณุภาพ (Quality Assurance : QA) ได้มีการจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานระดบัหวัหน้า

งาน เพื อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการควบคมุกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ ตาม

ระเบียบ RoHS (Directive 2011/65/EC : 2015/863) 

• ติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ (าเสียหลงัจากผา่นระบบบําบดันํ (าเสียของบริษัทฯ โดยตรวจสอบและ
ควบคมุคา่ Copper Content ไมเ่กิน 2 ppm และคา่ pH อยูร่ะหวา่ง 5.5-9.0 เป็นประจําทกุวนั เพื อ
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เป็นการทวนสอบซํ (าคณุภาพนํ (าเสียหลงัจากการบําบดั ก่อนปล่อยออก และเพื อป้องกนัการปลอ่ยนํ (า
เสียที อาจมีการปนเปื(อนของโลหะออกสูส่ิ งแวดล้อม 

• จัดกิจกรรมด้านสิ งแวดล้อมประจําปี 2562 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ งแวดล้อม ซึ งมีการจัดขึ (นในเดือนธันวาคม โดยมีการจดักิจกรรมเกมตอบคําถามชิงรางวลั และ

บอร์ดนิทรรศการด้านสิ งแวดล้อม เช่น การคดัแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคล และการจดัการสารเคมีที ถกูต้อง เป็นต้น เพื อเป็นการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนกัถึงจิตสํานึกด้านสิ งแวดล้อมแก่พนกังาน 

ตารางสรุปการตรวจวดัด้านสิ งแวดล้อม ประจําปี 2562  

คุณภาพสิ	งแวดล้อม 
ปี 2562 

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

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
   

ปริมาณการปล่อย CO (ppm) 64.62 21.49 690 

ปริมาณการปล่อย Nox (ppm) 36.00 25.85 200 

ปริมาณการปล่อย Sox (ppm) 63.96 3.84 60 

Particulate (mg/Nm3) 2.15 8.09 400 

คุณภาพเสียง 
  

 

ระดบัเสียงเฉลีย 8 ชม. 83.84 85 

ระดบัเสียงสุงสุด 100.60 140 

ปริมาณกากอุตสาหกรรม 
  

ปริมาณกากอตุสาหกรรมทีไม่อนัตราย (ต่อปี) 3,347 ตนั/ปี ฝังกลบและRecycleอย่างถกูวิธี 

ปริมาณกากอตุสาหกรรมทีอนัตราย (ต่อปี) 8,473 ตนั/ปี ส่งกําจดัหน่วยงานทีได้รับอนญุาต 

   
7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม  

บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยสนับสนุนพนักงานกลุ่มจิตอาสา ร่วมเป็นคณะทํางานใน

โครงการตา่งๆ  ทั (งที เป็นโครงการตอ่เนื อง ได้แก่  โครงการปลกูป่าชายเลน  โครงการเก็บขยะริมชายหาด  สําหรับ
โครงการระยะสั (น ได้แก่ การมอบสิ งของและเงินสนบัสนุน รวมทั (งจดักิจกรรมสนัทนาการให้แก่ ผู้ ด้อยโอกาส วดั 
โรงเรียนและสถานที ราชการ เป็นต้น 

วนัที  7 มกราคม 2562 ทําบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายกองผ้าป่า วดัสทุธาโภชน์ 

วนัที  12 มกราคม 2562 มอบอุปกรณ์การเรียน และของขวัญวันเด็กให้กบัโรงเรียน หน่วยงานราชการ  

จํานวน 12 แห่ง อาทิ โรงเรียนวดัปลกูศรัทธา โรงเรียนวดัลาดกระบงั โรงเรียนสเุหร่าใหม ่โรงเรียนหนองจอกพิทยา

นุสรณ์ โรงเรียนลําต้นกล้วย โรงเรียนวัดปากบึง ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบงั ชมุชนทิวสนร่วมจิตมณียา 

สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ฯลฯ 
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วนัที  26 มกราคม 2562 มอบปฏิทินเก่าเพื อทําหนงัสืออกัษรเบรลล์สําหรับผู้ พิการทางสายตา ให้กบัศนูย์

เทคโนโลยีการศกึษาเพื อคนตาบอด  
วนัที  15 กมุภาพนัธ์ 2562 มอบปฏิทินเก่าเพื อทําหนงัสืออกัษรเบรลล์สาํหรับผู้ พิการทางสายตา ให้กบั

มลูนิธิชว่ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

วนัที  8 มิถนุายน 2562 มอบขวดนํ (าพลาสติกเพื อรีไซเคิลทําจีวรพระ วดัจากแดง จงัหวดัสมทุราปราการ 

วนัที  16-17 สิงหาคม และ 13-14, 20-21 กนัยายน 2562 เก็บขยะชายทะเล จงัหวดัระยอง 

นอกจากนั (น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน

เทคโนโลยีต่างๆ เพื อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือในการรับนกัศึกษาเข้าฝึกงาน หรือการทํา

โครงการสหกิจศกึษา เพื อสง่เสริมให้นกัศกึษาได้พฒันาความรู้และทกัษะร่วมกนั โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรงในการฝึกงาน การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง โดยมุง่หวงัให้นกัศกึษามีความรู้ที ตรงกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบการ ดงัมรีายชื อสถาบนัตา่งๆ ดงันี ( 

1. วิทยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ เมื อวนัที  24 มกราคม 2562 

2. วิทยาลยัเทคนิคอา่งทอง เมื อวนัที  29 มกราคม 2562 

3. วิทยาลยัเทคนิคสพุรรณบรีุ เมื อวนัที  29 มนีาคม 2562 

4. วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรีุ เมื อวนัที  12 ธนัวาคม 2562 

บริษัทฯ ได้รับนักศึกษาที กําลงัศึกษาอยู่ในชั (นปีที  3 คณะวิศวกรรมศาตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จาก

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

จํานวนทั (งหมด 10 คน เข้าฝึกงานตามบนัทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างวนัที  2 พฤษภาคม – 31 ตลุาคม 2562 

และ 3 มถินุายน – 29 พฤศจิกายน 2562  

บริษัทฯ ได้รับนักศึกษากําลงัศึกษาอยู่ในชั (นปีที  3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิคส์ 4 คน จากสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าฝึกงาน เพื อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ ทกัษะจากผู้ มี
ประสบการณ์ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี องค์บริหารของโรงเรียน 

ในระหว่างวนัที  11 พฤศจิกายน 2562 – 13 มนีาคม 2563 

นอกจากนั (น ในปี 2562 ยงัมีนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) จากสถาบนัต่างๆ อีกจํานวน 

35 คน ที เข้ารับการฝึกงานกบับริษัทฯ เพื อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ 

8) การมีนวัตกรรมที�มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย    

บริษัทฯ ดําเนินโครงการ KCE New Plant เพื อขยายกําลงัการผลิตรองรับคําสั งซื (อจากลกูค้า และสร้าง

โอกาสในการดําเนินธุรกิจ ด้วยตระหนกัถึงการดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั งยืน จึงได้วางโครงสร้าง

การออกแบบโครงการโดยคํานึงถึงนวตักรรมที สามารถชว่ยประหยดัการใช้พลงังานด้านตา่งๆ ได้แก่ ไฟฟ้า นํ (า ลม 
โดยต้องเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม โดยใช้หลกัการอาคารอนุรักษ์พลงังาน  Green Building คือมุ่งเน้นให้ส่งผล
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กระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยที สุด ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ Leadership in Energy & Environment 

Design (LEED) โดยมรีายละเอียดดงันี ( 

• นําเทคโนโลยีการบําบัดนํ (าเสียที มีความทันสมัยมาใช้เพื อลดการใช้นํ (า โดยการนํานํ (าเสียจาก
กระบวนการผลิตมาบําบดัและหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่โดยเทคโนโลยีที ทําให้นํ (าสะอาด เรียกว่า 
ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ใช้เมมเบรนในการกรองเพื อให้ได้นํ (าที มีความ
บริสทุธิ? สามารถนํานํ (า Recycle กลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตได้มากถึง 30-40 % 

• การใช้ LED lighting สําหรับพื (นที ปฏิบตัิงาน ตลอด 24 ชั วโมง เพื อชว่ยประหยดัการใช้ไฟฟ้า 

• การติดตั (ง Sprinkler provision ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ National Fire 

Protection Association(NFPA)  

• การใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในพื (นที เฉพาะ เช่น ห้องควบคุมระบบไฟ ที ไม่ใช้สารทําลายชั (น
บรรยากาศ  

• สร้างระบบบําบัดนํ (าเสียที เกิดจากกระบวนการผลิตตามข้อบังคบัของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื อรักษาสิ งแวดล้อมและไมก่่อให้เกิดมลพิษแก่ชมุชนใกล้เคียง 

• ระบบทําความเย็นที มีประสทิธิภาพสงูในการชว่ยลดผลกระทบตอ่ชั (นบรรยากาศ ตามการประเมิน

ระบบมาตรฐานอาคารอนรัุกษ์พลงังาน ของ Leadership in Energy & Environment Design (LEED)   

• การใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังานในการปรับความเร็วรอบ VSD (Variable Speed Drive) โดยนํามา

ติดตั (งกบัปัBมนํ (าและเครื องสง่ลมเย็น  

• การนําระบบบริหารจดัการอาคาร Building Management System (BMS) ที เชื อมต่อ ควบคมุ และ
บริหารจดัการทางวิศวกรรม งานระบบต่างๆภายในอาคารโรงงาน รวมถึงช่วยตรวจวดั และควบคมุ

การใช้พลงังานของเครื องมอืและอปุกรณ์ตา่งๆเพื อก่อให้เกิดการใช้งานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพสงูสดุ  

• การนําระบบ Chiller Plant Manager มาใช้สําหรับการจดัการและควบคมุ เครื องทํานํ (าเย็นและปัBม
ให้เกิดการใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุอนันําไปสูก่ารชว่ยประหยดัการใช้พลงังาน   

• อปุกรณ์สําหรับทําความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ชนิดลกูบอล เพื อช่วยประหยดัพลงังาน ลดการใช้
นํ (ายาเคมีในการทําความสะอาด 

• การใช้เครื องกําเนิดไฟฟ้าที มีระบบการทํางานสํารองสําหรับอปุกรณ์ความปลอดภยั  

10.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน   

การดําเนินงานปี 2562 

บริษัทฯ มุง่เน้นที จะสร้างมลูคา่เพิ มให้แก่สินค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพฒันา
นวตักรรมเพื อการประหยดัพลงังานด้านตา่งๆ ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นมิตรสิ งแวดล้อม ซึ งจะนําไปสู่

ความเจริญเติบโตขององค์กรอยา่งยั งยืน จงึได้กําหนดนโยบายในการพฒันานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
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สงัคม และนําไปสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงั โดยมีหน่วยงานที ทําการวิจยัและพัฒนา (Technology Development) 

เพื อทดสอบ พฒันา และดําเนินการวิจยัพฒันา ดงันี ( 
1.  การพัฒนากระบวนการผลิตที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม: จดัทําโครงการเพื อเพิ มประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ลดผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อม และลดการใช้พลงังาน 

2.  การพฒันาผลิตภณัฑ์ที เป็นมติรตอ่สิ งแวดล้อม: ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็น

การเพิ มคณุภาพของสินค้า 

แผนการดําเนินงานปี 2562  

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิ มให้องค์กรในระยะยาวด้วยการพฒันาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ 
เพื อนําไปสูก่ารเปลี ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทํางานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

มีต้นทนุที เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขนัที เพิ มขึ (นอยา่งตอ่เนื อง  

การจัดทาํรายงาน 

บริษัทฯ ได้รายงานสรุปกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้เป็นสว่นหนึ งในรายงานประจําปีเพื อ
เผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสงัคมและสิ งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบนัต่างๆ 

และผู้สนใจ โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที  www.kce.co.th 

10.3 การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม    

ในปี 2562 บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใดๆ อนัเนื องมาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที เกี ยวกับกฎหมาย
สิ งแวดล้อมและสงัคม และไมถ่กูกลา่วหาวา่มีผลกระทบด้านลบตอ่สงัคม สิ งแวดล้อม 

10.4 กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม   

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบที มีต่อชมุชน สงัคม ศาสนา วฒันธรรม ทรัพยากร 

ธรรมชาติและประโยชน์สาธารณชน พร้อมทั (งส่งเสริมและปลกูจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังาน
ทกุระดบั บริษัทฯ ได้จดัสรรงบประมาณที ใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยให้ความสําคญักบัโครงการ

ระยะยาว ที จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั งยืน กิจกรรมหลกั ที บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนมาอย่างต่อเนื อง 

ได้แก่ การสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน คณุครู และโรงเรียน การสง่เสริมผู้ ด้อยโอกาส และการส่งเสริมชมุชนให้

พฒันาศกัยภาพให้สามารถพึ งพาตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ งแวดล้อม บริษัทฯได้จดักิจกรรมด้านสงัคม

และสิ งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ เน้นการทํากิจกรรมเพื อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
มาตรฐานการศกึษาของเยาวชน การพฒันาด้านสขุภาพกายและใจสง่เสริมพฒันาการด้านศิลปะและการเลน่กีฬา

  

ในปี 2562 บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัทํากิจกรรมตอ่สงัคม และชมุชน ดงันี ( 
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กิจกรรม # 1 กิจกรรมมอบปฎิทนิเพื�อผลิตสื�อการสอน อักษรเบรลล์ แก่มูลนิธช่ิวยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ ที� 15 กุมภาพนัธ์ 2562 

ทางคณะกรรมการ CSR ได้นําปฎิทินตั (งโต๊ะของปีเก่าที ไม่ใช้แล้วไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด 

ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ในวันศกุร์ ที  15 กุมภาพันธ์  2562 และวันพุธที  20 มีนาคม 2562 เพื อนําไปผลิตเป็นสื อ
อกัษรเบรลล์ ใช้เป็นสื อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน หรือผู้มีความบกพร่องทางสายตา ของมลูนิธิช่วยคนตา
บอดแห่งประเทศไทย ซึ งเป็นอีกก้าวสําคญัสําหรับวงการศกึษาไทยและเป็นการลดความเหลื อมลํ (าทางการศึกษา 
แสดงให้เห็นว่าความพิการต้องไมเ่ป็นเหตหุรืออปุสรรคในการศกึษาขั (นพื (นฐาน     

กิจกรรม # 2 สร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่หอย ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่  
  และส่งมอบอาคารให้กับทางโรงเรียน ในวนัเสาร์ ที� 2 มีนาคม 2562 

ด้วยโรงเรียนบ้านแม่หอย อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานเขตพื (นที การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั (งอยู่บนพื (นที ภูเขาสูง การเดินทางยากลําบากเนื องจาก
สภาพถนนเป็นหลมุเป็นบอ่มีความคดเคี (ยวและลาดชนัมาก เปิดทําการเรียนการสอนตั (งแตร่ะดบัประถมศึกษาปีที  
1-6 ปัจจุบนัมีนกัเรียนทั (งหมด 57 คน พกัอาศยัที โรงเรียนจํานวน 14 คน ผู้ปกครองและชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่า

กระเหรี ยง มีฐานะยากจน มีอาชีพเกษตรกรรม ทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาห้องเรียนไมพ่อต่อการจดัการเรียน
การสอนเพราะมีอาคารเรียนเพียง 1 หลงั อยูใ่นสภาพที ทรุดโทรมมากและสร้างมานานมากกวา่ 20 ปี มีสภาพผพุงั 

ปลวกกินทั (งเพดานและเสาไม้ ช่วงฤดูฝนจะมีหลงัคารั ว นํ (าฝนจะตกซึมลงมาห้องเรียนประจํา อีกทั (งไม่ทราบว่า
อาคารเรียนจะพงัลงมาเมื อไร และในการจดัการเรียนการสอนต้องใช้ห้องเรียน 1 ห้องตอ่การเรียน 2 ชั (นเรียน 

 ดงันั (นทางบริษัทฯ จงึได้สนบัสนนุการสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน (7 เมตร x 28 เมตร) ให้กบัทาง 

โรงเรียน ด้วยงบประมาณจํานวนเงิน  955,097 บาท และได้ส่งมอบอาคารให้กบัทางโรงเรียนในวนัเสาร์ ที   2  

มีนาคม 2562 

กิจกรรม # 3 มอบเงนิสนับสนุนโครงการซื �ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลหนองบวัลาํภู อาํเภอ
เมือง จงัหวัดหนองบัวลาํภู จาํนวนเงนิ  1,000,000 บาท ในวนัอาทิตย์ ที� 17 มีนาคม 
2562 

ด้วยโรงพยาบาลหนองบวัลําภู จังหวดัหนองบวัลําภ ูได้จัดกิจกรรม “ แล่นบกัคกั เดินวิ งการกุศล มินิ
ฮาฟล์มาราธอน ครั (งที  3/2562 เพื อจดัซื (ออปุกรณ์ทางการแพทย์ที มอียูแ่ล้วแต่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ ป่วยที 
มีแนวโน้มสงูขึ (นทกุปี  

ทางบริษัทฯ จึงได้เป็นสว่นหนึ งในการสนบัสนนุโครงการจดัหาเครื องมือทางการแพทย์ จงึได้สนบัสนนุเงนิ 

จํานวน 1,000,000 บาทให้กบัทางโรงพยาบาลเพื อจดัซื (ออปุกรณ์การแพทย์ และได้สง่มอบให้กบัทางโรงพยาบาล

หนองบวัลําภใูนวนัอาทิตย์ ที  17 มีนาคม 2562  ดงันี ( 
- ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ( Transport Incubator)   จํานวน  1 เครื อง 500,000 บาท 
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- เครื องให้ความอบอุ่นและชว่ยชีวิตเด็กแรกเกิด      จํานวน 1 เครื อง 500,000 บาท 

กิจกรรม # 4 กิจกรรมมอบขวดพลาสติกเพื�อนําไปผลติผ้าไตรจวีร ให้กับวัดจากแดง ตาํบลทรงคนอง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ ที� 8 มิถุนายน 2562 และในวัน
อาทติย์ ที� 7 กรกฎาคม 2562 

ด้วยทางวดัจากแดง ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ โดยพระมหาประนอม  

ธมมาลงักาโรได้จดัทําโครงการ “จีวรรีไซเคิล” โดยรับบริจาคขยะพลาสติกแล้วนํามาคดัแยกเข้าสู่กระบวนการ

Recycle เพื อผลิตเป็นผ้าจีวร โดยขยะขวดพลาสติกจํานวน 15 ขวดสามารถผลติผ้าจีวรได้ 1 ผืน แตถ้่าผลิตผ้าไตร

จีวร 1 ชุดต้องใช้ทั (งหมด 60  ขวด โดยวตัถุประสงค์ของโครงการนี (คือช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็น

ศนูย์กลางการเรียนรู้เรื องการจดัการขยะชมุชนอยา่งครบวงจร 

ทางกลุม่บริษัทจงึขอเป็นสว่นหนึ งของโครงการนี (เพื อเป็นการลดปัญหามลภาวะสิ งแวดล้อม โดยการ 

ประชาสมัพนัธ์รับบริจาคขวดพลาสตกิและรวบรวมเพื อนําไปให้กบัวดัจากแดง จํานวน 2 ครั (งคือในวนัเสาร์ ที  8 

มิถนุายน และวนัอาทิตย์ ที  7 กรกฎาคม 2562  

กิจกรรม # 5 มอบเงนิสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับโรงเรียนวรรณวิทย์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
เป็นจาํนวนเงนิเดือนละ 20,000 บาท ตั �งแต่เดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

ด้วยโรงเรียนวรรณวิทย์เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก มีพื (นที ไมถึ่ง 3 ไร่ ตั (งอยู่ใจกลางสขุุมวิทซอย 8 ซึ ง
เป็นทําเลที มีคา่ครองชีพสงูเป็นอนัดบัต้นๆของกรุงเทพ มีนกัเรียน 514 คน ครู 37 คนแตด้่วยเด็กนกัเรียนส่วนมาก

เป็นเด็กในพื (นที เขตชุมชนคลองเตยซึ งผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอที จะส่ง
ลกูหลานไปเรียนที โรงเรียนอื นได้ ทางโรงเรียนวรรณวิทย์จึงเก็บคา่เลา่เรียนเทอมละ 1,702 บาทสําหรับชั (นประถม
และ 1,317.50 บาทสําหรับชั (นมธัยมปีที  1-3 จงึเป็นเหตใุห้ทางโรงเรียนมรีายได้ไมเ่พียงพอกบัคา่ใช้จา่ยที เกิดขึ (นใน
แตล่ะเดือน 

ทางบริษัทฯเล็งเห็นความสําคญัของการศกึษาของเด็กในชมุชน จึงเป็นสว่นหนึ งในการชว่ยเหลือให้ทนุ 

คา่ใช้จา่ยให้กบัทางโรงเรียนรายเดือนๆละ 20,000 บาท โดยเริ มสนบัสนนุตั (งแตเ่ดือนกรกฎาคม –ธนัวาคม 2562 

กิจกรรม # 6 มอบถุงยงัชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยนํ �าท่วม ตาํบลบุ่งไหม อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวัด
อุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที� 5 ตุลาคม 2562 

จากเหตกุารณ์นํ (าท่วมในเขตภาคอีสาน ที มีผลมาจากพายโุซนร้อน “ โพตลุ” และพายโุซนร้อน “คาจิกิ”  

ทําให้เกิดนํ (าท่วมฉบัพลนั นํ (าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในเขตภาคอีสาน ตั (งแตว่นัที  29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา 

ทําให้ประชาชนในเขตภาคอีสานได้รับผลกระทบจํานวน 378,409 ครัวเรือนและมีผู้ เสียชิวิต 29 ราย บ้านเรือน 

อาคาร โรงเรียน วดั และอื นๆได้รับความเสียหายเป็นอยา่งมาก ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ระดม และร่วมมือกนั
เข้าไปชว่ยเหลือ เร่งระบายนํ (าออก สร้างที พกัอาศยัชั วคราวให้  ซี งหลงัจากนํ (าลดระดบัลงตั (งแต่วนัที  15 กนัยายน 

ก็ยงัมอีีกหลายพื (นที ที ได้รับผลกระทบเรื องสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในจงัหวดัอบุลราชธานี 
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ทางบริษัทฯ จึงได้นําถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และกําลังจากพนักงานเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้

ประสบอทุกภยันํ (าท่วนในเขตอําเภอวารินชําราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี โดยการเข้าไปช่วยชาวบ้านและเจ้าหน้าที 
เทศบาลทําความสะอาดถนนและอาคารบ้านเรือนในหมูบ้่าน และมอบถุงยงัชีพจํานวน 200 ชดุ นํ (าดื มอีก 2,400  

ขวดให้กบัชาวบ้านในวนัเสาร์ที  5 ตลุาคม 2562  

กิจกรรม # 7 มอบเงนิสนับสนุนโครงการฟื�นฟูทักษะทางอาชีพและสังคมสู่อาชีพอิสระสาํหรับผู้ป่วย
ออทิสติก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถมัภ์ อาํเภอเมือง สมุทรปราการ  ในวันที� 24 
ตุลาคม 2562 

ด้วยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มีผู้ ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที เป็นผู้ ป่วยนอกมาใช้บริการ
จํานวนเฉลี ยต่อวนั 211 คนและผู้ ป่วยในต่อวนัเฉลี ย 112 คนต่อวนั จึงดําเนินโครงการฟื(นฟูทกัษะทางสงัคมและ

พื (นฐานการทํางานผู้ ป่วยออทิสติก สู่การมีงานทําตั (งแต่ปี 2555-ปัจจุบนั โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการทั (งหมด 75 คน 

และสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการมากกว่า 20 บริษัท ได้จํานวน 62 คน แตผู่้ ป่วยออทิสติกที ไม่
สามารถไปทํางานสถานประกอบการได้ เนื องจากมีข้อจํากัดด้านความสามารถในด้านอาชีพที จะไปทํา จึง
เห็นสมควรฝึกอาชีพที เหมาะสมกบัผู้ ป่วย เพื อให้ผู้ ป่วยมีอาชีพที หลากหลายขึ (น  เพื อให้ผู้ ป่วยได้ฟื(นฟูทกัษะทาง
สงัคมและอาชีพ ให้สามารถพึ งพาตนเองได้ รู้สึกมีคณุค่าและมีความภมูิใจในตนเอง และเพื อสร้างการยอมรับใน
ครอบครัว ลดภาระในการดแูลผู้ ป่วย และเป็นการลดอคติในสงัคม 

ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นสว่นหนึ งในโครงการฟื(นฟทูกัษะทางอาชีพสาํหรบัผู้ ป่วยออทิสติก จึงได้บริจาค
เงินจํานวน 254,530 บาทในการสนบัสนนุทกัษะอาชพี ดงันี ( 

- กิจกรรมร้านกาแฟ YUWA COFFEE   จํานวน 10 คน 97,080  บาท 

- กิจกรรมทําขนมอบ ขนมไทย  จํานวน 15 คน 45,000  บาท 

- กิจกรรมทํากระเป๋าผ้าและเพ้นท์ผ้า  จํานวน  5 คน  32,695  บาท 

- กิจกรรมทําพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าเหลือใช้ 

และ HULA HOOP  จํานวน 10 คน   22,955 บาท 

- กิจกรรมเพ้นท์แก้ว   จํานวน  6 คน 20,800  บาท 

- กิจกรรมฝึกทําความสะอาดและทําสวน  จํานวน 10 คน 36,000  บาท  

กิจกรรม # 8 มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื�องกรองนํ �า ซ่อมแซม 
ทาสโีรงอาหาร ห้องนํ �า และทาํกิจกรรมสันทนาการร่วมกบันักเรียน โรงเรียนบ้านหนอง
ปีกนก ตาํบลห้วยขุนราม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ ที� 23 
พฤศจกิายน 2562 

โรงเรียนบ้านหนองปีกนก เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดลพบุรี เปิดสอนตั (งแต่ชั (น
อนุบาลถึงชั (นประถมศึกษาปีที  6 มีครูจํานวน 6 คนและครูอาสา 1 คน มีนักเรียนทั (งหมดจํานวน 65 คน เป็น

โรงเรียนที ตั (งอยู่ห่างไกลจากชมุชน ทําให้ได้รับการพัฒนาคอ่นข้างช้าและครอบครัวเด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
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ผู้ปกครองทําอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ถ้าหากเป็นฤดรู้อนก็ไม่สามารถทําอาชีพเกษตรกรรมได้เลย ทําให้เด็ก

อยูก่บัตายาย สว่นพ่อแมไ่ปรับจ้างในจงัหวดัใกล้เคียง  

ทางบริษัทฯ ได้นําพนกังานไปทํากิจกรรมมอบทุนการศึกษาจํานวน 20,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียน

การสอน เครื องเขียน อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมทาสี โรงอาหาร ห้องนํ (า และทํากิจกรรมสันทนาการร่วมกับเด็ก
นกัเรียน ในวนัเสาร์ที  23 พฤศจิกายน 2562   

กิจกรรม # 9 เลี �ยงอาหารกลางวัน มอบเครื� องอุปโภค บริโภคให้ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา 
ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ ที� 7 ธันวาคม 2562 

สถานสงเคราะห์คนชรา ตําบลสนามจันทร์ จัดตั (งขึ (นเพื อช่วยเหลือผู้ สูงอายุที มีความเดือดร้อน ไม่มี
ครอบครัว ไม่มีญาติ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาศยัอยู่คนเดียว สว่นมากจะเป็นผู้สงูอายทีุ มีภมูิลําเนา
อยู่ในจงัหวัดนครปฐม และพื (นที ใกล้เคียงโดยปัจจบุนันี (มีผู้สูงอายทีุ เข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์
จํานวน 46 คน ได้รับเงินสนบัสนุนค่าใช้จ่ายจากเทศบาลตําบลสนามจนัทร์ในการจดัหาอาหารให้ 3 มื (อ บริการ
เสื (อผ้า เครื องนอนและของใช้สว่นตวัตามความจําเป็น  ให้บริการตรวจสขุภาพทั วไป รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

และการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื(นฟ ู

ทางบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นสว่นหนึ งในการชว่ยเหลอืสงัคม โดยพนกังานไปเลี (ยงอาหารกลางวนั มอบข้าวสาร 
อาหารแห้ง เครื องอปุโภคบริโภค ยารักษาโรคตา่งๆ  และทํากิจกรรมสนัทนาการ เลน่เกมส์กบัผู้สงูอาย ุณ สถาน
สงเคราะห์ในวนัเสาร์ ที  7 ธนัวาคม 2562  

กิจกรรม # 10 โครงการ “เคซอีี สานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่น้องบนยอดดอย” ณ โรงเรียนบ้านแม่สะปึ9 ง 
ตาํบลแม่ลาน้อย อาํเภอแม่ลาน้อย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที� 7 ธนัวาคม 2562 

โรงเรียนบ้านแมส่ะปึF ง ตั (งอยูบ่นพื (นที สงูในเขตตําบลแมล่าน้อย อําเภอแมล่าน้อย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน มี 

นกัเรียนทั (งหมด 95 คน  พิ (นที โอบล้อมด้วยภเูขา ชาวบ้านส่วนมากเป็นชาวไทยใหญ่ ปกากะญอ ละว้า และม้ง มี
ฐานะยากจน เป็นหมู่บ้านที มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ศาสนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี (ยงสตัว์
เพื อทํากินเอง และด้วยการคมนาคมที ลําบาก ทําให้ไม่สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรไปจําหน่ายได้ สภาพ
อากาศโดยทั วไปจะเย็นตลอดทั (งปีและหนาวมากๆในชว่งฤดหูนาวเพราะเป็นพื (นที สงูกลางหบุเขา  

ทางกลุม่บริษัทฯ จงึทําโครงการ “เคซีอี สานสมัพนัธ์ แบง่ปันสูน้่องบนยอดดอย” เพื อร่วมเป็นสว่นหนึ งใน 

การสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ให้กบัน้องๆ บนยอดดอย โดยได้นําสิ งของ อปุกรณ์การ
เรียน อปุกรณ์กีฬาไปมอบให้กบัน้องๆดงันี ( 

- มอบทนุการศกึษา  20,000 บาท 

- มอบผ้าห่ม  100 ผืน 

- มอบเสื (อกนัหนาว  100 ตวั 

- มอบอปุกรณ์เครื องเขียน สมดุ ดินสอ ปากกา สมดุวาดภาพ ดินสอสี 100 ชดุ 

- มอบอปุกรณ์กีฬา 
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- มอบขนมขบเคี (ยว ขนมปัง มามา่ อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง 

กิจกรรม # 11 บริจาคผ้าห่ม จาํนวน 490  ผืน ผ่านโครงการ “เตรียมให้น้องก่อนหนาว” ของพระปลัด
วาโย ถาวโร วัดห้วยสิงห์ ตาํบลแม่ยวม อาํเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวัน
เสาร์ ที� 28 ธันวาคม 2562 

ทางบริษัทฯ ได้ร่วมทําบุญบริจาคผ้าห่มจํานวน 490 ผืนร่วมกบัโครงการของวดัห้วยสิงห์ ตําบลแม่ยวม 

อําเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดย พระปลดัวาโย ถาวโร  คือโครงการ “เตรียมให้น้องก่อนหนาว” โดยนําผ้า

ห่มที ได้รับบริจาคไปแจกจ่ายให้กบัเด็กนกัเรียนชาวเขาเผ่ากระเหรี ยง ที อาศยัอยู่บนพื (นที สงู มีฐานะยากจน และ
ขาดแคลนผ้าห่มในช่วงฤดูหนาวที มีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก โดยจะนําไปบริจาคให้กับนักเรียนทั (งหมด 13 

โรงเรียน ดงันี ( 
- โรงเรียนบ้านกอมเูดอ 

- โรงเรียนบ้านกลอเซโล 

- โรงเรียนบ้านบญุเลอ 

- ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนชาวไทยภเูขาปู่ คํา และปู่ คาํน้อย 

- โรงเรียนบ้านแมต่อละ 

- โรงเรียนบ้านห้วยกระตา่ย 

- โรงเรียนเคอะบอ 

- โรงเรียนบ้านแมแ่คะ และ บ้านแมแ่คะน้อย 

- โรงเรียนบ้านแมส่ามแลบ 

- โรงเรียนบ้านห้วยกองก๊าด 

- โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 

- โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเรื องต่างๆ 
เช่น ระบบการบริหารด้านการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย การ

ปฏบิตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที จะทําการทดสอบความ
ถกูต้องของข้อมลูรวมถึงการดแูลการเก็บรักษาและใช้งานทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ

ระบบควบคมุภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมด้วยการวางแผนตรวจสอบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามแผน

โดยมีจดุประสงค์เพื อให้การดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื อช่วยป้องกนั บริหาร จดัการ
ความเสี ยงตา่งๆ ที อาจเกิดขึ (นกบับริษัทและผู้ ที มีสว่นได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทป็นผู้ รับผิดชอบเกี ยวกบังบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และการรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี งบการเงินของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีว่าถกูต้องตามที ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานบญัชีที เป็นที ยอมรับในประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมลูที 
สําคญัอยา่งเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทยงัมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไว้ซึ งระบบภายในที มีประสิทธิภาพเพื อสร้าง
ความมั นใจอย่างมีเหตผุลในส่วนที เกี ยวกบังบการเงินว่ามีการบนัทึกข้อมลูอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีการดแูล
การเก็บรักษาและการใช้งานของทรัพย์สิน และเพื อเป็นการป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือการทุจริต โดย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั (งคณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื อให้
ควบคมุดแูลให้บริษัทมรีะบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบที เหมาะสม 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ถกูใช้เป็นแนวทางในการประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทด้วยตนเอง โดยฝ่ายจดัการที เกี ยวข้องและสํานกัตรวจสอบภายในได้ทําการประเมินเป็นประจําทกุปี และ
การประเมินดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทด้วย 

ปัจจบุนั ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวชญานี ชยัเดชขจร ผู้ช่วย

ผู้ อํานวยการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ งได้รับการแตง่ตั (งจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจบุนั ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 

กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการ
สื อสารข้อมลู และระบบการติดตาม มีความเพียงพอและเหมาะสม  

 

 

 

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น           

      คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ผู้ทรงคณุวฒิุ 3 ท่านโดยมี นายไพฑรูย์ ทวีผล ซึ งเป็นผู้ ที มคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

น่าเชื อถือของงบการเงิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลโท นายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส และนาย

ครรชิต บนุะจินดา เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหิน้าที  ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2562 มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทั (งสิ (น 6 ครั (ง โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม 
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชมุทุกครั (ง ในการประชมุแต่ละครั (งคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือ

ร่วมกับผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินตามวาระที เกี ยวข้อง และได้แสดง
ความเห็น รวมทั (งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดําเนินงานต่อที ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุไตรมาส โดยสรุปสาระสําคญัของการปฏิบติังาน ดงันี ( 

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี นโยบายบญัชีที สําคญั
และรายงานทางการเงินที มีนยัสําคญั โดยสอบทานการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี รวมทั (งการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

และประเด็นที ผู้สอบบญัชีตรวจพบ ร่วมกับฝ่ายจดัการ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการ

เงินของบริษัทฯ ได้จดัทําขึ (นตามหลกัการบญัชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  มีความถกูต้อง ครบถ้วนตามที ควร
ในสาระสําคญั และเชื อถือได้ รวมทั (งการเลือกใช้นโยบายการบญัชีมีความสมเหตสุมผล อีกทั (งมีการเปิดเผยข้อมลู
สําคญัอยา่งเพียงพอ 

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี�ยง และการกาํกับดูแล
กิจการที�ดี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายใน และของ

ผู้สอบบญัชีเกี ยวกบัการประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี ยงและการกํากับ
ดแูลกิจการที ดี และการให้ข้อเสนอแนะที จําเป็นเพื อการพัฒนา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบติังานของผู้บริหาร
ตามข้อเสนอแนะในรายงานที เกี ยวข้อง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในและระบบ
บริหารความเสี ยงของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม และในปี 2562 มีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรของ

ส่วนงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

ฉบบัใหม ่ 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบตอ่แผนงานตรวจสอบภายในประจําปี ที จัดทํา
ตามแนวคิดการตรวจสอบบนฐานความเสี ยง (Risk – Based Audit Approach) ผลการปฏิบตัิงานตามแผนงาน

ดงักลา่ว รวมทั (งได้หารือกบัหวัหน้าสว่นงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการ อย่างสมํ าเสมอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึมคีวามเห็นวา่การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม 

การกาํกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั�น  

ภายหลงัที บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต

และคอร์รัปชั นเมื อวนัที  3 เมษายน 2558 และได้รับการรับรองตอ่อาย ุในวนัที  12 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลการปฏิบตัิตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั น โดย

มอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั นและ
รายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงินที สําคญัระหว่างบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสําคญัในการพิจารณารายการที เกี ยวโยงกนั หรือรายการที อาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั (งให้
ผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบทานรายการดงักล่าวเป็นประจําทุกไตรมาส สําหรับการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่รายการที เกี ยวโยงกนัที ได้พิจารณานั (นเป็นรายการที เข้าขา่ยเป็น
ธรุกิจปกติ ที มีเงื อนไขทางการค้าทั วไป มคีวามสมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั �งผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตัิงานในปี 2562 ผลการประเมินด้าน

การปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัดี ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม

หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการจํานวน  1 ครั (ง เพื อรับทราบความเห็นจากผู้สอบบญัชีเกี ยวกบัการ
ปฏบิตัิงานตรวจสอบ ปัญหาการทํางานร่วมกบัฝ่ายจดัการที เกี ยวข้อง 

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั (งผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2563 นั (น คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ขอบเขต ประสบการณ์ทํางาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระ รวมทั (งการเป็นผู้สอบบญัชีที ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เทียบกบัค่าบริการสอบบญัชีสําหรับปี 2563 

ที เสนอมา เห็นว่ามีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื อนําเสนอต่อที ประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตั (งผู้ สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เพื อเป็น
ผู้สอบบญัชี และแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2563  
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การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที เกี ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจดัการอย่างสมํ าเสมอ  ตลอดจนกํากบัดแูลในเรื องการเตรียมความพร้อมของการ
ทบทวนจรรยาบรรณการกํากับดูแลกิจการที ดีของบริษัทฯ ตามหลกัการบริหารกิจการที ดี (CG Code) ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการ

ปฏิบตัิงานของบริษัทฯในเรื องการปฏิบัติตามแนวทางหลกัการบริหารกิจการที ดี เพื อเตรียมความพร้อมก่อนที 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์จะใช้ประเมิน สําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายที เกี ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัดโดยสมํ าเสมอ  

ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ

ประจําปี 2562  โดยได้ประเมินการทําหน้าที โดยรวม และการปฏิบตัิหน้าที เฉพาะด้าน สําหรับการประเมินการ
ปฏบิตัิหน้าที เฉพาะด้านแบง่เป็น 6 ด้าน  ได้แก่  1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง

และเพียงพอ  2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  3) การพิจารณารายการที เกี ยวโยงกนั หรือรายการที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  4) การ

พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั (งผู้สอบบญัชี  5) การสอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที เกี ยวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัทฯ และ  6) การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นโดยรวมวา่ได้ปฏบิตัิตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ระบไุว้ในกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทอยา่งเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ  มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อยา่งเทา่เทียมกนั 

   

 

 

นายไพฑูรย์  ทวีผล   

                                                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
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รายการระหว่างกัน กับบุคคลที	อาจมีความขัดแย้ง 

นโยบายและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบริษัท มรีายการระหว่างกนัโดยรายการดงักลา่วเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทที เกี ยวข้องกนั รายการระหวา่งกนัที เกิดขึ (น ได้แก่ รายการซื (อขายสินค้า หรือวตัถดุิบ รายการซื (อขาย
สินทรัพย์ถาวร รายได้-ค่าใช้จ่ายอื น เงินปันผลรับ รวมถึงการทําธุรกรรมต่างๆซึ งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจะ
กําหนดราคาซื (อขายจากราคาปกติของธรุกิจหรือเป็นราคาที อ้างอิงกบัราคาตลาด ทั (งนี ( มีการเปิดเผยรายการธุรกิจ
กบักิจการที เกี ยวข้องในปี 2562 นี (ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ (นสดุ 31 ธนัวาคม 2562 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ซึ งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีความ

สมเหตสุมผล 

ขั �นตอนการอนุมัติรายการ 

รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนําเรื องดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื อพิจารณาให้ความเห็น เกี ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ การ
อนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องพิจารณาตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เกี ยวกบัเรื องรายการที เกี ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งสินทรัพย์ และหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้
สว่นเสยีในเรื องที จะพิจารณา กรรมการท่านนั (นไม่สามารถอยู่ในที ประชมุ ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออก

เสียงลงคะแนนในวาระที มผีลประโยชน์ขดัแย้งนั (น ในการพิจารณาอนมุตัิรายการระหวา่งกนั บริษัทฯกําหนดให้ถือ

ปฏบิตัิตามขั (นตอนอยา่งเคร่งครัด มีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตผุล และเป็นอิสระ โดยให้คํานึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯเป็นสําคญั และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที กระทํากบับคุคลภายนอกทั วไป 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯ 
ยดึถือความสมเหตสุมผล ความเหมาะสมในเงื อนไขและราคาที เป็นธรรมเป็นหลกั เพื อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที ดีและบริษัทฯ จะ

ดําเนินการตามขั (นตอนการอนุมตัิรายการดงัที กล่าวข้างต้น ทั (งนี ( หากมีรายการระหว่างกันที จําเป็นต้องได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่มีความชํานาญเพียงพอในการ

พิจารณารายการที เกิดขึ (น บริษัทฯจะให้ผู้ เชี ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเพื อนําไป
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามแต่กรณี เพื อให้มั นใจว่าการทํา
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่เป็นการทํา

รายการที บริษัทฯ ได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

12 รายการระหว่างกัน 
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บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัท  ลักษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) บริษัทใหญ่  มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทยอ่ย 
   หรือบริษัทร่วม หรือมีผู้บริหารเป็น 

กรรมการในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั นแนล จํากดั (KCEI) บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 74.80 
   KCEI ถือหุ้นร้อยละ 25.20 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 60.00 
บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก. (CT) บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 94.75 
บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จก. (CTP)  บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 94.96 

บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั (CTC) บริษัทยอ่ยทางอ้อม CT  ถือหุ้นร้อยละ 98.75  

บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั (CTCC) บริษัทยอ่ยทางอ้อม CT  ถือหุ้นร้อยละ 99.58  

บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 75.00 
   KCEI  ถือหุ้นร้อยละ 25.00  

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั (KCEA) บริษัทยอ่ย เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 70.00 
   KCEI  ถือหุ้นร้อยละ 25.00 

บริษัท เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จํากดั บริษัทยอ่ยทางอ้อม KCEA  ถือหุ้นร้อยละ 100  

บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั บริษัทร่วม เคซีอี  ถือหุ้นร้อยละ 49.00 

 

รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที 
เกิดขึ (นในปี 2562 มดีงันี ( 
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รายการกบับริษัทเคซีอี ไต้หวนั จํากดั KCE Taiwan Co., Ltd. (“KCETW”) ซึงเป็นบริษัทร่วม และเป็นตวัแทนบริษทั  

ทําหน้าทีจดัหาวตัถดุิบและเครืองจกัรในต่างประเทศให้กบักลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นใน KCETW เป็นสดัส่วน 49% 

ลาํดบั   ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการระหว่างกนั (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความ 

   2562 2561 สมเหตุสมผล 

1 กลุม่บริษัท ได้แก่ KCE, KCEI และ KCET ได้   การติดต่อกบัผู้ขายสินค้ารายอื�น  
 สั�งซื �อวตัถุดบิ อาทิ DrillBit, Back up/ Entry,   (Supplier) ที�ประเทศไต้หวนัผา่น  
 เครื�องจกัรและอะไหล ่เป็นต้น นอกจากนี �กลุ่ม   KCETW ทําให้กลุ่มบริษัทได้รับเงื�อนไข  
 บริษัทสั�งซื �อชิ �นสว่นเครื�องมืออปุกรณ์ในการผลติ    ทางการค้าที�ดีกวา่ เนื�องจากเป็นการ 
 จากKCETW และมีค่าใช้จ่ายจากการคืนสนิค้า   ติดต่อระหว่างบริษัทภายในประเทศ 

 และค่านายหน้า   ไต้หวนั บริษัทฯ จึงดําเนินการซื �อสินค้า  
  1) ซื �อ   ผา่น KCETW นโยบายในการกําหนด 

  - โดย KCE 69.9 105.0 ราคาซื �อ คือราคาทนุของสนิค้า บวก 

  - โดย KCEI  8.2 13.3 ด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัการที�เกี�ยวข้อง 
  - โดย KCET 23.1 30.8 โดยตรงกบัการซื �อสนิค้านั �นๆ เช่นคา่ 

  2) ซื �อทรพัย์สนิ   ขนสง่ ค่าพิธีการศุลกากรค่าใช้จ่าย 

  - โดย KCE 0.2 - ของชิปปิ�ง 
  - โดย KCEI 0.1 1.6  

  - โดย KCET 2.1 0.1  

  3) เจ้าหนี �การค้า    

  - โดย KCE 15.2 16.3  

  - โดย KCEI 1.6 1.8  

  - โดย KCET 3.3 5.1  

  4) เจ้าหนี �คา่ซื �อเครื�องจกัรและอปุกรณ์    

  - โดย KCE - 0.2  

  - โดย KCEI - 0.5  

  5) ค่าใช้จ่าย     

  - โดย KCE 0.6 1.0  

  - โดย KCEI - 0.2  

  - โดย KCET 0.8 0.6  

  6) เงินปันผลรับ    

  - โดย KCE 20.0 16.9  

  7) รายได้อื�น    

  - โดย KCE - -  

  8) ขายอื�น    

  - โดย KCET 2.2 -  

  9) ลกูหนี �อื�น    

  - โดย KCE - 0.9  

  - โดย KCET - 0.8  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย รวมทั �งสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ�งงบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ �นตาม
มาตรฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สมํ�าเสมอ และใช้ดลุพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สดุในการจดัทํา รวมทั �ง การเปิดเผยข้อมลูสําคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนักลงทนุ

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�อถือของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

           นายบญัชา องค์โฆษิต 

                  ประธานกรรมการ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

งบดุล 

จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ %

สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 957,395,329 5.8 1,382,872,411 7.6 1,139,700,854 6.4

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �หมนุเวียนอื�น 2,972,612,757 18.0 3,272,676,296 18.1 3,875,763,454 21.7

สนิค้าคงเหลือ 2,621,981,819 15.9 3,191,809,318 17.6 2,428,303,813 13.6

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 87,998,648 0.5 69,359,385 0.4 60,800,006 0.3

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 6,639,988,553 40.2 7,916,717,410 43.7 7,504,568,127 42.0

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 37,516,062 0.2 41,080,639 0.2 110,494,096 0.6

สนิทรัพย์ต้นทุนของสญัญา 232,045,489 1.4 82,262,504 0.5 - -

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 161,258,430 1.0 163,440,669 0.9 165,622,908 0.9

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,918,374,246 54.0 9,363,933,885 51.7 9,509,951,618 53.3

ค่าความนิยม 153,517,054 0.9 153,517,054 0.8 117,497,703 0.7

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 257,592,215 1.6 283,533,224 1.6 316,793,733 1.8

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 75,011,224 0.5 57,602,700 0.3 52,242,215 0.3

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 25,699,556 0.2 58,920,042 0.3 73,083,495 0.4

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,861,014,276 59.8 10,204,290,717 56.3 10,345,685,768 58.0

รวมสนิทรัพย์ 16,501,002,829 100.0 18,121,008,127 100.0 17,850,253,895 100.0

หนี�สนิหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงนิกู้ ยืม

ระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 1,066,665,051 6.4 2,201,866,047 12.2 1,156,034,310 6.5

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �หมนุเวียนอื�น 2,293,045,939 13.9 2,795,570,495 15.4 2,802,250,596 15.7

สว่นของหนี �สนิตามสญัญาเชา่ซื �อ และเชา่การเงนิ

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 3,918,963 0.0 4,221,638 0.0 4,525,931 0.0

สว่นของเงนิกู้ ยืมระยะยาว

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 258,983,385 1.6 168,051,686 1.0 587,600,674 3.3

ภาษีเงนิได้ค้างจา่ย 28,690,124 0.2 24,903,070 0.1 42,746,771 0.2

หนี �สนิหมนุเวียนอื�น - - 1,584,159 0.0 1,584,157 0.0

รวมหนี �สนิหมุนเวียน 3,651,303,462 22.1 5,196,197,095 28.7 4,594,742,439 25.7

หนี�สนิไม่หมุนเวียน

หนี �สนิตามสญัญาเชา่ซื �อและเชา่การเงนิ 7,027,358 0.0 5,435,600 0.0 4,813,521 0.0

เงนิกู้ยืมระยะยาว 724,115,539 4.4 658,974,440 3.7 1,766,536,299 9.9

หนี �สนิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 58,684,065 0.4 70,712,961 0.4 47,478,589 0.3

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 297,929,325 1.8 182,584,608 1.0 162,375,687 0.9

รวมหนี �สนิไม่หมุนเวียน 1,087,756,287 6.6 917,707,609 5.1 1,981,204,096 11.1

รวมหนี �สนิ 4,739,059,749 28.7 6,113,904,704 33.8 6,575,946,535 36.8

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
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จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ %

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 591,396,798 586,396,798 586,396,798

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 586,396,798 3.6 586,396,798 3.3 586,396,798 3.3

สว่นเกินมลูค่าหุ้น 1,906,510,486 11.6 1,906,510,486 10.5 1,906,510,486 10.7

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 59,139,680 0.4 58,742,651 0.3 58,742,651 0.3

ยังไม่ได้จดัสรร 9,230,556,841 55.9 9,448,010,096 52.1 8,732,167,397 48.9

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผู้ถือหุ้น (70,272,700) (0.5) (48,852,747) (0.3) (55,127,226) (0.3)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,712,331,105 71.0 11,950,807,284 65.9 11,228,690,106 62.9

สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 49,611,975 0.3 56,296,139 0.3 45,617,254 0.3

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,761,943,080 71.3 12,007,103,423 66.2 11,274,307,360 63.2

รวมหนี �สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,501,002,829 100.0 18,121,008,127 100.0 17,850,253,895 100.0

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ %

รายได้

รายได้จากการขายและให้บริการ 12,097,372,071 98.4 13,982,495,138 97.6 14,195,406,519 97.9

กําไรที�รับรู้ของสว่นได้เสียในบริษัทร่วมซึ�งถือก่อน

   การเปลี�ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย - - 65,701,059  0.5 - -

รายได้อื�น 191,318,798 1.6 277,740,236 1.9 301,422,142 2.1

รวมรายได้ 12,288,690,869 100.0 14,325,936,433 100.0 14,496,828,661 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและให้บริการ 9,643,602,234 78.5 10,351,363,606 72.3 9,933,130,423 68.5

ค่าใช้จา่ยในการขาย 489,590,195 4.0 584,324,850 4.1 687,735,543 4.7

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 1,123,175,934 9.1 1,219,994,023 8.5 1,129,898,052 7.8

ต้นทุนทางการเงนิ 61,111,247 0.5 109,780,837 0.8 126,870,010 0.9

รวมค่าใช้จ่าย 11,317,479,610 92.1 12,265,463,316 85.7 11,877,634,028 81.9

สว่นแบง่กําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบ. ร่วม 19,170,167 0.2 22,214,230 0.2 22,087,112 0.1

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 990,381,426 8.1 2,082,687,347 14.5 2,641,281,745 18.2

ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได้ (40,749,411) (0.3) (48,766,556) (0.3) (78,447,467) (0.5)

กาํไรสาํหรับปี 949,632,015 7.8 2,033,920,791 14.2 2,562,834,278 17.7

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

งบการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ (21,419,953) 6,274,479 (26,901,224)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น-สุทธิจากภาษี (21,419,953) 6,274,479 (26,901,224)

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ที�กําหนดไว้ (46,749,826) (11,195,416) -

ภาษีเงนิได้ของรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 9,349,965 2,239,083 -

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (37,399,861) (8,956,333) -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิ

   จากภาษีเงนิได้ (58,819,814) (2,681,854) (26,901,224)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 890,812,201 2,031,238,937 2,535,933,054

การแบ่งปันกาํไร

สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 934,491,809 2,014,871,988 2,544,502,011

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 15,140,206 19,048,803 18,332,267

กาํไรสาํหรับปี 949,632,015 2,033,920,791 2,562,834,278

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 875,671,995 2,012,190,134 2,517,600,787

สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 15,140,206 19,048,803 18,332,267

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 890,812,201 2,031,238,938 2,535,933,054

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั .นพื .นฐาน 0.80 1.72 2.17

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2560ปี 2562
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งบกระแสเงนิสด 

จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กําไรสําหรับปี 949,632,015 40.4 2,033,920,791 73.3 2,562,834,278 71.7

รายการปรับปรุง :

สว่นแบง่(กําไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบ.ร่วม (19,170,167) (0.8) (22,214,230) (0.8) (22,087,112) (0.6)

ค่าเสื�อมราคา 977,501,120 41.6 954,865,383 34.4 884,441,080 24.8

ค่าตัดจําหน่าย 37,292,597 1.6 36,102,040 1.3 32,762,887 0.9

ค่าตัดจําหน่ายสนิทรัพย์ต้นทุนของสญัญา 5,788,489 0.2 - - - -

หนี �สงสยัจะสญู - - 614,250 0.0 - -

ค่าเผื�อ (กลบัรายการ) การลดมลูค่าสนิค้าคงเหลือ 18,066,758 0.2 (7,805,136) (0.3) (19,132,363) (0.5)

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (592,583) 0.0 (2,394,375) (0.1) 502,620 -

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสนิค้าคงเหลือ 18,916,820 (0.1) 22,027,611 0.8 20,577,868 0.6

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 218,807 0.0 574,972 0.0 6,490,957 0.2

ค่าเผื�อ (กลบัรายการ) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ถาวร (86,466) - - - (9,000,422) (0.3)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 80,441,681 1.4 16,074,131 0.6 15,178,444 0.4

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนและ

การป้องกันความเสี�ยงที�ยังไม่เกิดขึ �นจริง (5,516,010) (0.2) 13,743,301 0.5 (119,027,956) (3.3)

รายการจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 1,548,714 -

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพย์เพื�อค้า - - (65,701,058) (2.4) - -

ดอกเบี �ยจา่ย 54,186,089 2.3 101,170,373 3.6 117,363,972 3.3

ค่าใช้จา่ย (ผลประโยชน์) ภาษีเงนิได้ 40,749,411 1.7 48,766,556 1.8 78,447,467 2.2

2,157,428,561 88.3 3,129,744,608 112.7 3,550,900,434 99.4

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 293,944,956 12.5 1,016,712,182 36.7 165,253,518 4.6

สนิค้าคงเหลือ 532,843,922 24.2 (579,625,541) (20.9) (164,583,730) (4.6)

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น (14,808,790) (0.6) (54,228,448) (1.9) 16,509,070 0.5

สนิทรัพย์ต้นทุนของสญัญา (155,571,473) (6.6) - - - -

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 1,643,938 0.1 (7,069,133) (0.3) (5,544,062) (0.2)

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น (418,903,619) (17.8) (655,804,103) (23.6) 105,409,601 2.9

หนี �สนิหมนุเวียนอื�น - - - - (158,704) 0.0

ผลประโยชน์พนักงานจา่ยออก (11,846,790) 1.4 (7,060,626) (0.2) (4,736,781) (0.1)

เงนิสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,384,730,705 101.5 2,842,668,939 102.5 3,663,049,346 102.5

จา่ยภาษีเงนิได้ (35,326,093) (1.5) (68,641,012) (2.5) (89,943,912) (2.5)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 2,349,404,612 100.0 2,774,027,927 100.0 3,573,105,434 100.0

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิสดรับจากการขายอุปกรณ์ 27,631,020 (4.7) 8,129,535 (1.3) 2,891,923 (0.3)

เงนิสดจา่ยในการซื �ออุปกรณ์ (622,555,979) 106.2 (746,750,568) 118.5 (1,052,734,828) 100.8

เงนิสดจา่ยในการซื �อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (11,351,588) 1.9 (2,841,532) 0.5 (20,659,638) 2.0

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�มขึ �น - - 94,631,312 (15.0) - -

เงนิปันผลรับจากบริษัทร่วม 20,018,299 (3.4) 16,889,087 (2.7) 26,492,898 (2.5)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (586,258,248) 100.0 (629,942,166) 100.0 (1,044,009,645) 100.0

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2560ปี 2562
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จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ %

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จา่ยดอกเบี �ย (56,336,084) 2.6 (104,442,837) 5.5 (117,423,236) 5.2

เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสั �น

จากสถาบนัการเงนิเพิ�มขึ �น (ลดลง) (1,137,916,780) 52.5 1,053,759,619 (55.0) (632,570,107) 28.0

เงนิสดจา่ยคืนหนี �สนิตามสญัญาเชา่ซื �อและเชา่การเงนิ (2,035,917) 0.1 (6,545,355) 0.3 (13,973,919) 0.6

เงนิสดรับจากเงนิกู้ ยืมระยะยาว 400,000,000 (18.5) 891,081,153 (46.5) 832,284,050 (36.8)

เงนิสดจา่ยคืนเงนิกู้ ยืมระยะยาว (236,383,670) 10.9 (2,436,411,361) 127.2 (1,039,580,317) 45.9

เงนิสดรับจากการเพิ�มทุนของบริษัทย่อย

โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง - - - - 1,210,000 -

เงนิสดรับจากการเพิ�มทุนและการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามัญ - - - - 9,341,080 (0.4)

จา่ยเงนิปันผล (1,135,972,544) 52.4 (1,312,834,821) 68.5 (1,301,228,801) 57.5

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,168,644,995) 100.0 (1,915,393,602) 100.0 (2,261,941,250) 100.0

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ (405,498,631) 228,692,159 267,154,539

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงนิสด (19,978,451) 14,479,398 (19,265,468)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เพิ�มขึ �นสุทธิ (425,477,082) 243,171,557 247,889,071

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   

ณ วนัที� 1 มกราคม 1,382,872,411 1,139,700,854 891,811,783

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

ณ วันที� 31 ธันวาคม 957,395,329 1,382,872,411 1,139,700,854

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

1) รายการกิจกรรมลงทุนซึ�งไม่เกี�ยวข้องกับกระแสเงนิสด

        ลกูหนี �อื�นจากการขายเครื�องจกัรและอุปกรณ์

(เพิ�มขึ �น) ลดลง สทุธิ (96,044) - 95,000

ทรัสต์รีซีทจากการซื �อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

เพิ�มขึ �น (ลดลง) สทุธิ - (3,783,997) (12,093,020)

เจ้าหนี �อื�นจากการซื �อเครื�องจกัรและอุปกรณ์เพิ�มขึ �น 

(ลดลง) สทุธิ (102,363,868) (102,480,593) 175,541,768

2) รายการกิจกรรมจดัหาเงนิซึ�งไม่เกี�ยวข้องกับกระแสเงนิสดการซื �อสนิทรัพย์

 ภายใต้สญัญาเชา่ซื �อและเชา่การเงนิ 3,325,000 6,863,140 891,555

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว
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จุดเด่นทางการเงนิ 

 หน่วย: ล้านบาท / Unit : Million Baht 

  2562/2019 2561/2018 2560/2017 

รายได้รวม  12,288.69  14,325.936 14,496.829 

Total Revenues   
 

  

กําไรก่อนดอกเบี ยจ่าย ภาษี ค่าเสื�อมราคา และค่าตดัจําหน่าย  2,059.36  3,174.825 3,675.850 

 EBITDA  
  

 กําไรสทุธิ (ขาดทุน)   934.49  2,014.871 2,544.502 

 Net profit (loss)  
  

 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   2,349.40  2,774.028 3,573.105 

 Net cash from operating activities  
  

 กําไรต่อหุ้น (บาท)   0.80  1.72 4.34 

 Earnings per share  (in Baht)  
  

 จํานวนหุ้นโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ าหนกั* (พนัหุ้น)   1,172,794  1,172,794 586,339 

 Weighted average number of shares outstanding  (Thousand Shares)  
  

 จํานวนพนกังาน (คน)   5,624  6,665 6,447 

 Number of employees  (person)  
  

 สนิทรัพย์รวม   16,501.00  18,121.008 17,850.254 

 Total assets  
  

 หนี สนิรวม   4,739.06  6,113.905 6,575.947 

 Total liabilities  
  

 รวมสว่นของผู้ถือหุ้น   11,761.94  12,007.103 11,274.307 

 Total shareholders' equity  
  

 ทนุชําระแล้ว   586.40  586.397 586.397 

 Issued and paid up capital  
  

 อตัราการจ่ายเงินปันผล** (%)  100.40% 64.00% 50.69% 

 Dividend Payout ratio (%) 
   

* ปี 2561 มีการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

** เป็นอตัราเงินปันผลที�จะนําเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ 

 

    ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

  1. อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 1.82 1.53 1.63 

  2. อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 1.10 0.92 1.1 

อตัราส่วนการทาํกาํไร       

  3. อตัรากําไรขั นต้น (%) 20.28% 25.97% 30.03% 

  4. อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.63% 15.62% 19.43% 

  5. อตัรากําไร(ขาดทุน)สทุธิ (%) 7.72% 14.41% 17.92% 

  6. อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.95% 16.78% 22.57% 

อตัราส่วนประสิทธิภาพด้านการเงิน       

  7. ระยะเวลาเก็บหนี เฉลี�ย (วนั) 93 96 104 

  8. ระยะเวลาขายเฉลี�ย (วนั) 104 106 87 

  9. ระยะเวลาชาํระหนี เฉลี�ย (วนั) 88 102 99 

  10. เงินทุนหมนุเวียน (ล้านบาท) 3361 3,764 3,518 

  11. Cash Cycle (days) 109 100 92 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       

  12. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 5.66% 11.12% 14.25% 

  13. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 10.29% 21.15% 26.30% 

  14. อตัราหมนุของสนิทรัพย์ (%) 0.73 0.77 0.8 

อตัราส่วนนโยบายการเงนิ       

  15. อตัราหนี สนิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.51 0.58 

  16. อตัราความสามารถในการชําระดอกเบี ย (เท่า) 19.28 21.59 23.51 

  17. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 100.40% 64.03% 50.69% 

          

          

1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม / หนี สนิหมุนเวียนรวม     

2 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (สินทรัพย์หมนุเวียนรวม - สนิค้าคงเหลือ) / หนี สนิหมุนเวียนรวม   

3 อตัรากําไรขั นต้น = กําไรขั นต้น / รายได้จากการขาย       

4 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรก่อนดอกเบี ยและภาษี / รายได้จากการขาย 
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5 อตัรากําไร(ขาดทุน)สทุธิ = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / รายได้จากการขาย     

6 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / สว่นของผู้ถือหุ้น     

7 ระยะเวลาเก็บหนี เฉลี�ย = ลกูหนี การค้าเฉลี�ย / รายได้จากการขายสทุธิ x 365     

8 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี�ย = สินค้าคงเหลอืเฉลี�ย / ต้นทนุขาย x 365     

9 ระยะเวลาชาํระหนี เฉลี�ย = เจ้าหนี การค้าเฉลี�ย / ต้นทนุขาย x 365     

10 เงินทุนหมนุเวียน = ลกูหนี การค้าสทุธิ + สนิค้าคงเหลอื + สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น - เจ้าหนี การค้า -หนี สนิหมุนเวียนอื�น 

11 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี เฉลี�ย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี�ย - ระยะเวลาชําระหนี      

12 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / สนิทรัพย์รวม x 100     

13 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = กําไร(ขาดทุน)สทุธิ / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ x 100     

14 อตัราการหมุนของสนิทรัพย์รวม = ขายสทุธิ / สนิทรัพย์รวม       

15 อตัราสว่นหนี สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี สนิรวม / สว่นของผู้ถือหุ้น     

16 อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี ย = กําไรก่อนหกั Hedging, ดอกเบี ยและภาษี / ดอกเบี ยจ่าย   

17 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ       
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ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุ่มเคซีอ ีในปี 2562 

 การชะลอตวัของตลาดยานยนต์ในปี 2562 เป็นผลกระทบที�สําคญัจากหลายปัจจยัแห่งความวุ่นวาย 
โดยเฉพาะ 1) เรื�องสงครามการค้าอเมริกา-จีน ที�ทําให้เกิดผลกระทบมากมายต่อเศรษฐกิจโลก 2) กระแสความ

นิยมที�เพิ�มขึ �นของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที�มีผลต่อผู้ ซื �อรถยนต์และผู้ผลิตรถยนต์ และการเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง
ในการใช้ระบบการวัดการปล่อยมลพิษของรถยนต์ที�เข้มงวดมากขึ �นของอียู Worldwide Harmonized Light 

Vehicles Test Procedure (WLTP)  

ปี 2562 ยงัคงเป็นปีที�ยากลําบากต่อเนื�องอีกปีหนึ�งสําหรับเคซีอี บริษัทต้องเผิชญกบัความท้าทายหลาย
อย่าง ทั �งการชะลอตัวของตลาดยานยนต์โลก ซึ�งเป็นสาเหตุให้โครงการใหม่ๆ ที�มีกําหนดเริ�มต้นในปีนี �หลาย
โครงการต้องเลื�อนกําหนดการผลิตออกไป และการยกระดบัเทคโนโลยีใหมเ่พื�อเพิ�มผลผลิตของ HDI PCBs รวมทั �ง
การแข็งคา่ของเงนิบาทอยา่งเกินความคาดหมายตอ่เงินสกลุตา่งประเทศตา่งๆ ทั �งหมดสง่ผลตอ่รายได้ขายที�ลดลง 
และทําให้มีการใช้กําลงัการผลิตตํ�ากว่ากําลงัการผลิตที�มีอยู่ ซึ�งในที�สดุก็นําไปสู่ต้นทุนการผลิตที�สงูขึ �นและอตัรา
กําไรที�ตํ�าลง เพื�อชดเชยกบัการชะลอตวัของออเดอร์ บริษัทใช้มาตรการในการลดต้นทนุต่างๆ ทั �งการจดัหาแหล่ง
วตัถุดิบใหม่ๆ ที�ดีกว่า ทําให้ต้นทุนทองแดงลดลง อีกทั �งมีการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ใน

สายการผลิตเพื�อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ �น รวมทั �งมีการลดจํานวนพนกังานสายการผลติ
ลงด้วย มาตรการเหลา่นี � ไม่เพียงแต่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กบัโครงสร้างธุรกิจหลกัของบริษัทเท่านั �น แต่ยงัจะ
สร้างการเติบโตอยา่งยั�งยืนในระยะยาวได้อีกด้วย 

นอกจากนี � บริษัทได้ตั �งสํารองผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ เพิ�มขึ �นจํานวน 54.7 ล้านบาท ในปี 

2562 ตามการแก้ไขเพิ�มเตมิพระราขบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 

รายได้จากการขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.8 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน มี
สาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายที�ลดลง มลูคา่การสง่ออก PCB ในครึ�งปีแรกของปี 2562 ลดลง หลงัจากมีการ

บงัคบัใช้ระบบการทดสอบแบบใหม ่WLTP และจากการชะลอตวัของตลาดยานยนต์ แต่ยอดขายเพิ�มขึ �นในช่วง

ครึ�งปีหลงัของปี 2562 อยา่งไรก็ตาม ยอดขายในสกลุเงินบาทได้รับผลกระทบอยา่งตอ่เนื�องจากการแข็งคา่ของเงนิ
บาทตอ่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ และเงนิสกลุยโูร  

ในปี 2562 ต้นทนุขายมสีดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 80 ซึ�งสงูขึ �นจากร้อยละ 74 ในปี 2561 ทําให้อตัรากําไรขั �นต้นลดลง

เหลือร้อยละ 20 จากร้อยละ 26 ในปีก่อน การลดลงของอตัรากําไรมีสาเหตเุหลกัมาจากต้นทนุขายสินค้าที�สงูขึ �น
และจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุตา่งประเทศ ในขณะที� ราคาทองแดงลดลงตอ่เนื�องและมี
ผลทําให้ต้นทนุขายสนิค้าลดลงร้อยละ 1.5 นอกจากนั �น การที�โรงงานมคีา่ใช้จา่ยประจําคงที� และการแข็งคา่ของ
เงินบาทลงจดุตํ�าสดุ ก็เป็นสาเหตทีุ�ทําให้กําไรขั �นต้นลดลงอีกด้วย 

 

14 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ผลการดาํเนินงานของปี 2562 สรุปได้ดงันี � 

 ปี 2562 ปี 2561 % เปลี�ยนแปลง ปี 2560 % เปลี�ยนแปลง 

   2562/2561  2561/2560 

[ หน่วย: ล้านบาท ] 

      อ.แลกเปลี�ยน บาท/ดอลลา่ร์ 30.7810 32.0754  33.7691 

      อ.แลกเปลี�ยน บาท/ยโูร 34.2753 37.7340  37.7119 

 

รายได้จากการขาย, บาท 12,097.4 13,982.5 -13.5% 14,195.4 - 1.5% 

[ รายได้จากการขาย, USD $393.0 $435.9 - 9.8% $420.4 + 3.7%  ] 

ต้นทุนขาย 9,643.6 10,351.4  9,933.1 

อตัรากําไรขั �นต้น 20.3% 26.0%  30.0% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,612.8 1,804.3  1,817.6 

กําไรสทุธิ 934.5 2,014.9 -53.6% 2,544.5 - 20.8% 

 7.7% 14.4%  17.9%  

การวิเคราะห์รายได้ 

� รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายในสกลุเงินบาท ลดลงจาก 13,982.5 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 12,097.4 ล้านบาท 

ในปี 2562 หรือคิดเป็นการลดลงที�ร้อยละ 13.5 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที�ยอดขายในรูปเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.8 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยมียอดขายจํานวน 393.0 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

การลดลงของรายได้เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายที�ลดลง 

ร้อยละ 11 มลูค่าการส่งออก PCB ในครึ�งปีแรกของปี 2562 ลดลง หลงัจากมีการบงัคบัใช้ระบบการทดสอบแบบ

ใหม ่WLTP และจากการชะลอตวัของตลาดยานยนต์ แต่ยอดขายเพิ�มขึ �นในช่วงครึ�งปีหลงัของปี 2562 นอกจากนี � 
ยงัมีคําสั�งซื �อจํานวนหนึ�งค้างส่ง ณ สิ �นปี และมีรายได้จากการขาย Consignment ที�ยงัไม่ได้รับรู้ อย่างไรก็ตาม 

ยอดขายในสกลุเงินบาทได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทตอ่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกลุยโูร 

ซึ�งสง่ผลให้รายได้ในรูปเงินบาทลดลงถึง 534 ล้านบาท   

 2562 2561 2560 2562/2561    

  เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเฉลี�ย 30.7810 32.0754 33.7691 แข็งค่าขึ 	น  4.03 % 

   เงินสกลุยโูร อตัราเฉลี�ย 34.2753 37.7340 37.7119 แข็งค่าขี 	น  9.16 % 
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รายได้จากการขายและบริการ รายไตรมาส 

ยอดขายรายไตรมาสในสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ มีดงันี � (หน่วย: ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ)   

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 ไตรมาส 1 99.4 109.1 101.3  99.7  88.7      

 ไตรมาส 2 95.5 115.4 107.2 102.2 92.0 

 ไตรมาส 3 101.4 113.0 108.3 101.6 94.0 

 ไตรมาส 4    96.7    98.5 103.6    90.6    90.2 

 รายปี 393.0 435.9 420.4 394.0 364.9  

ยอดขายผลติภัณฑ์ PCB ตามสัดส่วน Layer count  (หน่วย: ร้อยละ ของตารางฟตุ) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 แผ่นวงจรสองหน้า 20.3% 21.5% 23.5% 25.7% 26.6% 

 แผ่นวงจร 4 ชั �น 53.5% 53.3% 52.6% 52.1% 51.7% 

 แผ่นวงจร 6+ ชั �น 26.2% 25.2% 23.9% 22.2% 21.7% 

สัดส่วนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร์ (หน่วย: ร้อยละ ของยอดขาย) 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 ยโุรป 53.0% 54.0% 55.0% 54.9% 55.1% 

 สหรัฐอเมริกา 19.5% 19.4% 17.3% 16.1% 18.6% 

 เอเซีย 19.2% 19.2% 20.5% 21.7% 20.3% 

 ภายในประเทศ 8.3% 7.4% 7.3% 7.4% 6.0% 

� รายได้อื�น    

รายได้อื�นประกอบด้วยรายละเอียดดงันี � (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 รายได้จากการขายเศษวสัด ุ 53.5 63.4 58.3 26.4 24.5 

 กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 99.4 186.0 203.2 125.9 47.9 

 รายได้เบ็ดเตล็ด  38.4  28.3  39.9   28.3  10.0 

 รวมรายได้อื�น                         191.3  277.7  301.4 180.6 82.4   
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การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 

ในปี 2562 ต้นทนุขายมสีดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 80 ตอ่ยอดขาย ซึ�งสงูขึ �นจากร้อยละ 74 ในปี 2561 ทําให้

อตัรากําไรขั �นต้นลดลงเหลือร้อยละ 20 จากร้อยละ 26 ในปีก่อน การลดลงของอตัรากําไรมีสาเหตเุหลกัมาจาก

ต้นทนุขายสินค้าที�สงูขึ �นและจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุตา่งประเทศ 

ต้นทุนขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับระดับการใช้กําลังการผลิต สัดส่วนของประเภท PCB ที�ผลิต 

(product mix) ประสิทธิภาพการผลิต ราคาทองแดง (LME) และอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกลุต่างประเทศ ในแต่ละ
ชว่งเวลา ในระหว่างปี 2562 มีการผลิต PCB ที�เป็น Special grade เพิ�มขึ �น สว่นใหญ่เป็น HDI PCBs เนื�องจากมี
เครื�องจกัรใหม่เข้ามาเพิ�ม และราคาทองแดงก็ลดลงอย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตาม เนื�องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของ
โรงงานเป็นต้นทนุคงที� ดงันั �นเมื�อปริมาณการผลิตลดลงจงึสง่ผลให้จดุคุ้มทนุสงูขึ �น รวมทั �งทําให้ต้นทนุการผลิตต่อ
หน่วยสงูขึ �น นอกจากนี � การแข็งคา่ของเงนิบาทลงจดุตํ�าสดุยงัเป็นสาเหตทํุาให้กําไรขั �นต้นลดลงอีกด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คา่ใช้จา่ยในการขาย ในปี 2562 มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 4.0 ต่อยอดขาย และมีจํานวน 489 ล้านบาท 

เทียบกับในปี 2561 ที�มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 4.2 และมีจํานวน 584 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ 70 เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที�เพิ�มขึ �นหรือลดลงตามสัดส่วนต่อยอดขาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ประกอบด้วยคา่ระวางขนสง่ ค่าประกนัภยัทางทะเล ค่านายหน้าสําหรับตวัแทนขายในตา่งประเทศ นอกจากนั �น 
เป็นค่าวสัดุหีบห่อ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ผันแปรตามปริมาณขาย ส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นค่าใช้จ่ายคงที� 
ได้แก่ เงินเดือนพนักงานฝ่ายขาย ค่าเบี �ยประกันภยัสําหรับการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ ค่าสินค้าตวัอย่าง ค่าใช้จ่าย
สินค้ารับคืน ค่าคดัคณุภาพสินค้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของแผนกขาย ค่าใช้จ่ายขายที�ลดลงในปีนี � มีสาเหตุ

จากคา่ระวางขนสง่และคา่นายหน้าสําหรับตวัแทนขายลดลงตามยอดขายที�ตํ�าลง  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที� เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที�สํานักงาน และ สวัสดิการ

พนักงาน ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ค่าไฟของส่วน

สํานักงาน ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายการสื�อสารโทรคมนาคม ค่ารถรับ-ส่ง

พนกังาน คา่บริการที�ปรึกษาทางกฎหมาย คา่สอบบญัชี คา่เบี �ยประกนัภยัทรัพย์สิน คา่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
รวมถึงคา่เสื�อมราคาของทรัพย์สิน (ฝ่ายสํานกังานบริหาร) ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการจําหน่าย

ทรัพย์สิน และคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดตา่งๆ 

คา่ใช้จา่ยบริหารในปี 2562 มีจํานวน 1,123 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนที� 1,220 ล้านบาท เนื�องจากมีการ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนกังานเพื�อให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในขณะที�มีการตั �งสํารอง
ผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอาย ุเพิ�มขึ �นจํานวน 54.7 ล้านบาท ในไตรมาส 2/62 ตามการแก้ไขเพิ�มเติมพระ
ราขบญัญัติคุ้มครองแรงงาน เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562  
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กาํไรจากการดาํเนินงาน/ กาํไรสุทธิ 

กลุ่มบริษัทได้รายงานผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 934.5 ล้านบาท สําหรับปี 2562 ซึ�งลดลงจากกําไร 
2,014.9 ล้านบาท ในปี 2561 การลดลงของกําไร โดยหลกัมาจากการลดลงของรายได้ขาย ต้นทุนขายสินค้าที�
สงูขึ �น การลดลงของกําไรขั �นต้น รวมถึงการแข็งคา่ของเงินบาท 

นอกจากนี �บริษัทได้ตั �งสํารองผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอาย ุเพิ�มขึ �นจํานวน 54.7 ล้านบาท ในปี 

2562 ในขณะที�ปี 2561 บริษัทได้รับรู้กําไรของสว่นได้เสียในบริษัทร่วมซึ�งถือก่อนการเปลี�ยนแปลงสถานะเป็น
บริษัทยอ่ย (เคซีอี อเมริกา) จํานวน 65.7 ล้านบาท ไว้ด้วย 

สง่ผลให้กําไรตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน (Basis EPS) ของกลุ่มบริษัท ลดลงจาก 1.72 บาทต่อหุ้นในปี 2561 เป็น 

0.80 บาทตอ่หุ้นในปี 2562 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทั �งสิ �น 16,501 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์

หมนุเวียน 6,640 ล้านบาท ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 8,918 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 258 ล้านบาท 

สินทรัพย์ต้นทุนของสญัญา 232 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 161 ล้านบาท คา่ความนิยม 154 ล้าน

บาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 38 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 75 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนอื�นๆ จํานวน 26 ล้านบาท  

ทั �งนี � สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปลี�ยนแปลง-สทุธิลดลง 1,620 ล้านบาท จาก 18,121 ล้านบาท ณ ปลายปี 

2561 โดยหลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 570 ล้านบาท เงินสดลดลง 425 ล้านบาท ที�ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ที�มีมูลค่าลดลง 446 ล้านบาทลูกหนี �การค้าและลูกหนี �หมุนเวียนอื�นลดลง 300 ล้านบาท และ

สินทรัพย์ต้นทนุของสญัญาเพิ�มขึ �น 150 ล้านบาท 

ลูกหนี�การค้า และลกูหนี�อื�น  

ลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั �นนําระดบัโลกในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นลกูหนี �ที�มี
คณุภาพ ลกูหนี �การค้า-สทุธิ เปลี�ยนแปลงลดลงจาก 3,273 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 2,973 ล้านบาทในปี 2562 

เพราะบริหารการเก็บหนี � และติดตามหนี �ค้างนานได้ดีขึ �น สําหรับปี 2562 ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ยเท่ากับ 93 วัน 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายเกี�ยวกบัการตั �งคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู โดยประเมินการวิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี � 
และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชําระหนี �ในอนาคตของลกูค้า ลกูหนี �จะถกูตดัจําหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี �สญู 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ไมม่ีการตั �งคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูตามนโยบายดงักล่าว 
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สินค้าคงเหลอื 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 2,621 ล้านบาท ลดลงจาก 

3,192 ล้านบาท ในปี 2561 ตามการลดลงของปริมาณการผลิตเนื�องจากการชะลอตวัของออเดอร์  

ทั �งนี � สินค้าคงเหลือ 31 ธนัวาคม 2562  ในงบการเงินรวม ได้รวมสินค้าสําเร็จรูป (ที�ผลิตตามคําสั�งซื �อ) 

จํานวน 643 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2561: 610 ล้านบาท) ที�กลุม่บริษัทจดัส่งสินค้าไปยงัคลงัสินค้าของกลุ่มลกูค้า
แล้ว แตก่ลุม่บริษัทยงัคงถือกรรมสิทธิ?ของสินค้าจนกว่าจะมีการเบิกใช้ในการผลิตของลกูค้า และจะได้รับชําระคา่
สินค้าเมื�อมีการเบิกใช้ในการผลิตของลกูค้าหรือภายในระยะเวลาที�ระบใุนสญัญา 

บริษัทฯ มีนโยบายตั �งคา่เผื�อสินค้าเสื�อมคณุภาพ ตามอายขุองวตัถดุบิแตล่ะประเภท ตามความเหมาะสม 

และตั �งคา่เผื�อการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ ให้เท่ากบัมลูคา่สทุธิที�คาดวา่จะได้รับ (Net Realizable Value) ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั �งค่าเผื�อมลูค่าสินค้าลดลงไว้ เป็นจํานวน 81 ล้านบาท และได้

บนัทึกการปรับลดมลูคา่ (กลบัรายการ) ดงักลา่ว ไว้ในต้นทนุขายของปี 2562 จํานวน 18 ล้านบาท  

ระยะเวลาหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี�ยในปี 2562 เท่ากบั 47 วนั จาก 45 วนั ในปีก่อน ตามเกณฑ์

ของสินค้าคงคลงัขั �นตํ�า (Safety stock) เพื�อให้มีวตัถดุิบเพียงพอสําหรับการใช้ในการผลิต  

หนี�สนิ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 หนี �สินรวม 4,739 6,114 6,576 7,300 8,729 

 เงินกู้ ยืม :             

 เงินกู้ ยืมระยะสั �น 1,067 2,202 1,156 1,808 2,139 

 เงินกู้ ยืมระยะยาว 983 827 2,354 2,698 4,123 

 สญัญาเช่าการเงนิ      11       10         9      22      50 

 รวมเงนิกู้ ยืม 2,061 3,039 3,519 4,528  6,312  

 อตัราสว่นหนี �สินตอ่ทนุ 0.25 0.51 0.58 0.73 1.08 เท่า 

อตัราส่วนหนี �สินต่อทุนปรับตวัดีขึ �นอย่างต่อเนื�อง เพราะ 1) หนี �สินลดลงไปมาก เนื�องจากบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือทกุบริษัท มีผลการดําเนินงานที�ดี ทําให้มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ�มมากขึ �น จึงใช้เงินกู้ ยืม
ระยะสั �นน้อยลง อีกทั �ง บริษัทฯ ยงัได้ชําระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกําหนดด้วยจํานวนหนึ�ง และ 2) ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ก็เพิ�มมากขึ �นด้วย ซึ�งเป็นผลจากกําไรจากการดําเนินงาน และหักการจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,136 ล้านบาท ใน

ระหวา่งปี 2562 
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สภาพคล่อง 

 จากการที�บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี 2562 ทําให้มีกระแสเงินสดสุทธิที�
ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นจํานวนถึง 2,349 ล้านบาท (ปี 2561: 2,774 ล้านบาท) จากงบกระแสเงินสด มี

เงินสดที�ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุในการซื �อเครื�องจกัรอปุกรณ์ รวม 622 ล้านบาท ทั �งนี � มีเงนิสดสทุธิที�ใช้ไปในกิจกรรม
จดัหาเงนิจํานวน 2,168 ล้านบาท โดยเป็นการชําระหนี �เงินกู้ ระยะสั �นทั �งสิ �น 1,138 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผล 

1,136 ล้านบาท โดยสรุป เงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงไป 425 ล้านบาท  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีอตัราสงูขึ �นเล็กน้อยจาก 1.5 เป็น 1.8 เท่า ซึ�งเป็นผล
จากสินทรัพย์หมนุเวียนลดลง ในขณะที�หนี �สินหมนุเวียนตํ�าลงมากกว่า เพราะมีกระแสเงินสดที�เข้ามาจากกําไรจาก
การดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายชําระหนี �การค้าได้ตามเครดิตเทอมปกติ และ

สามารถชําระคืนเงินกู้ ยืมพร้อมดอกเบี �ยได้ตามเงื�อนไขที�ตกลงในสัญญา สภาพคล่องของกิจการ ณ ปลายปี 
นอกจากเงนิสดแล้ว ยงัมีวงเงินสําหรับเงินทนุหมนุเวียนพร้อมใช้อีกด้วย  

โครงสร้างเงนิทุน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 เงินกู้ ยืม 2.061 3,039 3,519 4,528 6,312 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,712 11,951 11,229 9,990 8,073 

 สว่นได้เสียที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ        50        56       46         37        27  

   เงินทนุรวม  13,823 15,046  14,794 14,555  14,412 

 อตัราสว่นหนี �สินตอ่ทนุ 0.18 0.25 0.31 0.45 0.78 เท่า 

 (เฉพาะหนี 	สินทีมีภาระดอกเบี 	ย) 

บริษัทฯ ได้ทบทวนโครงสร้างเงินทุนและปรับโครงสร้างหนี �เท่าที�จะสามารถทําได้มาโดยตลอด จึงทําให้
อตัราสว่นหนี �สินตอ่ทนุปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื�อง จาก 0.78 เท่า ในปี 2558 เป็น 0.18 เท่า ในสิ �นปี 2562  

รายจ่ายลงทุน 

 สําหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จา่ยฝ่ายทนุจํานวน 546 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ใช้งบลงทนุ

ประมาณ 376 ล้านบาท สาํหรับเครื�องจกัรในโรงงานใหม่ บจ.เคซีอี เทคโนโลยี มีค่าใช้จ่ายลงทุนจํานวนประมาณ 

65 ล้านบาทในโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต และมีคา่ใช้จ่ายลงทนุจํานวนประมาณ 57 ล้านบาท ในโครงการ 

Tin Ingot ของ บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ นอกจากนั �น มีรายจา่ยอีกจํานวนหนึ�งเป็นคา่ใช้จ่ายลงทนุของบริษัทย่อย
อื�นๆ เพื�อซื �ออปุกรณ์ตา่งๆ และการปรับปรุงระบบสนบัสนนุการผลิต (facilities) ตามที�จําเป็น  
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รายการพเิศษ 

ในปี 2562 ไมม่ีรายการพิเศษที�มผีลกระทบทางการเงินอยา่งเป็นสาระสําคญั นอกจากรายการดงัตอ่ไปนี � 

การตั �งสํารองผลประโยชน์พนักงาน  

กลุม่บริษทั ได้ตั �งสํารองผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอาย ุเพิ�มขึ �นจํานวน 54.7 ล้านบาท ในไตรมาส 

2/62 ตามการแก้ไขเพิ�มเตมิพระราขบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562  

ปัจจยัและอิทธิพลที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีชั �นสงูควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพ
ของผลิตภณัฑ์เพื�อก้าวไปพร้อมกนักับความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ที�มีการทํางานที�ซบัซ้อน
มากขึ �น และการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีในภาคอตุสาหกรรม PCB สําหรับยานยนต์  

บริษัทฯ จะยงัคงเดินหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ�งขึ �น เพื�อสนบัสนุนการเติบโตของ
กําไรอย่างยั�งยืน และสร้างพื �นฐานที�แข็งแรงสําหรับอนาคตด้วยประสบการณ์และความชํานาญที�มีทางด้าน
อิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ เพิ�มการวิจยัพฒันาใน PCB เทคโนโลยีสงู และนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามา

ใช้ในสายการผลิตเพื�อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ �น พร้อมๆ กับการขยายฐานลกูค้าใน

ตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะลกูค้ากลุม่ประเทศเอเชียที�มีศกัยภาพการเติบโตระดบัสงู เพื�อเร่งการเติบโตของธรุกิจใน
อนาคต 

โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ขนาดกําลงัการผลิตเต็มโครงการ 2 ล้าน ตารางฟุต/

เดือน จะสามารถรองรับธุรกิจที�จะเพิ�มขึ �นจากทั �งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ในอนาคตได้ ทั �งนี � บริษัทยงัได้ลงทุน

เพิ�มเติมในปี 2562 จํานวน 9 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในการซื �อเครื�องจกัรใหม่เพื�อสนับสนุนการผลิต HDI PCBs 

อย่างไรตาม บริษัทฯ มีงบประมาณลงทุนต่อเนื�องในปีหน้าอีก USD 5-6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการปรับ

ประสิทธิภาพสายการผลติเพื�อรองรับการเตบิโตของความต้องการใน High-tech PCBs  

 การดําเนินการดงักล่าว ไม่เพียงแต่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กบัโครงสร้างธุรกิจหลกัของบริษัทเท่านั �น 
แตย่งัจะสร้างการเติบโตอยา่งยั�งยืนในระยะยาวได้อีกด้วย 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
                

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบญัชา องค์โฆษิต 68 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 0.0004 สามีของ 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

ประธานกรรมการ/    (Second Class Honours)   นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั 

ประธานกรรมการบริหาร  Reigate College of Arts, England  กรรมการ 2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

        2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน   ผ่านการอบรม     2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ   บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

3100100301626   2547 - Directors Accreditation Program (DAP)     2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     2543 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

         2538 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

          2534 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

         2531 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

         2525 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

         2533 – 2559 - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย 72 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัซฟัฟอล์ก 4.66 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ/   มลรฐัแมสซาชเูสทซ์ สหรฐัอเมริกา      องค์กร  

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ  ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม)   2548 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 

กําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร   2545 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ทรีนีตี # วฒันา จํากดั (มหาชน) 

นโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร  ลาดกระบงั, 2557      ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

     2543 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั  

เลขที�บตัรประชาชน  ผ่านการอบรม       ตรวจสอบและธรรมาภิบาล/  (มหาชน) 

3101700054159  2561 - หลกัสตูร Risk Management Program for     กรรมการสรรหาหาและคา่ตอบแทน/ฯ  

   Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริม   2526 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)      ค่าตอบแทน  

  2559 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital   2546 – 2557 - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี # ดีเวลลอปเม็นท์ จํากดั 

   Market Intermediaries (CGI) จากสมาคมส่งเสริม     (มหาชน) 

   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)      
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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 - หลกัสตูรการกํากบัดูแลกิจการสําหรับกรรมการ      

   และผู้บริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองค์กร      

   มหาชน รุ่นที� 2 สถาบนัพฒันากรรมการและ        

   ผู้บริหารระดบัสงูภาครฐั      

           - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน      

   การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที� 4      

           - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ      

   ตลาดทนุ รุ่นที� 8      

  2550 - Role of the Compensation Committee Program      

             รุ่นที� 2/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      

             บริษัทไทย (IOD)      

  2547 - Audit Committee Program (ACP)      

  2545 - Directors Certification Program (DCP)      

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต 68 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 0.14 ภรรยาของ 2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

ชื�อเดิม : -  ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND  นายบญัชา องค์โฆษิต 2543 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

สกุลเดิม  ทองประดิษฐ์`    ประธานกรรมการ 2538 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

กรรมการ/ผู้อํานวยการฝ่ายสาํนกั  ผ่านการอบรม   2534 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงค์โปร์ พีทีอี จํากดั 

บริหาร/ รองประธานกรรมการ  2557 - Director Certificate Program update (DCPU)   2533 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

บริหาร/ กรรมการกํากบัดแูล  2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)   2532 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ กรรมการกํากบัดูแลกิจการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กิจการ  2551 - Directors Certification Program (DCP)   2531 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษีท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

  2548 - Thai Directors Compensation Survey      

เลขที�บตัรประชาชน   2547 - Finance For Non-Finance Director      

3100100301561   2546 - Directors Accreditation Program (DAP)      
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

แพทย์หญิงจันทิมา 73 - แพทยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  0.69 พี�สาวของ 2546 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั 

องค์โฆษิต    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  นายบญัชา องค์โฆษิต  - ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย์  

กรรมการ/ ประธานกรรมการ  - Diplomate America Board of Psychiatry &   ประธานกรรมการ 2526 – ปัจจบุนั - กรรมการ/ ประธานกรรมการกํากบั บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กํากบัดูแลกิจการ    Neurology      ดแูลกิจการ  

เลขที�บตัรประชาชน  - Residency training in Psychiatry and                2528 – 2561 - อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   

 3100902008815    Neurology, Department of Psychiatry,      มหาวิทยาลยัมหิดลและสถาบนัจิตเวชสมเด็จ   

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

        

  ผ่านการอบรม      

  2557 - Director Certificate Program update (DCPU)      

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

  2556 - แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดูแลกิจการที�ดี      

             สําหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)      

  2551 - Director Certificate Program (DCP)      

  2547 - Finance for Non-Finance Director       

  2546 - Director Accreditation Program (DAP)      

นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ 65 อกัษรศาสตร์บณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0.94 น้องสาวของ 2559 – ปัจจบุนั  - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี�ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ชื�อเดิม : -     นายบญัชา องค์โฆษิต      องค์กร  

สกลุเดิม   องค์โฆษิต   ผ่านการอบรม   ประธานกรรมการ 2538 – ปัจจบุนั  - กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

กรรมการ/ กรรมการนโยบาย   2561 - หลกัสตูร Risk Management Program for     2535 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

บริหารความเสี�ยงองค์กร    Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริม       

    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)        

เลขที�บตัรประชาชน   2557 - Director Certificate Program update (DCPU)         

3100903817580  2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)      

  2556 - แนวทางการจดัทํารายงานการกํากบัดูแลกิจการที�ดี      

             สําหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)      

  2551 - Directors Certification Program (DCP)      

  2547 - Director Accreditation Program (DAP)      

  2547 - Finance for Non-Finance Director      



                                                                                                                                                                                                                 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2562 

 

4 

 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พลโท นายแพทย์สุปรีชา   82 AB มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 0.48 ไม่มี 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      กรรมการอิสระ   

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/  ผ่านการอบรม   2543 – ปัจจบุนั - ประธานอนกุรรมการประเมินสถาบนัฝึก ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศ 

กรรมการตรวจสอบ/  2547 - Directors Accreditation Program (DAP)       อบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชา ไทย 

กรรมการอิสระ  2547 - Finance for Non-Finance Director       ออร์โธปิดิคส์  

เลขที�บตัรประชาชน  2542 – การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ   2533 – ปัจจบุนั - กรรมการ มูลนิธิเพื�อการศกึษาและสงัคมสงเคราะห์ 

3100902154293              โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   2530 – ปัจจบุนั - ที�ปรึกษา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ 

  2541 – ความจําเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อ      

              ควรปฎิบตัิ โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      

        

  เครื�องราชอิสริยาภรณ์         

  2539 – มหาวชิรมงกุฎ      

  2536 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก        

นายไพฑูรย์ ทวีผล 68 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการนโยบายการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์       ความเสี�ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา   

การตรวจสอบ/ ประธานคณะ         และกําหนดค่าตอบแทน   

กรรมการนโยบายการบริหาร  ผ่านการอบรม   2557 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ความเสี�ยงองค์กร/ กรรมการ  2562 - งานเปิดตวัเครือข่ายเพื�อความยั�งยืนแห่ง   2555 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   ประเทศไทย, IOD       ตรวจสอบ  

  2562 - CAC National Conference 2019 - Innovations    2551 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั  

เลขที�บตัรประชาชน   in the Fight against Corruption, IOD      สรรหาและค่าตอบแทน/ (มหาชน) 

3100901447445  2562 - Chairman Forum 2019 - Successful Corporate       กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/  

   Culture Change: from Policy to Practices, IOD      กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยง  

  2562 - IOD National Director Conference 2019 -    2551 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี� บาย จํากดั (มหาชน) 

   Board of the Future, IOD   2547 – ปัจจบุนั - กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  2562 - Independent Director Forum 1/2019 - Tips and    2545 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากดั (มหาชน) 

   Tricks for Dealing with Questions in AGM, IOD      ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ  

  2562 - การประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 - Business       นโยบายบริหารความเสี�ยง  

   transformation, IOD      

  2561 - Thailand’s 9th National Conference on       

   Collective Action against Corruption (CAC)      

  2561 - Independent Director Forum – Tough       

   Boardroom Situations (IOD and PwC)      

  2561 - Inaugural Corporate Governance Conference       

   2018 - Building Trust in a Transforming       

   Economy (SEC)      

  2561 - Value Creation and Enhancement for Listed       

   Companies with the New COSO 2017        

   Enterprise Risk Management  (Thammasat       

   University & SET)      

  2560 - 2017 Independent Director Forum (IOD)        

  2560 - Chairman Dinner Talk (IOD)      

  2560 - 8th CAC National Conference (CAC & IOD)      

  2559 - National Conference of CAC      

  2559 - CG Forum ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที�ป้องกนัและ      

             ควบคมุได้      

  2559 - หลกัการบริหารกิจการที�ดี และ หลกัธรรมาภิบาล      

             การลงทุนสถาบนัในส่วนที�เกี�ยวข้องกบับริษัท      

             จดทะเบียน      

  2559 - Enhancing Growth Through Governance in       

             Family-Controlled Business      

  2559 - การควบคมุภายในกบัการทํางานของกรรมการ      

             ตรวจสอบ สภาวิชาชีพบญัชี      
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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 - IOD Director Conference 2015  "Re-energizing        

             Growth through better Governance"      

  2558 – IOD Director Forum "Building Better Board      

              through Effective Independent Director"      

  2558 - OECD Asian roundtable on Corporate       

             Governance      

  2553 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)      

  2553 - Monitoring the System of Internal Control       

             and Risk Management (MIR)      

  2553 - Monitoring the Quality of Financial RPT (MFR)      

  2553 - Role of the Compensation Committee(RCC)      

  2552 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM)      

  2551 - Chartered Director Class (R-CDC)      

  2548 - Audit Committee Program (ACP)      

  2548 - Role of Chairman Program (RCP)      

  2546 - Director Certification Program (DCP)      

  2546 - Director Accreditation Program (DAP)      

นายพิธาน องค์โฆษิต 39 Master of Business Administration,   13.66 บุตรชายของ 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

รองประธานกรรมการ/  Cornell  University, Johnson Graduate School of    นายบญัชา องค์โฆษิต 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จํากดั 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ  Management  ประธานกรรมการ 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  

กรรมการผู้จดัการ/ ประธาน    กบั 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

กรรมการบริหารความเสี�ยงระดบั    นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต 2557 - ปัจจบุนั  - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

จดัการ    กรรมการ     ระดบัจดัการ  

     2557 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน  ผ่านการอบรม   2556 - ปัจจบุนั - ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

3100100301634  2557- Director Certification Program (DCP)       กรรมการผู้จดัการ  
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จํากดั 

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

     2553 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

     2552 - ปัจจบุนั - กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

     2552 - ปัจจบุนั - กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

     การดํารตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น  

     2562 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท มอส เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

     2560 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เดอะ เฟสช็อป จํากดั 

นายครรชิต บุนะจินดา 52 ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) - ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ กรรมการนโยบาย บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์        ความเสี�ยง  

ตรวจสอบ/ กรรมการนโยบาย  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2559 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

นโยบายการบริหารความเสี�ยง        กรรมการนโยบายบริหารความเสี�ยงองค์กร  

องค์กร  ผ่านการอบรม   2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  2552 - Monitoring the Quality of Financial Reporting    2558 - ปัจจบุนั - กรรมการ ศนูย์เพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

เลขที�บตัรประชาชน             (MFR8)     ในสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

3100900070815  2552 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5)   2557 - 2560 - รองประธาน ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ ในสมาคมบริษทั 

  2552 - Monitoring the System of Internal Control     จดทะเบียนไทย 

             and Risk Management (MIR 4)   2557 – 2560 - ผู้ทรงคณุวุฒิ ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 

  2549 - Audit Committee Program (ACP 14)   2557 – 2559 - กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/ บริษัท เซ็น คอร์เปอเรชั�น กรุ๊ป จํากดั 

  2548 - Directors Accreditation Program (DAP 35)      กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

  2546 - Directors Certification Program (DCP 30)   2552 – 2561 - กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

     2549 – 2558 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

     2549 – 2557 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จํากดั (มหาชน) 

        ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     2546 – 2558 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากดั (มหาชน) 

        กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

     การดํารตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�น  

     2562 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท กลัยณมิตรชเูชิด จํากดั 

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี 63 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต 0.05 ไม่มี 2561 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จํากดั 

ชื�อเดิม :  Roosevelt University, USA   2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 

สกุลเดิม: ศีลาเจริญ     2557 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอ ีสิงคโปร์ พีทีอี จํากดั 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร     2556 - ปัจจบุนั - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารสาย บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

สายงานการเงินและบริหาร/        การเงิน และบริหาร  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ     2556 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

และ เลขานกุารบริษัท     2556 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั 

     2555 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน     2551 - ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

3101400565727     2550 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั 

      - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

      - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

Mr. Fredrick Gharapet  66 B s c in Mechanical Eng. 0.15 ไม่มี 2556 - ปัจจบุนั  - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร สาย   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

Ohanian        งานปฎิบตัิการผลิต เคซีอ ีกรุ๊ป 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร     2543 - ปัจจบุนั - ที�ปรึกษาทางเทคนคิ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอร์เรอร์ จํากดั 

สายงานปฎบิตัิการผลิต        

        

เลขที� Passport        

221485494        

นายสุนัน ศรีเพชร 48 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาอตุสาหการ 0.01 ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการผลิต บรัษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการผลิต  มหาวิทยาลยัราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์   2543 - 2555 - ผู้จดัการฝ่ายคณุภาพ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน        

3130500296573        
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ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

(ปี) ในบริษัทฯ* (%) ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายอรรถสิทธิ� องค์โฆษิต 40 วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 6.08 บุตรชายของ 2553 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่าย    นายบญัชา องค์โฆษิต    สารสนเทศ เคซีอ ีกรุ๊ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศ    ประธานกรรมการ    

    กบั    

เลขที�บตัรประชาชน    นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต    

3100100301596    กรรมการ    

นายไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ 56 อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 0.10 ไม่มี 2530 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 

ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั     เคซีอ ีกรุ๊ป 

        

เลขที�บตัรประชาชน        

3129900122449        

นายวิบรูณ์ สุนทรวิวัฒน์ 53 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 0.002 ไม่มี 2559 - ปัจจุบนั - ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบุคคล บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากร  การจดัการทรัพยากรมนษุย์     เคซีอ ีกรุ๊ป 

บุคคล  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   2557 - 2559 - Group Head of Human Resource บริษัท เดอะ คลู จํากดั 

     2555 - 2557 - Asst. General  Manager  บริษัท ซมัมิท โอโตซีทอินดสัตรี จํากดั 

เลขที�บตัรประชาชน        

3100800422604        

นางสาวกนกพร  58 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 0.002 ไม่มี 2560 - ปัจจบุนั - ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายสรรหา/จดัซื #อ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

สุขประสิทธิ�ปรีดี  การจดัการโลจิสติกส์     เคซีอ ีกรุ๊ป 

ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายสรรหา/  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2544 - 2560 - CPC Director บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั  

จดัซื #อ       (มหาชน) 

        

เลขที�บตัรประชาชน        

3100800422604        

 

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562  
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เอกสารแนบ 2 :  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

          

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร KCE 
บริษัทย่อย 

บริษัท

ร่วม 

KCEI TLM KCET KCETH CT KCES  CTP  KCEA KCETW 

นายบัญชา องค์โฆษิต X, V, /, // X, /, // X, /, // X, /, I/ X, /, // X, / X, / X, /  / 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั Y, /          

แพทย์หญิงจนัทิมา องค์โฆษิต /          

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

นางศิริพรรณ สนัธนะพนัธ์ /  P, /, //        

พลโท นายแพทย์สปุรีชา โมกขะเวส / , 0          

นายครรชิต บนุะจินดา /, 0          

นายไพฑรูย์ ทวีผล /, 0          

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

นางธัญรัตน์ เทศน์สาลี V, // /, // / /, // / / / / / / 

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

นายอรรถสิทธ์ องค์โฆษิค // //  //       

นายสนุนั ศรีเพชร //          

นายวิบรูณ์ สนุทรวิวฒัน์ // //  //       

นางสาวกนกพร สขุประสิทธิ�ปรีด ี // //  //       

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 Y = รองประธานกรรมการ  O = กรรมการตรวจสอบ  V = กรรมการบริหาร   

 P = กรรมการผู้จัดการ  / =  กรรมการ   // =  ผู้บริหาร  
 

KCE บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) KCEA เคซอีี อเมริกา อิ�งค ์

KCEI บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั KCES บริษัท เคซีอี สงิคโปร์ พีทีอ ีจํากดั 

KCET บริษัท  เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั KCETW บริษัท เคซีอี ไต้หวนั จํากดั 

TLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร์ จํากดั CT บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

KCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากดั CTP บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จํากดั 
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หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  

ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ไดแ้ก่ นางสาวชญานี ชยัเดชขจร ผูช่้วยผูอ้าํนวยการแผนกตรวจสอบ

ภายใน 

 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
Master of Accounting (CPA Extension), Macquarie University, Australia 

บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวติัการฝึกอบรม 
2558 - 2015 Partner/Manager Programme (Phase I) (จดัโดย PwC Thailand)   

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 2 (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Annual IFRS Update (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  The Next Generation for Partners and Managers (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 3 (จดัโดย PwC Thailand) 

2559  -  Annual Assurance Risk & Quality Training (จดัโดย PwC Thailand) 

- Quarterly Update ไตรมาสที	 1 (จดัโดย PwC Thailand) 

- Quarterly Update ไตรมาสที	 2 (จดัโดย PwC Thailand) 

- 2016 Partner/Manager Programme – Audit Reporting Update (จดัโดย PwC Thailand) 

- Annual IFRS Update (จดัโดย PwC Thailand) 

- Quarterly Update ไตรมาสที	 3 (จดัโดย PwC Thailand) 

- PwC Audit Update Overview 2016 Curriculum v1 (จดัโดย PwC Thailand) 

- TFRS for SMEs (จดัโดย PwC Thailand) 

- Tax Update (จดัโดย PwC Thailand) 

2560 -  Annual Assurance Risk & Quality Training (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 1 (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 2 (จดัโดย PwC Thailand) 

 - 2017 Audit Quality Program (Phase 1) (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Annual IFRS Update (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 3 (จดัโดย PwC Thailand) 

 - Tax Update (จดัโดย PwC Thailand) 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกี�ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบ
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 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 4 (จดัโดย PwC Thailand) 

2561 - Annual Assurance Risk & Quality Training (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 1 (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Annual Firm-wide Network and Risk Management Standards Training (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 2 (จดัโดย PwC Thailand) 

 - PwC Audit Update Overview 2018 (จดัโดย PwC Thailand) 

 - Annual IFRS Update (จดัโดย PwC Thailand) 

 -  Quarterly Update ไตรมาสที	 3 (จดัโดย PwC Thailand) 

 - PwC Thailand Symposium 2018 “Managing Challenges to Unleash Corporate Growth” (จดัโดย PwC 

Thailand) 

- TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers and Tax Update (จดัโดย บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์

จาํกดั (มหาชน) โดยวทิยากร จาก KPMG Phoomchai Business Advisory Co., Ltd.) 

 

2562 -  รบัมอืเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดใ้หม่ตาม TFRS 15 สาํหรบัธุรกจิท ั 	วไป รุ่นที	 1/62 (จดัโดย สภาวชิาชพับญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ)์ 

 - Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที	 1/62 (จดัโดย สภาวชิาชพับญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ)์ 

 - การใชโ้ปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มขอ้มูลบญัช ีรุ่นที	 1/62 (จดัโดย สภาวชิาชพับญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ)์) 

 - การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใชก้รอบการควบคุมภายในที	เป็นสากล (จดัโดย สภาวิชาชพับญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ)์ 

- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ข ั*น Advance) รุ่นที	 1/62 (จดัโดย สภาวชิาชพับญัชี ในพระ

บรมราชปูถมัภ)์ 

- ประเด็นทุจริตที	องค์กรตอ้งรูเ้ท่าทนัและการประเมินความเสี	ยงทางทุจริต (จดัโดย สภาวิชาชพับญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ)์ 

- Fast forward your compliance – General Data Protection Regulation & Personal Data Protection    

Act – Let’s get started (จดัโดย KPMG Phoomchai Business Advisory Co., Ltd.) 

- สญัญาณบง่ชี*การทจุรติในองคก์รและวธิดีาํเนินการทางกฎหมาย (จดัโดย PwC Thailand) 

- เจา้หนา้ที	ความปลอดภยัในการทาํงานระดบับรหิาร จป.บรหิาร (จดัโดย บรษิทั เทรนเนอร ์อนิ ไทย จาํกดั) 

- IA Clinic - เจาะลกึ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์2 ฉบบัใหม่ที	ไอเอตอ้งรู ้(จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย) 

- IA Clinic - Emerging IT Risks of the Future: Looking Forward to 2020 (จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย)  
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- Thailand’s 10th National Conference on Collective Action against Corruption (CAC National 

Conference 2019): Innovations in the Fight against Corruption (จดัโดย โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC)) 

- KCE List & Core Value การทจุรติและนโยบาย (จดัโดย บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน)) 

- การตรวจประเมนิภายในระบบการจดัการชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO 45001:2018 Internal Audit) (จดัโดย 

บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน)) 

- เทคนิคการป้องกนัทุจริตในงานจดัซื*อและซพัพลายเชน (จดัโดย บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) โดย

วทิยากร จากสมาคมบรหิารงานจดัซื*อและซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย) 

- การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัช ั 	นในองคก์ร (Awareness against corruption in the organization) (จดัโดย 

บริษทั เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) โดยวทิยากร จากสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติแห่งชาต)ิ 

- บญัชพีื*นฐานและการวเิคราะหง์บการเงนิ (จดัโดย CPD Tutor Co., Ltd.) 

- TFRS 16 สญัญาเช่า, Tax Update และ Thailand Transfer Pricing Updates (จดัโดย บรษิทั เคซอี ีอเีลค     

โทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) โดยวทิยากร จาก KPMG Phoomchai Business Advisory Co., Ltd.) 
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ทรัพย์สิน : ที�ดินและอาคารสํานักงานแห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่น 

 

 

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประกอบด้วยที�ดินและอาคารแห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่ นที�ให้เช่าแก่บคุคลที�สาม 
สญัญาแตล่ะสญัญานี &ไมส่ามารถยกเลิกได้เป็นระยะเวลา 2 ปี การต่ออายสุญัญาภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรอง

กบัผู้ เชา่ ทั &งนี &ไมม่ีคา่เชา่ที�อาจเกิดขึ &น  
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประเมินราคาโดย Daiwa Real Estate Appraisal  

Co., Ltd. ซึ�งเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอกได้รับอนุญาตจาก Japan Association of Real Estate 

Appraiser; JAREA  โดยพิจารณาราคาประเมินจากรายได้ (Income Approach) ตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที�ใช้งาน
อยูใ่นปัจจบุนั ราคาประเมินของที�ดนิและอาคารทั &งหมดมีจํานวน 622 ล้านเยน ซึ�งไมแ่ตกตา่งอย่างมีสาระสําคญัจาก
ราคาที�ซื &อมาในปี 2559 ซึ�งมีจํานวน 608 ล้านเยน ทั &งนี & อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่ได้จดัให้มีการประเมินราคาใหม ่เนื�องจากว่าไม่มีข้อบ่งชี &ในการเปลี�ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม
อยา่งมีสาระสําคญั 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2562  2561  2562  2561 

  (พนับาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัที� 1 มกราคม   167,966  167,966  195,961  195,961 

โอนไปที�ดิน อาคารและอปุกรณ์    -  -  -  - 

ณ วันที� 31 ธันวาคม  167,966  167,966  195,961  195,961 

         

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        

ณ วนัที� 1 มกราคม   4,525  2,343  5,280  2,734 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี  2,182  2,182  2,546  2,546 

โอนไปที�ดิน อาคารและอปุกรณ์    -  -  -  - 

ณ วันที� 31 ธันวาคม  6,707  4,525  7,826  5,280 

         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที� 1 มกราคม   163,441  165,623  190,681  193,227 

ณ วันที� 31 ธันวาคม   161,259  163,441  188,135  190,681 

เอกสารแนบ 4: รายละเอยีดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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-ไมมี่- 

เอกสารแนบ 5 : อื�นๆ 
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