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สวนท่ี 1 
           ขอมลูสรุป 

 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส 
จํากัด) ไดจดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด เม่ือวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 
ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักในการผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED 
CIRCUIT BOARD) หรือท่ีเรียกกนั โดยยอวาแผน PCB ซ่ึงเปนแผน EPOXY GLASS ท่ีมีส่ือนํา
ไฟฟา เชน ตะกั่ว ทองแดงเคลือบ อยูภายใตเคร่ืองหมายการคา “KCE” เม่ือเร่ิมแรกบริษัทฯ ผลิตได
เฉพาะ PCB ชนิด 2 หนาเคลือบรู (DOUBLE-SIDED PTH) ตอมาไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ อยาง
ตอเนื่องจนสามารถผลิตแผน PCB ชนิดหลายช้ัน (MULTILAYER PCB) ผลิตภัณฑดังกลาวเปน
สวนสําคัญข้ันพื้นฐาน ในการประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร, เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม, 
เคร่ืองมืออีเล็กทรอนิกส เกือบทุกประเภท 
 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบป 2547 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 ซ่ึง
ปรากฏกําไรสุทธิ 240,924,426.00 บาท ลดลงรอยละ 19.46 จากรอบบัญชีเดียวกันของป 2546
สาเหตุสําคัญคือ ถึงแมวาบริษัทมียอดขายเพิ่มข้ึนรอยละ 14.97 อันเปนผลจากการเพิม่กําลังการผลิต
ของบริษัทยอย (บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ) แตเนื่องจากการแขงขันของอุตสาหกรรมอีเลคท
รอนิกสท่ีรุนแรงในตลาดโลก ทําใหราคาขายออนตัวลงประกอบกับบริษัทมีคาเส่ือมราคาซ่ึงเพิ่มข้ึน 
92,087,382.00 บาท เปนผลจากการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนตอเนื่องจากปกอน ทําใหกําไรข้ันตนลดลงจาก
รอยละ 21.86 เปนรอยละ 18.73 สวนคาใชจายอ่ืนมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ซ่ึงสงผลทําให
กําไรสุทธิเปล่ียนแปลงลดลงตาม  



สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท” หรือ “    

KCE” ) 
อประเภทธุรกจิ   : ผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED 
       CIRCUIT BOARD) หรือท่ีเรียกกนัโดยยอวาแผน PCB 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  : เลขท่ี 125-125/1,1 หมูท่ี 4 นคิมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวง     
                                                          ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
เลขทะเบียนบริษัท      : บมจ.68 
Home page    :   http://www.kcethai.in.th     
                                                   :       http:// www.เคซีอีไทย.th 
โทรศัพท :       02-326-0196-9 
โทรสาร :       02-326-0300 
 
 



1. ปจจัยความเส่ียง 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงตอการดําเนนิงานของบริษัทฯ จะมีระดับความเส่ียงท่ีแตกตาง

กันไปตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การผลิตและการเมือง ดังนี ้
1.1 ความเส่ียงทางธุรกิจจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส 

ดวยบริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED 
CIRCUIT BOARD) ซ่ึงเปนช้ินสวนสําคัญในการผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ และ
เปนอุตสาหกรรมท่ีมีสภาวะการแขงขันสูง และท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
ผลกระทบตอความตองการซื้อของลูกคา และราคาของผลิตภัณฑ ทําใหเกิดความเส่ียงทาง
ธุรกิจไดงาย ทางบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายจดัจําหนายตลาดผูซ้ือใหมีความหลากหลาย 
โดยแยกประเภทของอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดกับอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึง 

1.2 การเปล่ียนแปลงของสินคาและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิวัฒนาการดาน

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และมีการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูผลิต
สินคาอีเล็กทรอนิกส ในกลุมของอุตสาหกรรมช้ินสวนคอมพิวเตอร กลุมธุรกิจส่ือสาร
โทรคมนาคม กลุมอุตสาหกรรมยานยนต และกลุมอุตสาหกรรมท่ัวไป ไดรับทราบวิวัฒนาการ
และการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สามารถกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ เหลานั้นและนํามาใชในการ
ออกแบบ วจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนในราคาตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวาเดิม และ
มีความสอดคลองกับความตองการของตลาดในขณะนั้น   

1.3 ความเส่ียงดานการผลิต 
            ดวยเทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิตของบริษัท จําเปนตองใชแรงงานท่ีมี

คุณสมบัติ มีความรู มีทักษะ และเช่ียวชาญ ในการใชเคร่ืองจักรและข้ันตอนการทํางาน ซ่ึงถา
หากพนกังานขาดคุณสมบัตหิรือบริษัทฯ ประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน ก็จะสงผลกระทบถึง
การดําเนนิงานของบริษัทฯ ได บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีการอบรม ทดสอบและพัฒนาการทํางาน
ของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังไดนําเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยเขามาใชลดปญหาตนทุนการ
ผลิต สวนปญหาความลาชาในการนําเขาหรือขาดแคลนวัตถุดิบจากตางประเทศ บริษัทฯ ไดมี
นโยบายและข้ันตอนการจดัซ้ือวัตถุดิบโดยมีการเลือก SUPPLIER ท่ีมีช่ือเสียงและไววางใจได 
มีกิจการท่ีม่ันคง มีการตรวจสอบราคาอยางตอเนื่อง รวมถึงใหมีการสํารองวัตถุดิบในปริมาณท่ี
เพียงพอท่ีจะสงใหกับสายงานการผลิตของบริษัทฯ ใหดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 

 
 

 



 
1.4 ความเส่ียงจากวัตถุดิบหลักบางประเภท 

ปริมาณวัตถุดบิท่ีใชในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จาํนวน 45% ของยอดขาย
ท้ังหมดเปนวตัถุดิบท่ีนําเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงถาหากประสบปญหาการขาดแคลน หรือการ
เปล่ียนแปลงราคา ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ได แตท้ังนี้ บริษทัฯ ไดมี
มาตรการในการแกไขและปองกันปญหาดงักลาว โดยกําหนดนโยบายใหทางจัดซ้ือดาํเนินการ
จัดหาแหลงวตัถุดิบในแตละประเภท จากผูจัดจําหนายหลายๆแหงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ  นอกจากน้ีไดใหทางบริษัทยอยในกลุมบริษัท KCE เปนผูผลิตวัตถุดิบหลัก
ใหกับบริษัทฯ ดวย 

 

1.5 ความเส่ียงในดานการลงทุน 
ในระยะท่ีผานมาบริษัทฯ ไดมีการลงทุนบริษัทยอย ซ่ึงในระยะแรกของการลงทุนนัน้ 

ผลการดําเนินงานยังไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี แตคาดวาจะดําเนนิการไดเต็มท่ีภายในเร็วๆ นี้ 
โดยการลงทุนของบริษัท ฯ จะเนนในดานการขยายขอบเขตธุรกิจกับบริษัทยอยใหมากข้ึน 
รวมท้ังลงทุนในธุรกิจท่ีจะสามารถสงเสริมสินคาของบริษัทฯ ใหมีความแข็งแกรงมากข้ึน และ
จะสงผลตอบแทนท่ีดีมาสูผูถือหุนของบริษัทฯ ในอนาคต 

1.6 ความเส่ียงภาวะเศรษฐกิจและการเมือง นโยบายการคาระหวางประเทศคูคาสําคัญ 
การเปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายการคาระหวางประเทศคูคา

สําคัญ เชน ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน และอเมริกา ยอมสงผลกระทบทางดานบวกและ
ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ถาหากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองดีข้ึนปริมาณการส่ังซ้ือ
ของบริษัทฯ ก็จะมีจํานวนมากข้ึน แตถาหากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองถดถอยลง ก็จะมี
ผลกระทบตรงกันขาม แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ไดพยายามรักษาสมดุลในการคากบัคูคา โดย
มิไดเนนการทําธุรกิจกับประเทศใดเปนพิเศษ 

1.7 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคัญในกลุมฐานลูกคารายใหญ 
ปจจัยความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคัญใน

กลุมฐานลูกคารายใหญ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดเนื่องจากปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงของ
เจาของกิจการหรือการเปล่ียนแปลงทางดานโปรแกมของผลิตภัณฑ ถึงแมวากลยุทธของบริษัท
ฯ และบริษทัยอย คือ การมีฐานลูกคาท่ีอยูในหลายอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงท่ีเปน
สาระสําคัญของลูกคารายใหญ ก็สามารถสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ ได 



1.8 สงคราม,ความไมสงบและการกอการรายอาจมีผลกระทบไดตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 
ถาเกิดสงคราม ความไมสงบและการกอการรายท้ังภายในและนอกประเทศ ยอม

เกิดผลกระทบตอตลาดโลก ประเทศคูคา หรือประเทศไทย และอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ได 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาด และจากการที่คูสัญญาอาจจะไมปฏิบัติตามสัญญาใน
อนาคต ซ่ึงบริษัทฯ และ บริษัทยอยจะพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมในการ
บริหารความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีนโยบายท่ีจะประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงิน เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ความเส่ียง
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน อยางไรก็
ตาม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินและเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง
ตามอัตราตลาด (Floating interest rate) บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทาง
การเงินเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว  

 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญ
เกี่ยวของกับการขายสินคา การซ้ือวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีนโยบายการบริหารสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ โดยจะจัดใหสินทรัพย
และหนี้สินดังกลาวมีปริมาณและเง่ือนไขที่สมดุลกันโดยเนนใหการรับ - จายอยูในระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน นอกจากน้ี บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา
กับธนาคารพาณิชย เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป 



 



 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  เปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร
อีเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB ) โดยเปนการผลิตเพื่อสงออกเปนสวน
ใหญ ตอมาสินคาประเภทนี ้   ไดมีการพฒันาอยางตอเนื่อง อีกท้ังความตองการในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน 
ทําใหบริษัทฯ ไดมีการขยายโรงงานผลิตและตัวแทนจําหนาย  ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอย ไดแก 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ไดถือหุน
อยูจํานวน 94.99% บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด ผลิตและจําหนายแผน PCB ประเภท 
DOUBLE SIDED PTH  และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง บริษทัฯ 
ถือหุนอยูจํานวน 100%  ผลิตและจําหนาย PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB ประเภท 
MULTILAYER  สวนบริษัท   เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จะผลิต PCB ประเภท 
MULTILAYER กวา 80% และยังมี บริษทั ไทยลามิเนต  แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
โดยถือหุนอยูจํานวน 71.20%  บริษัทนี้ ทําการผลิต COPPER CLAD LAMINATE และ PREPREG 
ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือ ซ่ึงทํา
หนาท่ี เปนตัวแทนจําหนาย PCB คือ เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด (บริษัทรวม) ไดถือหุนอยูจํานวน 
50%  และ เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด (บริษัทรวม)  ไดถือหุนอยูจํานวน 49% 

 
การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของบริษทัฯ ในระยะเวลา 1 ป ท่ีผานมา 

 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2546 ไดมีมติให
เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมท่ีมีมูลคาหุนละ 10 บาท เปน 1 บาท 
และปรับจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดงักลาว บริษัทฯ 
ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญท่ีตราไว กับกระทรวงพาณชิย ในวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2547 

 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมี
มติใหบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท้ังหมด จํานวน 2,760,000 หนวย ใหแกกรรมการ
และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ในระหวางป 2547 ไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2,760,000 
หนวย เพื่อซ้ือหุนสามัญในราคา 2.50 บาท ตอหุนสามัญใหม 1 หุน และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนชําระจาก 312,170,000 บาท เปน 314,930,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย โดยออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 2,760,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท   ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวยังไมไดใชสิทธิ จาํนวน 70,000 หนวย 

 1



 2

 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจํานวน 250 ลานบาท 
โดยออกหุนสามัญเพิ่ม 6 ลานหุน หุนละ 10 บาท ซ่ึงไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 
 
 



โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย สายการผลิตเดียวกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส พรีเพกและลามิเนต  โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ฯและบริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้ :- 

 
                                                                                                                                                                                                                                  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสินสุดวันที 31 ธันวาคม  
  ธุรกิจแผนวงจรพิมพ  
 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม รวม 
 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
รายได             
รายไดจากการขาย 893,495,636 612,700,894 1,233,386,135 1,389,782,670 2,950,759,313 2,375,637,595 1,529,129,941 1,203,826,258 5,713,275,389 4,969,246,523 6,606,771,025 5,581,947,417 

  หัก : รายการระหวางกัน - - - - - - - - (893,495,636) (612,700,894) (893,495,636) (612,700,894) 
     ขายสุทธิ 893,495,636 612,700,894       4,819,779,753 4,356,545,629 5,713,275,389 4,969,246,523 
     สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย - -       6,658,509 4,187,787 6,658,509 4,187,787 
รายไดอืน 8,791,925 26,694,036       210,785,216 123,948,319 219,577,141 150,642,355 

รวมรายได 902,287,561 639,394,930       5,037,223,478 4,484,681,735 5,939,511,039 5,124,076,665 
             
กําไรกอนดอกเบียจายและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล           414,262,595 452,221,234 

หัก :   ดอกเบียจาย           (147,817,465) (131,194,415) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (14,398,429) (15,179,038) 
           252,046,701 305,847,781 
หัก :  สวนของผูถือหุน สวนนอยใน

กําไร 
          (11,122,275) (6,710,091) สุทธิรวม  

กําไรสุทธิ           240,924,426 299,137,690 
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         ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เปนดังตอไปนี้ :- 
                                                                                                                          (หนวย : บาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนวงจรพิมพ รวม 
 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
สินทรัพยถาวร 451,945,255 466,170,711 4,981,436,172 3,953,135,707 5,433,381,427 4,419,306,418 
สินทรัพยอื่น 498,227,216 334,556,273 2,758,321,430 2,237,463,674 3,256,548,646 2,572,019,947 
สินทรัพยรวม 950,172,471 800,726,984 7,739,757,602 6,190,599,381 8,689,930,073 6,991,326,365 
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3. การประกอบธุรกิจของสายผลิตภัณฑการผลิต 
 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิต และจําหนายแผนพมิพวงจร
อีเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB) โดยเปนการผลิตเพื่อสงออกเปนสวน
ใหญ ตอมาสินคาประเภทนี้ไดมีการพฒันาอยางตอเนื่องกัน อีกท้ังความตองการในตลาดโลก
เพิ่มข้ึน ทําใหบริษัทฯ มีการขยายโรงงานผลิตและตัวแทนจําหนาย ปจจุบัน บริษทัฯ มีบริษัทยอย 
ไดแก บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผลิตและจําหนายแผน PCB ประเภท DOUBLE 
SIDED PTH  สวนบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จะผลิต PCB ประเภท 
MULTILAYER  กวา 80% และยังมี บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) ผลิต
และจําหนาย COPPER CLAD LAMINATE และ PREPREG บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั 
(บริษัทยอย) ผลิตและจําหนาย PRINTED CIRCUIT BOARD แบบ  MULTILAYER 
  
ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ  PCB ) เปนแผน 
EPOXY FIBER GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู เพื่อใหกระแสไฟฟา ผาน
ไปยัง  INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพื่อใหช้ินสวนอีเล็กทรอนิกสตางๆ ทํางานได 
 PCB ท่ีบริษัทฯ เปนผูผลิตมี 2 แบบ ไดแกการผลิตแบบ 2 หนาเคลือบรู ( DOUBLE SIDED 
PLATED THROUGH HOLES PCB ) ซ่ึงใชในเคร่ืองโทรสาร, โทรศัพทมือถือ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร ฯลฯ และการผลิตแบบหลายช้ัน (MULTILAYER PCB) ซ่ึงใหกับเคร่ือง
อีเล็กทรอนิกส ท่ีมีพื้นที่จํากดัตองใชความถ่ีสูง เชน เคร่ืองมือส่ือสารทางทหาร ดาวเทียมท่ีใชในการ
ส่ือสาร, โทรคมนาคม และรถยนต เปนตน 
 
ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ ขายสินคาแขงขันในตลาดโลก จงึอาจพิจารณาวามีขอจํากดัในดานตนทุนวตัถุดิบ 
ซ่ึงยังตองนําเขาเปนสวนมาก นอกจากนัน้ตนทุนทางการเงิน เชน ดอกเบ้ีย เปนสวนสําคัญท่ีจะ
กําหนดราคาขายของบริษัทฯ เพื่อใหแขงขันได 
 
 



 สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญ     ดังตอไปนี้ :- 

 

รายละเอียด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท เค ซี อี  
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

1. บัตรสงเสริมเลขที่ 1292/2539 1062/2541 1065/2543 1015/2543 1003/2538 1618/2538 1099/2544 1249(1)/254
5 

1664(2)/254
7 

1378/2543 1598(2)/254
7 

2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน 
วงจรพิมพ 

ผลิตแผน 
วงจรพิมพ 

ผลิตแผน 
วงจรพิมพ 

ผลิตแผน 
วงจรพิมพ 

ผลิตแผน 
วงจรพิมพ 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพกและลามิ

เนต 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพก 

ผลิตผลิตภัณฑ 
ลามิเนต 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพก 

ผลิตแผน 
วงจรพิมพ 

ผลิตแผน 
วงจรพิมพ 

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ            
 
3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติ

บุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมและ
ไดรับยกเวนไมตองนําเงิน
ปนผลจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมซึ่งไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคล
ไปรวมคํานวณเพือ่เสีย
ภาษี 

 
3 ป  

(สิ้นสุดแลว) 
 

 
3 ป  

(สิ้นสุดแลว) 
 

 
3 ป  

(สิ้นสุดแลว) 
 

 
3 ป  

(สิ้นสุดแลว) 
 

 
3 ป  

(สิ้นสุดแลว) 
 

 
3 ป  

(สิ้นสุดแลว) 
 

 
3 ป  

(สิ้นสุดแลว) 
 

 
3 ป 

 
3 ป 

 
7 ป  

 
7 ป  

 
3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงินได

พึงประเ มินเปนจํ านวน
เ ท า กั บ ร อ ย ล ะห า ข อ ง
รายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอน
จ า ก ก า ร ส ง อ อ ก เ ป น
ระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ 
รายไดจากการสงออกของ
ปนั้น ๆ จะตองไมต่ํากวา
รายไดจากการสงออกเฉลี่ย
สามปยอนหลัง ยกเวนสอง

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไมไดรับ 

 
ไมไดรับ 

 
ไดรับ  

 
ไมไดรับ 



ปแรก 
     

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

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

 
3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขา

สําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ 

 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับกึ่งหนึ่ง 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขา

สําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จํ า เปนที่ ตองนํา เข าจาก
ตางประเทศเพื่อใชในการ
ผลิตเพื่อการสงออกเปน
ระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต
วันนําเขาวันแรก 

 
ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 

 
ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 

 
- 

 
- 

 
ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) 

 
ไดรับ 

 
4. วั น ที่ เ ริ่ ม ใ ช สิ ท ธิ ต า ม บั ต ร

สงเสริม 

 
6  ม ก ร า ค ม 
2539 

 
8  สิ ง ห า ค ม 
2541 

 
4  มิ ถุ น า ย น 
2543 

 
13 ตุลาคม 2542 

 
15 มิถุนายน 2537

 
16 มกราคม 2540

 
3 พฤศจิกายน 

2543 

 
1 กันยายน 2546 

 
7 กรกฎาคม 2547

 
25 มิถุนายน 2544

 
1 พฤศจิกายน 

2547 
            
 

 
 
 

 ในระหวางป 2547 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับการอนุมัติการขอยกเลิกบัตรสงเสริมเลขที่ 1618/2538 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2538 จาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไมมีภาระภาษีอากรดานเครื่องจักรและวัตถุดิบตามประกาศที่ บ. 78/2547 ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2547   

 



รายไดจากการขายของบริษัทฯเปนรายไดจากการสงออกและการขายในประเทศ ซึ่งสามารถจําแนกตามรายไดสวนที่ไดรับการสงเสริม 

  การลงทุนและสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ดังตอไปนี้ :- 
                                                                          (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 กิจการที่ไดรับ กิจการที่ไมไดรับ  
 การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการลงทุน รวม 

 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
รายไดจากการขาย      

รายไดจากการสงออก - 314,111,966 1,958,178,529 1,739,141,265 1,958,178,529 2,053,253,231
 รายไดจากการขายในประเทศ - 12,449,593 157,309,469 90,420,332 157,309,469 102,869,925

รวมรายไดตามภาษี    2,115,487,998 2,156,123,156
รายไดจากการขายฝาก    (656,261 2,794,000
รวมรายไดตามบัญชี    2,114,831,737 2,158,917,156

 

 
 



การตลาดและการจําหนาย 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญทางดานคุณภาพและบริการเปนหลัก นอกจากนี้ ราคาขายยังเปน
ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน มีการสงสินคาตรงตามเวลาและถูกตองครบถวนตาม
จํานวนใบส่ังซ้ือ ลูกคามีปริมาณการส่ังซ้ือมากกวา 150 ราย และจะไมผลิตสินคาใหแกลูกคารายใด
รายหนึ่ง เกนิกวา 15% ของยอดขายรวมท้ังนี้เพื่อลดความเส่ียงในลูกคา ในป 2547 ลูกคารายใหญ 
10 รายแรกไดซ้ือสินคารวมกันประมาณ 70%  ของยอดขายรวม บริษัทฯ  มีฐานลูกคาท่ีมีช่ือเสียง
และยดึถือเร่ืองคุณภาพตลอดจนฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง  โดยบริษัทมีตัวแทนในตางประเทศ 
สวนลูกคาในประเทศจะติดตอฝายขายของบริษัทโดยตรง บริษัทฯ จะเปนผูเสนอราคาสินคาพรอม
กําหนดอัตราเพ่ิมสําหรับตัวแทนจําหนาย 

 
กลยุทธในการแขงขนัของกลุม เคซีอี  

ดวยการแบงสัดสวนทางการตลาดของผลิตภัณฑรวมท้ังการหลีกเล่ียงท่ีจะแขงขันกับคูแขงราย
อ่ืนในตางประเทศ และโครงสรางของบริษัทฯ ท่ีมีลักษณะเฉพาะทําให เคซีอี มีสวนแบงทาง
การตลาด ซ่ึงชวยใหบริษทั บรรลุเปาหมาย ตามยอดขายท่ีวางไว และดวยการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงทําใหในกลุมของบริษัท เคซีอี  มีความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑท่ี
หลากหลาย ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการตอบสนองความตองการของลูกคา ดังน้ี 

1. ในการกําหนดราคาขาย บริษัทฯ  จะพจิารณาปจจยัหลายดาน อาทิ เชน ราคาตนทุน
การผลิต ซ่ึงคํานวณไดจากราคาวัตถุดิบ ความยากงายซับซอนของการผลิต ปริมาณ
สินคาท่ีจะตองสง  และราคาท่ีเสนอขายจะตอง สามารถแขงขันกับราคาของคูแขงขัน
ในตลาดโลกได 

2. ไดติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีท้ังของลูกคา รวมถึงกรรมวิธีการผลิตพรอมท่ี
จะสนองความตองการทางเทคนิค ซ่ึงมีความซับซอนมากข้ึนตลอดเวลา 

3. เนื่องจากบริษทัฯมีเปาหมายในการลดตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงขัน รวมท้ังการสงมอบท่ีตรง
ตอเวลา เพราะบริษัทฯ  มีบริษัทยอย บริษทัไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด  เปน
ผูผลิตแผน Laminate และ Prepreg  ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกส ขายใหแกบริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัท เค.ซี.อี. 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั  และยังสงไปขายตางประเทศ เชน ทวีปอเมริกา  ดวย 

 



       การตลาด 
       กลยุทธทางการตลาด 
       จุดเดน จดุดอย ทางการตลาด สรุปไดดังนี ้
             จุดเดน 

1. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตในประเทศยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับคาแรง
ในประเทศอ่ืนๆ ในภาคพืน้ยโุรป และอเมริกา 

2. บริษัทฯ อยูในเขตสงออกและไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก (BOI)  ซ่ึงไดรับสิทธิ
ประโยชน ในการยกเวนภาษีขาเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบในการผลิต อีกท้ังไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

จุดดอย 
1. วัตถุดิบท่ีจะใชการผลิตสวนใหญยังตองนําเขามาจากตางประเทศเนื่องจากยังไมมี

ผูผลิตในประเทศ 
2. กลุมอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคสรวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตในประเทศยังไมไดรับ

การสงเสริมใหทันสมัยเทาเทียมกับตางประเทศ  ยังตองอาศัยเทคโนโลยีบางอยางจาก
ตางประเทศ เขามาใชในการผลิต 

 
ลูกคาเปาหมาย 
บริษัทฯ  มีนโยบายในดานการขายโดยการหาลูกคาในทุกๆ  กลุมอุตสาหกรรมท่ีแตกตาง
กัน ท้ังนี้เพื่อลดความเส่ียงในกรณีท่ีกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงประสบภาวะ
ถดถอย 
 
ลูกคากลุมเปาหมาย   สามารถแยกไดดังนี ้
1. กลุมธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม 
2. กลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนคอมพิวเตอร 
3. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
4. กลุมอุตสาหกรรมท่ัวไป 
นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังมีนโยบายในการจาํกัดออเดอร ของลูกคารายใหญๆ ไมเกิน 15%  

ท้ังนี้เพื่อลดอัตราความเส่ียง 
 

นโยบายการตัง้ราคา 
บริษัทฯ มีการทํา BENCHMARK เพื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ ทุก 6 เดือน เพื่อ

เปนแนวทางในการต้ังราคา 



 
 

ความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัทหรือบริษัทรวมและวิธีการจําหนาย 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจในลักษณะผลิตสินคาตามคําส่ังของ

ลูกคาโดยคําส่ังซ้ือนี้จะผานมาจากตัวแทนในตางประเทศท่ัวโลก ดังนี ้
1. KCE EUROPE CO., LTD.  อยูในประเทศอังกฤษ รับผิดชอบลูกคาทวีปยุโรป

ท้ังหมด ยกเวน เยอรมันและออสเตรีย บริษัทฯ จะสงสินคาออกไปขาย 20% ของ
ยอดขายและวธีิการขายโดย  คําส่ังซ้ือนี้จะผานมาจากบริษัทตัวแทน ซ่ึงจะเปนผู
รวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมดและสงมายังบริษทัฯ เพื่อดําเนินการผลิตตามใบส่ังซ้ือของ
ลูกคาแตละราย เม่ือสินคาผลิตเรียบรอยบริษัทฯ ก็จัดสงไปยังลูกคาโดยตรง หรือบาง
รายสงผานบริษัทตัวแทน       

 

2. KCE AMERICA INC. อยูท่ีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา รับผิดชอบลูกคา ใน
สหรัฐอเมริกา,แมกซิโก  และประเทศแคนาดา บริษัทฯ  จะสงสินคาออกไปขาย 20%  
ของยอดขาย และวิธีการขาย โดยคําส่ังซ้ือนี้จะผานมาจากบริษทัตัวแทนซ่ึงจะเปนผู
รวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมด และสงมายังบริษัทฯ เพื่อผลิตตามใบส่ังซ้ือของลูกคาแตละ
ราย เม่ือสินคาผลิตเรียบรอย บริษัทฯ กจ็ะสงไปยังลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผาน
บริษัทตัวแทน 

 
3. KCE SINGAPORE PTE. อยูท่ีประเทศสิงคโปร รับผิดชอบลูกคาในทวีปเอเชีย และ

ออสเตรเลียท้ังหมด ยกเวนประเทศไทย บริษัทฯ จะสงสินคาออกไปขาย 20% ของ
ยอดขาย และวิธีการขาย โดยคําส่ังซ้ือจะผานมาจากบริษทัตัวแทนซ่ึงจะเปนผูรวบรวม
คําส่ังซ้ือท้ังหมดและสงมายงับริษัทฯ เพือ่ผลิตตามใบส่ังซ้ือของลูกคาแตละราย เม่ือ
สินคาผลิตเรียบรอยบริษัทฯ ก็จัดสงไปยงัลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผานบริษทั
ตัวแทน 

4. ENZMANN LEITERPLATTEN VERTRIEBS GMBH. อยูในประเทศเยอรมัน 
รับผิดชอบลูกคาในประเทศเยอรมันและออสเตรีย บริษัทฯ จะสงสินคาออกไปขาย 
30% ของยอดขาย และวิธีการขาย โดยคําส่ังซ้ือจะผานมาจากบริษัทตัวแทนซ่ึงจะเปนผู
รวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมด และสง มายังบริษัทฯ เพื่อดําเนนิการผลิตตามใบส่ังซ้ือของ
ลูกคาแตละราย และจัดสงสินคาไปยังลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผานบริษัทตัวแทน 



5. ลูกคาในประเทศไทย บริษัทฯ ติดตอเอง ซ่ึงสวนใหญจะเปนการ RE-EXPORT บริษัท
ฯ จะสงสินคาออกไปขาย 10% ของยอดขาย วิธีการขายโดยไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา
โดยตรง 

 
  ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 

อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส  เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับอุตสาหกรรม
อีเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน อุตสาหกรรม ท่ีมีอัตราการขยายตัวมากท่ีสุดชนดิหนึ่งของโลก  ประมาณวา
สภาวะการคา แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ในปท่ีผานมาขยายตวัในอัตรารอยละ 7  ซ่ึงมีมูลคา
ประมาณ 40,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และคาดวาจะมีการขยายตัวสูงถึง 5.2%  ตอปจนถึงป 
ค.ศ 2007 

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส จํากัด  (มหาชน)  สงสินคาท้ังหมดไปขายในตลาดโลก โดยท่ี
ลูกคาท่ีอยูในกลุมบริษัทขนาดใหญ ท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจกักันท่ัวไป บริษัทฯ จึงตองปรับตัวใหเขา
กับมาตรฐานสากลในเร่ืองตนทุน เทคโนโลยี และการควบคุมคุณภาพพรอมท้ังการสงมอบสินคา
ตามเวลาท่ีกําหนด ลูกคาของบริษัทสวนมากจะมี  SUPPLIER BASE หลายบริษัทจงึตองแขงขันกบั
บริษัทผูผลิตรายอ่ืนตลอดมา และบริษัทฯ สามารถทําไดดังจะเหน็วาบริษัทฯ มียอดขายเพ่ิมข้ึนใน
อัตราท่ีสูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม 

 
โครงสรางอุตสาหกรรม  (KEY SUCCESS FACTORS) 
ท้ังบริษัทฯ และบริษัทยอย ตางมุงเนนในเร่ืองสําคัญ 3 ประเด็น คือ  

1. การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ  HIGH QUALITY PRODUCT ซ่ึงไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบ  ISO/TS16949 ซ่ึงเปนระบบบริหารคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับใน
อุตสาหกรรมยานยนตท่ัวโลก ท้ังทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเซีย และผานการตรวจสอบ
คุณภาพโดยมาตรฐานโลก 

2. การสงมอบสินคาใหตรงตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาตองการใหไดถึง  99% 
3. การบริการดานการขายและการบริการหลังการขาย บริษัทฯ มี SALES OFFICE อยู

หลายแหงท่ัวโลก ซ่ึงสามารถใหบริการลูกคาไดทันทวงทีในทุกพ้ืนท่ีทั่วโลก 
โอกาสและอุปสรรค 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศมีศักยภาพในการลงทุนคอนขางสูง เพราะ
ตนทุนแรงงานตํ่า เม่ือเทียบกับประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกา  แตเนื่องจากการสนับสนุนทาง
ภาครัฐยังไมเพียงพอ จึงทําใหขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และเช่ียวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย จึงตองมีการจางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเขามาทํางาน 
ปจจัยภายนอกท่ีอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 



การถดถอยทางดานเศรษฐกจิในตลาดโลกเปนปจจยัโดยตรงท่ีจะมีผลกระทบตอกลุม
อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส  เม่ือความตองการในการซ้ือลดลงก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูผลิต 

 



การผลิต กําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิต 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

                              (ตาราฟุต)  
 2ป 2547 3ป 2546 4ป 2545 
กําลังการผลิต 3,800,000 3,800,000 3,800,000 
การผลิตจริง 3,500,000 3,500,000 3,000,000 
จํานวนกะ** 3 3 3 

 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต)  
 5ป 2547 6ป 2546 7        ป 2545 
กําลังการผลิต 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
การผลิตจริง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
จํานวนกะ** 3 3 3 
อัตราการเพ่ิมกําลังการผลิต - - - 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต)  
 8ป 2547 9ป 2546 10ป 2545 
กําลังการผลิต    
พรีเพก 112,000,000 78,600,000 78,600,000 
ลามิเนต 20,400,000 9,800,000 7,200,000   
จํานวนกะ** 2 3 3 
 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 
            (ตารางฟุต)  

 11ป 2547 12ป 2546 13ป 2545 
กําลังการผลิต 10,800,000 7,200,000 4,500,000 
การผลิตจริง 8,400,000 7,000,000 2,400,000 
จํานวนกะ** 2 3 3 
 

หมายเหตุ  บริษัทฯ ทํางาน 24 ช่ัวโมง แบงออกเปน 3 กลุม 2 กะท่ีผลิตจริง 
 



ลําดับขั้นตอนการผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน), 
 บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส  ท่ีทําการผลิตมี 2 ประเภท ดังนี ้
 - แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส แบบสองหนา (DOUBLE SIDED PCB) 
 - แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส แบบวงจรหลายช้ัน (MULTILAYER PCB) 

ขั้นตอนในการผลิตสายการผลิต ผลิตภณัฑเดียวกัน   
1. นําแผน LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หนา มากัดเปนลายวงจร 
2. แผนลายวงจรในขอ 1 นํามาซอนกันหลายชั้น และแทรกระหวางช้ันดวย แผน PREPREG  

เพื่อ กั้นเปนฉนวน แลวนํามาอัดรวมกันดวยเคร่ืองอัดแรงดันและความรอน 
3. แผนช้ินงานท่ีไดเรียกวา MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรดานนอก 
4. เจาะรูท่ีแผน PCB และชุบทองแดง สรางลายวงจรดวยฟลม 
5. ชุบทองแดงและดีบุกดวยกระแสไฟฟา  ลางฟลมและกัดทองแดง เพื่อใหเกิดลายวงจร

ดวยน้ํายาเคมี 
6. พิมพหมึกฉนวนเพ่ือคลุมเสนลายวงจร   
7. ชุบดีบุก/ตะกัว่ โดยการเปาความรอน หรือ ถาลูกคาตองการชุบทองก็เขาข้ันตอนชุบ

ทอง 
8. พิมพดวยอักษร หรือสัญลักษณตางๆ โดยใชหมึกซ่ึงแหงดวยแสงอุลตาไวโอเลต 
9. ตัดแตงงานใหไดขนาดตามความตองการ ควบคุมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
10. ตรวจสอบเสนลายวงจร ดวยกระแสไฟฟา 
11. ตรวจสอบช้ินงานท้ังหมดใหไดตรงความตองการของลูกคา ท้ังขนาด ความถูกตอง 

ความสมบูรณ ของช้ินงานโดยการตรวจ 100% 
12. บรรจุหีบหอ   
13. จัดสง 

 
การผลิตหรือการจัดหาผลิตภณัฑเพื่อจําหนาย 

 การผลิต และจัดจําหนายซ่ึงมีโรงงานและสํานักงาน ของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 
จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูเลขท่ี125-125/1,1  หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง
ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัท
ยอย)  ซ่ึงมีโรงงานและสํานกังาน  ตั้งอยูเลขท่ี 115/2 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนน
ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และบริษทั เค.ซี.อี อินเตอร เนช่ันแนล 
จํากัด (บริษัทยอย) ซ่ึงมีโรงงานและสํานักงาน ตั้งอยูเลขท่ี 677 หมู 4 ถนนสุขุมวิท นิคม



อุตสาหกรรมบางปู แขวงแพรกษา จังหวดัสมุทรปราการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัท
ยอย)  ซ่ึงมีโรงงานและสํานกังาน  ตั้งอยูเลขท่ี  117   หมู 1  นิคมอุตสาหกรรมบานหวา  (ไฮเทค) 
ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ลําดับขั้นตอนการผลิตแผน PREPREG และแผน LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จํากัด 
 วัตถุดิบหลัก 

1. แผนใยแกว (FIBERGLASS) นําเขาจากประเทศญ่ีปุนและไตหวัน ปริมาณการใชปละ
ประมาณ 34 ลาน  ตารางฟุต 

2. EPOXY RESIN นําเขามาจากประเทศญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา ปริมาณการใชปละ 600 
ตัน 

3. แผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเขามาจากประเทศญ่ีปุนและมาเลเซีย วัตถุดิบ
หลักท้ังสามหาไดท่ัวไป ราคาคอนขางคงท่ีและไมมีตนทนุใดเกินรอยละ 50 

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

กันกับตัวละลาย และสารเคมีตามสัดสวนใน RESIN MIXER แลวผานเขา TREATER 
2. วัตถุดิบ FIBER GLASS ซ่ึงเปนมวนจะผานเขาเคร่ือง TREATER 
3. ภายใตสภาวะที่เหมาะสม วัตถุดิบจะจับตัวกันตามความยาวของมวนและคอยๆ ลด

อุณหภูมิลง เม่ือออกจาก TREATER 
4. มวน PREPREG จะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 
5. เม่ือถึงข้ันตอนนี้จะได PREPREG ประมาณรอยละ 50 ของ PREPREG ซ่ึงจะนําไปใช

เปนวัตถุดิบ ในการผลิตLAMINATE และ PREPREG ประมาณรอยละ 50 จําหนาย
เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ลําดับขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตแผน LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 
1. วัตถุดิบ COPPER FOIL ซ่ึงเปนมวนจะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 
2. นําแผน PREPREG และ COPPER FOIL มาเรียงสลับกันเปนช้ัน ค่ันดวยแผนเหล็กไร

สนิมในเคร่ือง   OPENING PRESS อัดดวยแรงดนัประมาณ 20 ตัน 
3. นํามาตัดเปนขนาดท่ีจะใชงาน 
4. นํามาอบเพ่ือสรางคุณสมบัติ 
5. ตรวจสอบคุณภาพ 
6. สงเก็บในคลังสินคา 
 



ความเพียงพอของเคร่ืองจักรและบุคลากร 
บริษัทฯ มีความพรอมในเร่ืองของบุคลากร เพราะมีความรูความสามารถ อีกท้ังยังสงเสริม

ใหมีการพัฒนาฝกอบรมและสงเสริมใหไปดูงานยังตางประเทศเพื่อใหมีความรูความชํานาญเพ่ิมข้ึน  
สวนในดานเคร่ืองจักรบริษัทฯ ไดมีการนําเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเขามาใชใน
การผลิต โดยมีชางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศมาใหคําแนะนําอยูเสมอ เชน ประเทศอิตาลี, เยอรมัน, 
และ สหรัฐอเมริกา เปนตน 
 
 ความเปนไปไดท่ีจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม (ไมมี) 
ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหแขงขนัได 

บริษัทฯ มีวศิวกรผูชํานาญการทางดานเคร่ืองจักรและมีคูสัญญาในการปรับปรุงเคร่ืองจักร
ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา พรอมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกับบริษัทผูขาย ใหมีการบริการใน
ดานการซอมบํารุง และการดูแลเคร่ืองจักร เม่ือเคร่ืองจักรเกิดปญหาข้ึน  
 
การชวยเหลือทางดานเทคนิค 

บริษัทฯ  และบริษัทยอยท้ังสามแหงไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากผูผลิตเคร่ืองจักร 
และวัตถุดิบในตางประเทศ นอกจากนีไ้ดมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมยัง
ตางประเทศ โดยไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนจากลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบดวยดี โดยไมมี
ขอผูกพันระหวางกัน 



 



4.    การวิจัยและการพัฒนา (Research  and Development) 
         อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟา, อุปกรณอีเล็กทรอนิกส  เคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม
ตางๆ  รวมท้ังอุปกรณในยานพาหนะ และอุปกรณอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑเหลานี้ มีการ
เปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยูเสมอ ดังนั้น ผูผลิตจึงตองคํานึงถึง และเตรียมพรอมเพื่อรับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Technology)  เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยู
เสมอ ดังนั้น จึงตองพัฒนาผลิตภัณฑ แผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสใหสอดคลอง และ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีใชในขณะใดขณะหน่ึง เชน ในปจจุบันเคร่ืองโทรสาร, 
โทรศัพทมือถือ และเคร่ืองคอมพิวเตอร ฯลฯ อุปกรณเหลานี้ มีความสามารถท่ีสูงกวาใน
อดีตอีกท้ังขนาดเล็กลงจําเปนตองใชแผนวงจรพิมพแบบหลายช้ันท่ียุงยากมากข้ึน และ
การผลิตแบบหลายช้ัน (Multilayer PCB) ซ่ึงใชกับเคร่ืองอีเล็กทรอนิกสท่ีมีพื้นที่จํากัด
ตองใชความถ่ีสูง  และมีขนาดเล็กลงตามไปดวย  

          1.2   การพัฒนากระบวนการผลิต (Process Improvement) เพือ่ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของผลิตภัณฑ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงตองปรับปรุงใหกระบวนการผลิต  ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยตนทุนท่ีต่ํา รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดใน
กระบวนการผลิต เนื่องจากความชํานาญของบุคลากร จะชวยลดอัตราการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑในกระบวนการผลิตได นัน้ หมายถึง การชวยลดตนทุนการผลิตลงดวย ปจจุบัน
กระบวนการผลิตไดมีการพฒันาไปสูรายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัต ิ ซ่ึงมีประสิทธิภาพดี
เยี่ยม  ท้ังในดานปริมาณ  การผลิต และคุณภาพ ของแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส 

 
 



5.     ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  ตั้งอยูเลขท่ี  125-125/1, 1  หมู 4  นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบัง  ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง เปนบริษัทฯ แรกท่ีเขามา
ประกอบการใน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตสงออก  

 แปลงท่ี 1 ตั้งอยูเลขท่ี 101 เนื้อท่ี 1 ไร 3 งาน 18 ตารางวา เปนอาคารโรงงานเดิมของบริษัท
ฯ กอนท่ีจะยายท่ีตั้ง ปจจุบันใชเปนคลังสินคาช่ัวคราว 

แปลงท่ี 2 ตั้งอยูเลขท่ี 125-125/1 หมูท่ี 4 เนื้อท่ี 9 ไร 1 งาน 27 ตารางวา เปนสํานักงานและ
โรงงาน ปจจบัุนประกอบดวยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 อาคารที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับ
โรงงานผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส 

4แปลงท่ี 3 เลขท่ี 1 หมู 4 เนื้อท่ี 10 ไร 2 งาน 14 ตารางวา ซ้ือพรอมอาคารและท่ีดินซ่ึงติดกับ
ท่ีดินเลขท่ี 125-125/1 เพื่อใชขยายกําลังการผลิตในอนาคต แตปจจุบันใชเก็บสตอกวตัถุดิบ 
 แปลงท่ี 4 ตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหรรมลาดกระบัง ในเน้ือท่ี 15 ไร 1 ตารางวา  ซ้ือเพื่อจดัสราง
โรงงานในอนาคต 
 แปลงท่ี 5 ตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในเน้ือท่ี 6 ไร ซ้ือเพ่ือจัดสรางโรงงานใน
อนาคต 

สําหรับบริษัทยอย คือ  บริษทั  เค.ซี.อี  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ตั้งอยูเลขท่ี  677  หมูท่ี 4 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตําบลแพรกษา จงัหวัดสมุทรปราการ ในเนื้อท่ี 8 ไร ซ่ึงเปนสํานักงานและ
โรงงานผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส  แบบ DOUBLE SIDED PTH 
 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด  (บริษัทยอย)  ตั้งอยูเลขท่ี 115/2  นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง  ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในเน้ือ
ท่ี  7 ไร 3  งาน  25  ตารางวา เพื่อใหเปนโรงงานผลิตแผน LAMINATE และ PREPREG  
 แปลงท่ี 2 ตั้งอยูเลขท่ี 115/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในเนื้อท่ี 2 ไร 2 งาน 
 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ตั้งอยูเลขท่ี 117,118 หมูท่ี 1 ในเนื้อท่ี 28 ไร 2 
งาน 72 ตารางวา ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค)  อําเภอตําบลบานเลน  อําเภอบางปะอิน  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไดดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณในเดือนตุลาคม พรอมติดตั้งเคร่ืองจกัร  
 

 เคร่ืองจักร และอุปกรณการผลิตท่ีใชอยูเปนเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ทางบริษัทฯ ไดเลือกซ้ือ
เคร่ืองจักร ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงจากท่ัวโลก เชน สหรัฐอเมริกา, ญ่ีปุน, อิตาลีและ
เยอรมัน อายกุารใชงานของเคร่ืองจักรโดยเฉล่ีย 6 ป ถึง 10 ป เคร่ืองจักรท่ีมีอยูสามารถผลิตแผน



พิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสได 10,800,000 ตารางฟุต/ป บริษัทฯ มีโครงการจะเพิ่มเคร่ืองจักรเพื่อใหมี
กําลังการผลิตไดถึง 12,800,000  ตารางฟุต ในป 2548 

 



7ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย 
                     ณ. วันท่ี 31  ธันวาคม  2547 
8ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทและบริษัทยอย 

 (หนวย:บาท) 
 จํานวนเงิน  
ที่ดิน 366,940,482 
1อาคารและโรงงาน 360,432,546 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 3,589,024,201 
2สวนปรับปรุงโรงงาน 18,474,302 
เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 245,869,952 
สวนปรับปรุงสํานักงาน 3,891,292 
ยานพาหนะ 12,134,433 
โรงงานและสวนปรับปรุงโรงงานระหวางกอสราง 180,812,219 
เครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง 622,337,325 
เครื่องจักรและอุปกรณระหวางทาง 33,464,675 
  

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม
และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

  บริษัทฯและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติ
ธุรกิจหรือมูลคาจากการใชงานแลวแตราคาใดจะสูงกวา) การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแตละ
รายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 

  ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัท
ยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไป
ในทางท่ีลดลง  

 



  คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ :- 

อาคารและโรงงาน -  20 - 25  ป 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน -  5 - 16  ป 
สวนปรับปรุงโรงงานและสํานักงาน -  5 - 20  ป 

เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  5 - 10  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางทาง
และระหวางติดต้ัง 

ตนทุนการกูยืมเงินเปนราคาทุนของทรัพยสิน  

ตนทุนการกูยืมซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับเงินกูยืมท่ีกูมาโดยเฉพาะสําหรับการจัดหาสินทรัพยถาวร
จะถูกนําไปรวมเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยถาวรจนกวาสินทรัพยถาวรนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชงาน 

คาความนิยม 

สวนของราคาทุนท่ีสูงกวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุนถือ
เปน คาความนิยมและจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 และ 10 ป 

เงินตราตางประเทศ 

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตรา  
แลกเปล่ียน ณ วันท่ี ท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ คงเหลืออยู  ณ 
วันท่ี ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล เวนแตรายการท่ีไดตก
ลงอัตราแลกเปล่ียนลวงหนากับธนาคารไวจะใชอัตราท่ีตกลงกันนั้นแทน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 



สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

9 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ในการบริหาร
ความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

 สวนตางของอัตราแลกเปล่ียนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราลวงหนาท่ียังไมครบกําหนดเปน
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนทันทีในสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับอัตราแลกเปล่ียน
อางอิง ณ วันส้ินปของธนาคารแหงประเทศไทย และบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายสําหรับป 

 ผลตางระหวางอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาและอัตราแลกเปล่ียนทันทีในสัญญาซ้ือขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนานํามาเฉล่ียรับรูเปนรายได หรือคาใชจายตามอายุของสัญญา 
 
ภาระผูกพันของทรัพยสินระยะยาว 
 บริษัทมีเงินกูยมืระยะยาวจากธนาคารและสถาบันการเงินของบริษัทฯ เปนเงินกูสกุลเงิน
บาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป และเงินกูยืมบางสวนคํ้าประกันโดย บริษัท เคซีอี อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย และบริษัทฯ ไดจดจาํนองท่ีดินบางสวนเปนหลักประกัน 
 บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษทัยอยแหงหนึง่ ไดกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร เปนเงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ีย ระหวางรอย 3.50 ตอป ถึง 3.85 ตอป เงิน
กูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จาํกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง ไดกูยมืระยะ
ยาวจากธนาคาร เปนเงินกูสกุลเงินบาท โดยมีวงเงิน 340 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 
4.50 ตอป และ MLR( MINIMUM LOAN RATE) ลบ รอยละ 1.50 ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว
คํ้าประกัน โดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และการจดจํานองอาคารส่ิงปลูกสราง
และเคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทยอย 
 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง ไดกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เปนเงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 4 ตอป ถึง SIBOR บวก รอยละ 2 ตอ
ป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกัน โดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากดั (มหาชน) และการจด
จํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจดจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย 
 
 



 
 

รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีดังนี้ :- 

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  ระยะเวลา ชําระคืน ชําระ อัตราสวนหนี้สิน 
ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม เงินกู เงินตน ดอกเบี้ย ตอสวนของผูถือหุน 

   บาท บาท บาท บาท     

เฉพาะของบริษัทฯ          
1. 12 พฤษภาคม 2543 ธนาคาร 33,000,000 2,750,000 - 2,750,000 5 ป 1 เดือน 1 เดือน - 
2. 22 ธันวาคม 2543 ธนาคาร 95,000,000 23,750,000 - 23,750,000 5 ป 3 เดือน 1 เดือน ไมเกิน 2.5 : 1 
3. 2 พฤศจิกายน 2544 ธนาคาร 50,000,000 8,300,000 - 8,300,000 3 ป 6 เดือน 3 เดือน 3 เดือน - 
4. 28 ตุลาคม 2545 ธนาคาร 33,295,040 7,398,898 - 7,398,898 2 ป 6 เดือน 3 เดือน 3 เดือน - 
5. 11 มีนาคม 2546 ธนาคาร 48,000,000 12,900,000 15,750,000 28,650,000 4 ป 1 เดือน 1 เดือน - 
6. 18 เมษายน 2546 ธนาคาร 100,000,000 36,964,539 - 36,964,539 2 ป 1 เดือน 1 เดือน - 
7. 18 เมษายน 2546 ธนาคาร 140,000,000 41,930,000 - 41,930,000 2 ป 6 เดือน 1 เดือน 1 เดือน - 
8. 5 กุมภาพันธ 2547 ธนาคาร 50,000,000 25,000,000 6,250,000 31,250,000 2 ป 3 เดือน 3 เดือน - 
9. 2 กรกฎาคม 2547  ธนาคาร 50,000,000 25,008,000 22,908,000 47,916,000 2 ป  1 เดือน  1 เดือน - 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ    184,001,437 44,908,000 228,909,437     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

    สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  ระยะเวลา ชําระคืน ชําระ อัตราสวนหนี้สิน 
ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา ผูใหกู วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม เงินกู เงินตน ดอกเบี้ย ตอสวนของผูถือหุน 

    บาท บาท บาท     

บริษัทยอย          
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด         

1. 11 มิถุนายน 2546 ธนาคาร 36,000,000 บาท 18,000,000 6,000,000 24,000,000 2 ป 1 เดือน 1 เดือน - 
2. 2 กรกฎาคม 2547 ธนาคาร 69,000,000 บาท - 69,000,000 69,000,000 4 ป  1 เดือน  1 เดือน - 
3. 2 กรกฎาคม 2547 ธนาคาร 1,000,000 ยูโร - 53,481,800 53,481,800 4 ป 1 เดือน 1 เดือน  - 
    18,000,000 128,481,800 146,481,800     

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด         
1. 18 กรกฎาคม 2545 ธนาคาร 340,000,000 บาท 22,500,000 183,500,000 206,000,000 5 ป 3 เดือน 3 เดือน - 
    22,500,000 183,500,000 206,000,000     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด         
1. 9 กุมภาพันธ 2544 ธนาคาร 1,070,000,000 บาท 267,500,000 401,250,000 668,750,000 6 ป 3 เดือน 3 เดือน 1 เดือน - 
2. 14 สิงหาคม 2546 ธนาคาร 100,000,000 บาท 75,000,000 - 75,000,000 2 ป 3 เดือน 1 เดือน - 
3. 25 สิงหาคม 2546 ธนาคาร 3,000,000 ยูโร - 160,445,400 160,445,400 6 ป 3 เดือน 3 เดือน - 
4. 9 สิงหาคม 2547 ธนาคาร 445,500,000 บาท - 445,500,000 445,500,000 6 ป 3 เดือน 3 เดือน - 
5. 20 กันยายน 2547 ธนาคาร 704,049,770 บาท 167,720,000 536,329,770 704,049,770 4 ป 6  เดือน 3 เดือน 1 เดือน - 
6.   27 ตุลาคม 2547 ธนาคาร  124,500,000 บาท - 124,500,000 124,500,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน - 

  510,220,000 1,668,025,170 2,178,245,170     

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  550,720,000 1,980,006,970 2,530,726,970     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  734,721,437 2,024,914,970 2,759,636,407     

 

 



กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนกัของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป 
 
 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนกัของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุน
สามัญ 



6.   โครงการในอนาคต 
1ในป 2547-48  บริษัทฯ  มีแผนการท่ีจะขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทยอย จาก

กําลังการผลิตจํานวน 14,500,000 ตารางฟุต/ป เปน 19,000,000 ตารางฟุต/ป ซ่ึงจะทําใหยอดขาย 
และกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
 
 



7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
        

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายในคดีท่ีอาจมีผลกระทบทางดานลบตอ
ทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย 
 

ความขัดแยงในผลประโยชน จะอยูในหลักของการกํากับดูแลท่ีดี (ในหัวขอท่ี 8 หนาท่ี 7) 
 

 



8. โครงสรางเงินลงทุน 
5บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ. วันท่ี 21 ธันวาคม 2535 จํานวน 450,000,000 บาท เรียกชําระ
แลว 314,930,000 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 314,930,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1  บาท  

- เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหมีการเปล่ียนแปลง 
มูลคาหุนสามัญจากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท  โดยปรับทุนจดทะเบียนจํานวน 
45,000,000 หุน เปน 450,000,000 หุน นอกจากน้ี ยังไดอนุมัติการปรับจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญซ่ึงออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือ  บริษัทยอย โดยจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว แตยังไมไดขอใชสิทธิใน
ขณะน้ันจาํนวน 68,000 หนวย ปรับเพิ่มเปน 680,000 หนวย และท่ียงัไมไดจดัสรรจํานวน 
276,000 หนวย ปรับเพิม่เปน 2,760,000 หนวย และปรับราคาใชสิทธิเพื่อใหสอดคลองกับ
มูลคาหุนท่ีตราไวในราคาใชสิทธิจากเดิมหุนละ 25 บาท เปน 2.50 บาท 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เม่ือวันท่ี 27 ตลุาคม 2542 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ และเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 
2544 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯจํานวน 1,500,000 หนวย โดยเสนอขายใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  มีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญใหม 1 
หุนในราคาเทากับรอยละ 25 ของราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกัของหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยอนมัุติ แตไมต่ํากวา 10 บาท ระยะเวลาใชสิทธิทุกวันท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายนและธันวาคมของแตละป โดยกําหนดใหใชสิทธิภายใน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2546 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯ 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 360,000 หนวยใหแกกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,500,000 หนวยขางตน  

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติให
บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท้ังหมดจํานวน 2,760,000 หนวย ใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  



ในระหวางป 2547 ไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2,760,000 หนวย เพื่อ
ซ้ือหุนสามัญแลวในราคา 2.50 บาทตอหุนสามัญใหม 1 หุน และบริษทัฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แลวจาก  312,170,000 บาท เปน 314,930,000 บาท  กับกระทรวงพาณิชยแลว โดยออกหุนสามัญใหม
จํานวน 2,760,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรแลวและยังไมไดใชสิทธิจํานวน 70,000 หนวย  

 

 



โครงสรางของผูถือหุน ณ . วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 

 

โครงส รางการถือหุนของกลุมบริษัทยอยและบริษัทรวม  

100% 

25% 

KCE 

94.99% 

KCET KCEI 

TLM KCES KCEA 

25% 24.50% 19.20% 52% 

24.50% 

ทุนจดทะเบียน      450,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547   314,930,000 บาท 
สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ                 1,017,395,000 บาท 
กําไรสะสม (ขาดทุน)     883,401,582 บาท 
สํารองตามกฎหมาย       45,000,000 บาท 

 



16                                                              การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 
                                                                                                                ณ. วันที่  31  ธันวาคม  2547 
                                                                                                       จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุน (%) 
  
                                                                                     ป 2547                                 ป 2546                                   ป2545                                
   

ชื่อ จํานวนหุน     รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)      189,959,250 62.32 189,794,050 54.39 14,846,394 48.16 
THAILAND SECURITES                                 39,858,770 12.66 65,549,070 21.00 8,448,178   27.41 
6นายบัญชา  องคโฆษิต 18,299,920 6.00 17,599,920 5.63 1,079,992 3.50 
7นายปญจะ  เสนาดิสัย 12,938,600 4.11 12,938,600 4.14 1,288,860 4.18 
8นายเจษฎา เลิศนันทปญญา 8,119,000 2.58 - - - - 
9นางวรลักษณ  องคโฆษิต 11,510,000 3.80 11,110,000 3.56 866,000 2.81 
10แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 4,274,500 1.36 4,274,500 1.37 422,450 1.37 
11นางอุบล  จิระมงคล 3,690,100 1.17 3,690,100 1.18 364,010 1.18 
12นางสาวจวบจันทร  ภิรมยภักดี 2,862,500 .91 2,862,500 .94 286,250 0.93 
13นายแพทยเกรียงไกร  อัครวงศ 2,505,200 .80 2,505,200 .80 250,520 0.81 
14พลเอก เสริม ณ. นคร - - 1,920,000 .62 192,000 0.62 
15บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย - - - - 800,000 2.60 

 



ตลาดรองของหลักทรัพยในปจจุบัน 
 หุนสามัญของบริษัท ฯ ซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ. วันท่ี 14 มีนาคม 
2548 ในราคา 5.95 บาท 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทฯ จะจายเงินปนผลไมต่ํากวา 20-60% ของกําไรสุทธิท่ีเหลือหลังหักเงินสํารองตางๆ 
ทุกประเภทท่ีบริษัทฯ ไดกาํหนดไว อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับแผนการ
ลงทุน ความจาํเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงิน
ปนผลนั้น ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล 
ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัตใิหจายเงินปนผลได แลวใหรายงานในการประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป 
 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละแหง
จะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนัน้ หาก
กระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดตั้งสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการ
ของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณไีป 
 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2546 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษทัฯ จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา 2 บาท ตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ินประมาณ 
61.6 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2546 
 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2547 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติ ประกาศจายเงินปนผลจากการดําเนนิงานป 2546 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 
0.15 บาท บริษัทไดรับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน จาก 10.00 บาท เปน 1.00 บาท รวมเปนจํานวน
ท้ังส้ินประมาณ 46.80 ลานบาท โดยบริษทัฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนแลวในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2547 
 



 
 



9. การจัดโครงการ 
โครงสรางการจดัการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต

ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ

ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด

ผูอํานวยการฝายการเงิน

ผูอํานวยการฝายบัญชี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูอํานวยการฝายธุรการท่ัวไป

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

บจ. เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล

ผูจัดการฝายคุณภาพ

ผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูจัดการฝายจัดการวัตถุดิบ

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

บจ. เคซีอี เทคโนโลยี

ผูจัดการท่ัวไป

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทในกลุม เคซีอี

 



โครงสรางการจดัการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน

ผูจัดการฝายการผลิต ผูจัดการฝายจัดการวัสดุ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

รองผูจัดการทั่วไป

ผูจัดการทั่วไป

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง

 
 



โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ ท้ังหมด  4 ชุด คณะกรรมการบริษัทฯ, 
คณะกรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังมีรายช่ือดังตอไปนี้ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต ประธานกรรมการบริษัทฯ 
 2.  นายปญจะ  เสนาดิสัย กรรมการ 
 3.  นายแพทยทองดี ชัยพานิช  กรรมการ 
 4.  นางจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 
 5.  พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ 
 6.  นางอุบล  จิระมงคล กรรมการ 
 7.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการ 
 8.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการ 
  

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
               หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีสําคัญมีดังนี ้

1.   ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวังและรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ 

2.   กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนนิงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายบริหาร
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุนและการเติบโตอยางยั่งยนื 

3.   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายการทางการเงิน โดยแสดง
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําปและครอบคลุมในเร่ืองสําคัญ
ตางๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4.   จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ังดแูล
ใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม ของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดความเส่ียง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

5. การพิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ เชน นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ อํานาจการบริหาร การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และรายการอ่ืน
ใดท่ีกฎหมายกําหนด 



6.     กํากับดแูลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
7. รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยใหมีความต้ังใจ

และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
8.     ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร 
9. ดูแลไมใหเกดิปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสียของ  

บริษัทฯ 
10.   มอบหมายอํานาจดําเนนิการใหกรรมการผูจัดการ ในการดําเนินกจิการบริษัท 

ตลอดจนมีอํานาจแตงต้ัง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ     
 
 คณะกรรมการบริหาร 
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการบริษัทฯ 
 2.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการบริหาร 
 3.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการบริหาร 

อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้
1. ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินตามผังอํานาจดําเนนิการในเร่ืองการกูเงินระยะส้ันและ

การเบิก/เปดบัญชี 
2. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีความสําคัญ 
3.  ทบทวนผลการดําเนินงานเปนระยะ เพือ่หาแนวทางแกไขอยางรวดเร็ว ใหบรรลุ

เปาหมายธุรกจิ 
4. กําหนดแนวทางและกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท ใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงสุด 
5. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ และงบประมาณประจําป กอนสงให

คณะกรรมการพิจารณา 
6. เปนผูแทนของบริษัท และดําเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก 
7. ทําธุระกรรมจดจํานองกับกรมที่ดินตามผังอํานาจดําเนินการ 
8.     อนุมัติงบลงทุนตามผังอํานาจดําเนินการ 

 
อํานาจหนาท่ีกรรมการผูจัดการ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบกรรมการผูจัดการ มีดังตอไปนี้ 
1.   พิจารณากล่ันกรองแนะนําเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองเกี่ยวกับ

นโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เร่ืองท่ีหากทําไปแลว จะเกดิการเปล่ียนแปลง



อยางสําคัญแกกิจการของบริษัทฯ และเร่ืองท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  บริหารการปฏิบัติงานผานคณะจัดการ ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ในแผน
ธุรกิจ โดยสรางความสามารถการแขงขัน และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกผูถือหุน  

 3. จัดการงานและดําเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและอํานาจท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด 

4.   สงเสริมและสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง และสนับสนุนวสัิยทัศน และการเติบโต
ของธุรกิจ 

5. กําหนดเปาหมายธุรกิจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจําป รวมทั้ง
งบประมาณคาใชจาย และแผนยุทธศาสตรระยะยาว ใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ

6. ติดตามการดําเนินงานบริษัทอยางใกลชิด วัดผลการดําเนินการและรายงานถึงกิจการท่ี
ฝายจัดการไดกระทําไปแลว ตอคณะกรรมการบริษัทเปนระยะและทันสถานการณ 

7.    จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
8.  ทํารายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกๆ

ไตรมาส 
9. จัดทํารายละเอียดอํานาจดําเนนิการภายในบริษัท เพื่อกระจายอํานาจใหพนักงาน

สามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวโดยไมเสียการ
ควบคุมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

 
 

ผูบริหาร 
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ 
 2.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ ผูจัดการท่ัวไป 
 3.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
 4.  นายชูฤกษ  โชติมารัตน ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 
 5.  นางอาทิตย  ไกรฤกษ ผูอํานายการฝายการเงิน 
 6.  นางธัญรัตน  เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญชี 
 7.  นางเสาวลักษณ วรามิตรสกุล ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 
 8.  นายวิทกร  เลิศไพศาล ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 
 9.  นายนพดล  ทับเท่ียง  ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 
 



คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ 
 1.  นายแพทยทองดี        ชัยพานิช           ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 2.  พลโท น.พ สุปรีชา   โมกขะเวส         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 3.  นางอุบล            จิระมงคล           กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

บริษัทฯ  ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวนัท่ี 5  พฤษภาคม  2541  
ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 3 ทาน  และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กาํหนด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนผูท่ีมีความรูและ มีประสบการณดานการบัญชี
และการสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1. สอบทานใหบริษัทฯ  มีรายงานทางการเงินที่ถูกตอง  ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยท่ัวไป และมีการเปดเผยอยางเพียงพอ 
2. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
3. สอบทานใหบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
4. สอบทานใหบริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

5. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญ
ใหผูบริหารฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชมุ
หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบ
อยางนอยปละ 4 คร้ัง 

7. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

8. สอบทานและใหความเห็นตอแผนกตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผูสอบบัญชี 

9. พิจารณาสอบทานและใหความเหน็ตอการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย ใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนประจําทุกป 



คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ของบริษัทจะตองเปนกรรมการบริษัทซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทไดมติแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 คน  ตามรายช่ือดังนี ้
 1. พลโทนายแพทย สุปรีชา โมกขะเวส  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 2. นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
 2. นายทองดี ชัยพาณิช   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 3. นางอุบล จิระมงคล   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 -  กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการและ
กรรมการผูจัดการท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผลและนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
- ทําหนาท่ีพิจารณาแนวทางการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ 

1.  ถือหุนไมเกนิรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษทัในเครือ บริษัทรวม บริษทัท่ี 
เกี่ยวของ 

2. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 
3. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนกังาน หรือท่ีปรึกษา

ท่ีไดรับเงินเดอืน ประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือ บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
4.  เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของ

กรรมการบริษัท หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกีย่วของกับผูถือหุนรายใหญ 
5. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดาน

การเงิน และการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษทัท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี้ ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภาระกิจท่ีมอบหมาย 
โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ท่ีเกีย่วของกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ี และไม
ตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 



 
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม ขอบเขตอํานาจและการควบคุม 
กรรมการฝายบริหารจะเปนผูวางนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

โดยระดับผูบริหารแตละฝายจะนําไปปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อติดตามและพิจารณาผล
การดําเนนิงานของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย และบริษัทรวม พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ หรือ
คําปรึกษา ในประเด็นสําคัญ ๆ  นอกจากนี้การทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคัญ ๆ ของบริษัทยอย และ
บริษัทรวม อันไดแก แผนการดําเนนิธุรกิจ และการลงทุนหลักท่ีสําคัญ ๆ จําเปนตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแตละบริษัท กอนจะท่ีสงผานไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณา มีอํานาจควบคุมเหนือบริษัทรวมท้ังในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ทําใหม่ันใจวา
กลุมบริษัทฯ มีการบริหารธุรกิจท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกอใหเกดิประโยชนสูงสุดใน
ภาพรวม 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงใหมีหนวยงานสวนกลาง เชน ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝาย
บริหารการเงิน และ ฝายจัดซ้ือ เปนตน  เปนศูนยกลางการควบคุมบริษัทยอย และจะชวย
ประสานงานระหวางบริษัทตาง ๆ ภายในกลุมในเร่ืองเกีย่วกับคาตอบแทน และสวสัดิการพนักงาน 
รวมถึงชวยจัดการ และอํานวยความสะดวกในเร่ืองการโอนยายบุคลากรภายในกลุมบริษัทฯ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรบคุคล ฝายการเงินจะชวยประสานงานจัดการ ในเร่ืองการ
บริหารเงินสด การปองกันความเส่ียงทางการเงิน และการจัดหาแหลงเงินกูใหแกบริษัทตาง ๆ โดย
อาศัยความสัมพันธ และอํานาจการตอรองของกลุมบริษัทฯ เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดแกบริษทัฯ 
และบริษัทยอย ภายในกลุม ตลอดจนวางนโยบายและระเบียบทางการเงินเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกนั สวนฝายจดัซ้ือ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ  ทําการจัดซ้ือจัดหา
วัตถุดิบจากแหลงเดียวกนั เพื่อการเจรจาตอรองราคา โดยใหจํานวนส่ังซ้ือของบริษัท รวมท้ังบริษทั
ยอย เปนเง่ือนไขที่สามารถชวยใหบริษัทไดผลประโยชน รวมท้ังการลดอัตราเส่ียงในการส่ังซ้ือ จาก
ผูขายรายเดยีว  โดยการสรรหาแหลงวัตถุดิบใหมจากผูขายรายใหม  เพื่อปองกันการผูกขาดสินคา 
และลดอัตราเส่ียงท่ีบริษัทอาจตองซ้ือวัตถุดิบ จากแหลงขายแหลงเดียว  นอกจากนีย้ังมีการปองกนั
ความเส่ียง โดยการทํา CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT สําหรับวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ 
เพื่อใหความมัน่ใจวาขบวนการผลิตของบริษัท รวมท้ังบริษัทยอย จะทําใหการสงมอบงานแกลูกคา
ตรงเวลา ตามนโยบายของบริษัทฯ  
 



                                                                                      นโยบายเงนิลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 
 

                                                                       ธุรกิจที่ลงทุนเปนสายการผลิตเดียวกันตามสัดสวนการลงทุนมีดังตอไปนี้ : - 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
   งบการเงิน งบการเงิน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว รวม เฉพาะบริษัทฯ 2547 2546 2547 2546 2547 2546 
   (รอยละ) (รอยละ) บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย          
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

ผลิตแผนวงจรพิมพ 100,000,000 
บาท 

94.993 94.993 - - 172,499,000 172,493,000 554,812,560 685,287,446 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 

ผลิตแผนพรีเพก 
และลามิเนต 

250,000,000 
บาท 

70.239 52.000 - - 157,710,310 99,999,910 262,396,123 300,336,787 

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผนวงจรพิมพ 900,000,000 
บาท 

100.000 100.000 - - 900,000,000 900,000,000 669,601,881 707,138,030 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     - - 1,230,209,310 1,172,492,910 1,486,810,564 1,692,762,263 
บริษัทรวม           

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซื้อมาขายไป         
แผนวงจรพิมพ 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

48.750 25.000 31,662,045 31,739,770 321,816 321,816 31,368,149 31,408,008 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซื้อมาขายไป         
แผนวงจรพิมพ 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

47.770 24.500 17,749,044 11,234,609 2,100,569 2,100,569 10,555,358 7,214,270 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     49,411,089 42,974,379 2,422,385 2,422,385 41,923,507 38,622,278 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม     49,411,089 42,974,379 1,232,631,695 1,174,915,295 1,528,734,071 1,731,384,541 

 



โครงสรางการจัดการ 
  

รายช่ือ 
 

บริษัท  บริษัท
ยอย 

 บริษัท รวม บริษัทที่
เก่ียวของ 

  KCEI TLM KCET KCE’A  KCE’ S  
นายบัญชา  องคโฆษิต 
นายปญจะ  เสนาดิสัย                  
แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต 
นางวรลักษณ องคโฆษิต 
พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส 
นายแพทยทองดี ชัยพานิช 
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 
นางอุบล จิระมงคล 
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X กรรมการผูจัดการ  // กรรมการบริหาร  / กรรมการ 
 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังนี ้

1.  ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวังและรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ 

2.  กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนนิงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายบริหาร
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุนและการเติบโตอยางยั่งยนื 

3.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายการทางการเงิน โดยแสดง
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป และครอบคลุมในเร่ืองสําคัญ
ตางๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4.  จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ังดแูล
ใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดความเส่ียง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามผล 



5. การพิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ เชน นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ อํานาจการบริหาร การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และรายการอ่ืน
ใดท่ีกฎหมายกําหนด 

6.  กํากับดแูลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
7.  รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหารโดยใหมีความต้ังใจ

และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร 
9.  ดูแลไมใหเกดิปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสียของ

บริษัทฯ 
 

 การกํากับดูแลฝายจัดการ 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ กาํกับดูแลใหฝายจัดการ ดําเนนิตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหฝายจดัการนําเสนอเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายการ
ระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับอ่ืนๆโดยพิจารณาใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบขอบังคับของ
สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 กรรมการของบริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ตามขอกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัท ณ. วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2541 บริษทัฯ มีกรรมการจํานวนท้ังหมด 8 ทาน 
  

ท่ีประชุมของกรรมการไดมีมติอนุมัติขอกาํหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ (CHARTER 
OF THE AUDIT COMMITTEE )  ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีออกโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือ เดือน เมษายน 2542 

ตามขอพึงปฏิบัติดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการอิสระจํานวน 3 คน 
โดยไดรับความยินยอมจากกรรมการ  เพื่อทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.    นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.    พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส  กรรมการตรวจสอบ 

3.    นางอุบล  จิระมงคล    กรรมการตรวจสอบ 
 
ภาวะผูนาํและวิสัยทัศน อยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 6 ในหนาท่ี 6 ) 

 



การลงลายมือชื่อผูกพันบริษทัฯ 
ช่ือ และจํานวนกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ  คือ นายบัญชา  องค

โฆษิต, นางวรลักษณ องคโฆษิต, นายปญจะ เสนาดิสัย, นางจนัทิมา  องคโฆษิต, นางศิริพรรณ  
สันธนะพันธ  กรรมการสองในหาคนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
ท้ังนี้ไมมีขอจาํกัด เกีย่วกับอํานาจของกรรมการ 
 

การแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารและสิทธิของผูถือหุน   
ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถือหุนและมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ตามท่ีไดระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิรวมถึง
กิจการอ่ืนๆ  
 

องคการประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทฯ ท่ีประชุมผูถือหุนใหแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด 

เปนผูแตงต้ังข้ึนท้ังคณะ โดยอาศัยมติเสียงขางมาก การลงคะแนนเสียงใชวิธีธรรมดา มิใชการ
ลงคะแนนเสียงสะสม จํานวนคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทฯ ไดกําหนดไวข้ึนอยูกบัท่ีประชุมผู
ถือหุนจะพิจารณาลงมติ กรรมการอาจถอดถอนได ดวยมติท่ีประชุมผูถือหุน โดยคะแนนเสียง 3 ใน 
4 ของจํานวนผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนท่ีถือ โดยผูถือหุนท่ีมาจากการประชุม และมีสิทธิออกเสียงในกรณีท่ี ตําแหนง
กรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกาํหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน  บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว 
จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทากับวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการคนท่ีมาแทน  มติของ
คณะกรรมการดังกลาวนีต้องประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู นอกจากนี้การแตงต้ังกรรมการของคณะกรรมการ ในกรณขีางตนแลว ท่ีประชุมผูถือหุน
สามารถแตงต้ังกรรมการไดเสมอไมวาจะเปนกรณีท่ีกรรมการพนตําแหนงตามวาระหรือยังไมครบ
ตามวาระ หรือการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหม โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหนับวาผู
ถือหุนทุกคน มีคะแนนเสียง 1 หุนตอ  1 เสียง ผูถือหุนแตละคนใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมด
ดังกลาว เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือ หลายคน เปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปน
กรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมไดตองใหบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียง
สูงสุด ตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณี



ท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกนิจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 
ใหเลือกวิธีโดยจับสลาก เพือ่ใหไดจํานวนกรรมการที่พึงมี 

 
การรวมหรือแยกตําแหนง อยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี10 ในหนาท่ี 9) 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร อยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 9 ใน

หนาท่ี 8) 
 การประชุมคณะกรรมการ อยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 13 ในหนาท่ี 14)  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 
ทาน ดังนี ้

  

1. ช่ือ นายบัญชา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 สัญชาติ ไทย 
  วันเดือนปเกดิ 9 กันยายน 2494 
 อายุ 53 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด SIAD,  SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 

(SECOND CLASS HONOURS) 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2517-2525 
  KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD. 
  หางหุนสวนจาํกัด ควงเจริญ 
  พ.ศ 2526-ปจจุบัน 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 18,299,920  หุน / รอยละ 6.00 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน (เปนสามี) นางวรลักษณ องคโฆษิต 
  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
 



2. ช่ือ นายปญจะ  เสนาดิสัย 
 ตําแหนง กรรมการ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 10  กันยายน 2491 
 อายุ 56  ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (MBA) 
  มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก มลรัฐเมสซาซูเสทซ 

สหรัฐอเมริกา 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2514-2515  เจาหนาท่ีโท 2  
  กองการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
  พ.ศ 2515-2517 
  นักวจิัยและวางแผน อาวุโสฝายการตลาด 
  บริษัทฟอรดมอเตอรส (ประเทศไทย) จํากดั 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2517-2519 ผูจัดการฝายการเงิน 
  บริษัทเครดิตการพาณิชย (ประเทศไทย) จํากัด 
  พ.ศ 2519-2524 เจาหนาท่ีบริหาร 
  ช้ันรองผูจัดการ (VP) ธนาคารกรุงเทพ จํากดั 
  พ.ศ 2534-2537 กรรมการผูจัดการ 
  บริษัท เอช แอนด คิว (ประเทศไทย) จํากัด 
  พ.ศ 2537-2540 กรรมการผูอํานวยการ 
  บริษัท ไรมอน จํากัด 
  พ.ศ 2526-ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
  พ.ศ.2536-ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน) 
  พ.ศ.2540-ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท บี เอ็ม เอส จํากัด 
  พ.ศ.2542-ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
  พ.ศ.2543-ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี  จํากัด 

(มหาชน) 



  พ.ศ.2545-ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
  พ.ศ.2546-ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท รสา ทาวเวอร จํากัด 
 ท่ีอยู 10 ซ. อินทาระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.  
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 12,938,600  หุน / รอยละ 4.11 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 
   

3 ช่ือ แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 6  ธันวาคม  2489 
 อายุ 58 ป (แตงงาน บุตร 1 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ประวัติการทํางาน ท่ีปรึกษาจิตเวชศาสตร ร.พ สมิติเวช  
  และคลีนิคแพทยสุขุมวิท 
 ท่ีอยู 100 ม. 9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 4,274,500  หุน / รอยละ 1.36 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน (เปนพี่สาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

   
4 ช่ือ นางวรลักษณ  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการ /กรรมการบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 15  สิงหาคม  2494 
 อายุ 53 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2515-2516 FEDERAL ELECTRIC CORP. 
  พ.ศ 2517-2522 GRANT ADVERTISING 
  พ.ศ 2522-2531  
  KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD. 



  พ.ศ 2532-ปจจุบัน  
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวน

หลวง กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 11,510,000  หุน / รอยละ 3.80 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน (เปนภรรยา) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

   
5 ช่ือ พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 
 ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 20 ตุลาคม 2481 
 อายุ 66 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด M.D., C.M, McGill UNIVERSITY 
 ประวัติการทํางาน 1 พฤษภาคม 2517 ร.พ พระมงกุฎเกลา 
  พ.ศ 2540-2543 เจากรมแพทยทหารบก 
 ท่ีอยู 50 สุขุมวิท 63 พระโขนง กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 1,257,600 หุน / รอยละ .41 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 

 
6 ช่ือ นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 
 ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 7 มกราคม 2478 
 อายุ 69 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร 
  F..A.C.S DIPLOMATE AMERICAN BOARD 
  OF SURGERY 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2515 อาจารยภาควิชาศัลยาศาสตร 
  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ. 2538 – 2543 ผูอํานวยการ ร.พ สมิติเวช 
 ท่ีอยู 19/4 ซ.พรอมพรรค แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 



กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 100,600  หุน / รอยละ .03 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 

  
7 ช่ือ นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 
 ตําแหนง กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 26  พฤษภาคม  2498 
 อายุ 49 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2529-2535 รองกรรมการ บริษัทสยามไท

แคนน 
  พ.ศ 2535-ปจจุบัน  
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู 877/6 ม. 12 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 3,206,200 หุน / รอยละ 1.25 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน (เปนนองสาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
8 ช่ือ นางอุบล  จิระมงคล 
 ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 12  มกราคม 2494 
 อายุ  53  ป (มาย บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2517-2537 สายการบินแอรฟรานส กทม. 
  พ.ศ 2537-2539 กรรมการบริหาร 
  บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค จํากัด 
 ท่ีอยู 14 ซ. อินทามระ 38 แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 3,690,100  หุน / รอยละ 1.21 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 



คณะกรรมการทุกทานรวม 8 ทานของบริษัทฯไดผานการอบรมระดับ Directors Certification or 
Accreditation Program ท่ีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ดังนี้ 
1. นายปญจะ  เสนาดิสัย Directors Certification Program 
2. นายแพทยทองดี ชัยพานิช Directors Accreditation Program 
3. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต Directors Accreditation Program, Finance for non-finance 

4. นางอุบล  จิระมงคล Directors Accreditation Program 
5. นางวรลักษณ   องคโฆษิต  Directors Accreditation Program, Finance for non-finance 

6. นายบัญชา  องคโฆษิต  Directors Accreditation Program 
7. นางศิริพรรณ   สันธนะพันธ  Directors Accreditation Program, Finance for non-finance 
8. พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส  Directors Accreditation Program 
 

  การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร อยูในหลักของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี( ในหัวขอท่ี 5 
ในหนาท่ี 5) 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 เจาหนาท่ีระดบัผูบริหารของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จะประกอบไป
ดวยเจาหนาท่ีระดับผูบริหารของบริษัทฯ ดงันี้ 
  

1 ช่ือ นายบัญชา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 53 ป  (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด SIAD ,  SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN  

(SECOND CLASS HONOURS) 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2517-2525 
  KENYON & ECKHARDT (THAILAND) 

LTD. 
  หางหุนสวนจาํกัด ควงเจริญ 
  พ.ศ 2526-ปจจุบัน 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน (เปนสามี) นางวรลักษณ องคโฆษิต 
  กรรมการและกรรมการบริหาร 



 
 

2 ช่ือ นางวรลักษณ  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 53 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด PITMANDIP.BUSINESS & SECRETARIAL 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2515-2516 FEDERAL ELECTRIC CORP.  
  พ.ศ 2517-2522 GRANT ADVERTISING 
  พ.ศ 2522-2531  
  KENYON & ECKHARDT (THAILAND) 

LTD. 
  พ.ศ 2532-ปจจุบัน  
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน (เปนภรรยา) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
3 ช่ือ นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 
 ตําแหนง กรรมการบริหาร / ผูจัดการทัว่ไป 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 49 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีอักษรศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2529-2535 รองกรรมการ บริษัทสยามไท

แคนน 
  พ.ศ 2535-ปจจุบัน  
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน (เปนนองสาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
4 ช่ือ นายอาทิตย  ไกรฤกษ 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายการเงิน 



 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 58 ป (แตงงาน บุตร 1 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2515-2530 ธนาคารกสิกรไทย สํานักงาน

ใหญ 
  พ.ศ 2531-2534 ISUZU FISHING TACKLE 
  (THAILAND) CO.,LTD 
  พ.ศ 2535-ปจจุบัน 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 

 
5 ช่ือ นางธัญรัตน  เทศนสาลี 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบัญชี 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 49 ป  
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (บัญชี) Roosevelt University, U.S.A  
 ประวัติการทํางาน พ.ศ.2531-2533 
  ELEC & ELTEK THAILAND LTD. 
  พ.ศ.2533-2534 
  COMMODORE ELECTRONIC 
  พ.ศ. 2535-2536 
  JARDINE MATHESON THAILAND 
  พ.ศ. 2536-2539 
  THAINOX STEEL LTD 
  พ.ศ. 2539-2542 
  INCHCAPE THAILAND 
  พ.ศ. 2542-2543 
  GRAMMY ENTERTAINMENT PLC. 
  พ.ศ. 2544-2546 
  MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY 
  พ.ศ. 2547-ปจจุบัน 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 



 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 
   

6 ช่ือ นายวิทกร  เลิศไพศาล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 50 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาเคร่ืองกล) 
 ประวัติการทํางาน ASA INDUSTRY CO.,LTD. 
  บริษัท พนเจริญพานิชการและอุตสาหกรรม จํากัด 
  บริษัท นิธิพัฒนา จํากดั 
  พ.ศ 2527-ปจจุบัน 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 

 
7 ช่ือ นายชูฤกษ   โชติมารัตน 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือและจดัสง 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 54 ป (โสด) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวรรมศาสตร (สาขาเคร่ืองกล) 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2526-2528 ตําแหนงผูจดัการฝายการผลิต 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
  พ.ศ 2529-2530 ตําแหนงวิศวกร 
  บริษัทสยาม ซินดิเดท จํากัด 
  พ.ศ 2531-2532 ตําแหนงผูจดัการฝายซอมบํารุง 
  บริษัทมินิแบ จํากัด 
  พ.ศ 2532 ตําแหนงผูจัดการฝายธุรการท่ัวไป 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
  พ.ศ 2533 ตําแหนงผูจัดการโรงงาน 
  บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
  พ. 2534-ปจจุบัน ตําแหนงผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 



 
8 ช่ือ นายนพดล  ทับเท่ียง 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 41 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2531 ตําแหนงหวัหนาฝายคุณภาพ 
  พ.ศ 2535 ตําแหนงผูชวยผูจดัการฝายคุณภาพ 
  พ.ศ 2537 ตําแหนงผูจัดการฝายคุณภาพ 
  พ.ศ 2539-ปจจุบัน 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 

  

9 ช่ือ นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 45 ป (แตงงาน ไมมีบุตร) 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน พ.ศ 2526 ตําแหนงหวัหนาฝายวิศวกรรมการผลิต 
  พ.ศ 2532 ตําแหนงผูชวยผูจดัการฝายวิศวกรรมการ

ผลิต 
  พ.ศ 2537- ปจจุบัน 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 

 
10 ช่ือ นายเส็ง  แตงทอง 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 39 ป 
 คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

- MPE(PoliticalGov.) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 



- MBA (Marketing) มหาวิทยาลัยเกริก 
- MA (Political )ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 ประวัติการทํางาน ผูจัดสายงานทรัพยากรมนษุย และบริหาร 
  พ.ศ. 2530-2533 
  INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION   

  พ.ศ. 2534-2537 
  TOA PLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD. THAI 
  พ.ศ.2538-2529 
  BIG C-SUPERCENTER (PUBLIC )CO.,LTD., 

THAI 
  พ.ศ. 2539-2541 
  AUTO ALLIANCE (Ford and Mazda) MNCs us & 

Janpanese 
  พ.ศ. 2541-2543 
  ECCO (THAILAND) Ltd., MNCs, Denmark 
  พ.ศ. 2543- ปจจุบัน 
  KCE ELECTRONICS PUBLIC CO.,LTD. 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอ่ืน ไมมี 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  - คาตอบแทนกรรมการ  

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และอยู
ในระดบัท่ีใกลเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปจจุบันไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 2 
สวน คือเบ้ียประชุม และคาตอบแทนกรรมการประจําป   ท้ังนี้คาตอบแทนดังกลาวไดรับการอนุมติ
จากท่ีประชุมผูถือหุน  คร้ังท่ี 21/2547 วันท่ี 28 เมษายน 2547 

- คาตอบแทนผูบริหาร  
เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 
 



จํานวนคาตอบแทนในป 2547 และ 2546 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน 12 ครั้ง บริษัท ไดจายคาตอบแทนตางๆใหแกกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
  กรรมการ 
 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง                 คาตอบแทนกรรมการ                       คาเบี้ยประชุม   จํานวนครั้งที่ประชุม 

      ป 2547 ป 2546 ป 2547 ป 2546 ป 2547 ป 2546 

1 นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ         800,000.00         600,000.00            216,000.00            180,000.00  12 12 

2 นาปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ         400,000.00         300,000.00            180,000.00            144,000.00  12 12 

3 แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ         400,000.00         300,000.00            180,000.00            144,000.00  12 12 

4 นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ         400,000.00         300,000.00            180,000.00            144,000.00  12 12 

5 พลโท  นายแพทยสุปรีขา โมกขะเวส กรรมการอิสระ         400,000.00         300,000.00            120,000.00            132,000.00  8 11 

6 นายแพทยทองดี ชัยพาณิช กรรมการอิสระ         400,000.00         300,000.00            180,000.00            132,000.00  12 11 

7 นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ         400,000.00         300,000.00            180,000.00            144,000.00  12 12 

8 นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ         400,000.00         300,000.00            180,000.00            108,000.00  12 9 

    รวมทั้งสิ้น   3,600,000.00    2,700,000.00      1,416,000.00      1,128,000.00      

 
 
 
 



    คณะกรรมการตรวจสอบ                 

                              (หนวย : บาท)  

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง                 คาตอบแทนกรรมการ 

      ป 2547 ป 2546 

1 นายแพทยทองดี ชัยพาณิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ         180,000.00         150,000.00  

2 พลโท  นายแพทยสุปรีขา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ         180,000.00         150,000.00  

3 นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ         180,000.00         150,000.00  

    รวมทั้งสิ้น       540,000.00       450,000.00 

 
กรรมการบริหารและผูบริหาร 

 

  ป 2547  ป 2546 
รายการ จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) 
เงินเดือน 9 20,792,400- 9 20,133,600.- 
14โบนัส/ เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 

9 3,320,388.- 9 2,011,725.- 

 



คาตอบแทนอ่ืนๆ 
 บริษัทฯ มีโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ,
พนักงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเกิดแรงจงูใจและเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ  
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับอนุมัตแิลวในป 2543 ระยะเวลา
ตอเนื่องกัน 5 ป ส้ินสุดโครงการเดือน พฤษภาคม 2548 
 ในป 2547 ผูบริหารรวมท้ังกรรมการบริษัทในฐานะผูบริหารไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ โดยไดรับอนุมัตจิากการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 21/2547 

17กรรมการบริหารและผูบริหารท่ีไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงมีดังนี ้
 1. นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ  700,000 หนวย 
 2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการบริหาร   450,000 หนวย 
 3. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการบริหาร   400,000 หนวย 
 4. นายนพดล ทับเท่ียง  ผูอํานวยการฝายคุณภาพ     40,000 หนวย 
 5. นางเสาวลักษณวรามิตรสกุล ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 40,000 หนวย 
 6. นายอาทิตย ไกรฤกษ ผูอํานวยการฝายการเงิน     15,000 หนวย 
 7. นายวิทกร เลิศไพศาล ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต     15,000 หนวย 
 8. นายชูฤกษ โชติมารัตน  ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ      15,000 หนวย 
 9. นางสุนีย เอกธีรจิตต ผูอํานวยการฝายบัญชี      20,000 หนวย  
15                                                                                          รวม                       1,695,000 หนวย 
 
16สวนพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,065,000 
หนวย ท้ังนีไ้มมีพนักงานผูใดนอกจากท่ีกลาวขางตนไดรับสิทธิในการรับหลักทรัพยเกินรอยละ 5 
ของจํานวนหลักทรัพยท่ีออกท้ังหมดในครั้งนี้ และเม่ือรวบรวมรายช่ือกรรมการ และ/หรือ พนักงาน
ท้ังหมดไมเกนิ 35 ราย รวมเปน 2,760,000 หนวย         
 
สิทธิของผูถือหุนอยูในหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 2 ในหนาท่ี 1) 
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย อยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 3 ในหนาท่ี 3) 
การประชุมผูถือหุน อยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 4 ในหนาท่ี 4) 
ความสัมพันธกับผูลงทุนอยูในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 14 ในหนาท่ี 15) 
 

บุคคลากร ในสายการผลิตเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย   
บุคลากรของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)    มีจํานวน     754  คน  
บุคลากรของบริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั           มีจํานวน     575   คน 



บุคลากรของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร จํากัด    มีจํานวน     170   คน 
บุคลากรของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั             มีจํานวน  1,682    คน 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  มีผูบริหารและกรรมการบริหาร รวม 9 คน
ไดรับคาตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  จํานวน  24,022,788.00 
บาท) 

18คาตอบแทนระดับผูจัดการฝายจนถึงพนักงาน จํานวน 745 คน ไดรับคาตอบแทน (เงิน
เดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จํานวน 147,480,940.00 บาท) 
 

บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (บริษัทยอย) มีผูบริหารระดับผูจัดการจนถึง
กรรมการบริหารรวม 15  คน  ไดรับคาตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ จํานวน  15,893,761.00 บาท 
 
                คาตอบแทนระดับหัวหนาฝายจนถึงพนักงาน จํานวน  560  คน ไดรับคาตอบแทน 
(เงินเดือน, โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  จํานวน  130,267,233.00  บาท) 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั (บริษัทยอย) มีผูบริหารระดับผูจัดการจนถึง

กรรมการบริหารรวม 15 คน ไดรับคาตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ  จํานวน 11,080,202.00 บาท   
 

คาตอบแทนระดับหวัหนาฝายจนถึงพนักงาน จํานวน  155  คน  ไดรับคาตอบแทน 
(เงินเดือน, โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จํานวน 45,130,133.82 บาท) 

 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) มีผูบริหารระดับผูจัดการจนถึง

กรรมการบริหารรวม  21 คน ไดรับคาตอบแทนเงินเดือน  จํานวน 20,393,923.00 บาท  (เงินเดือน
,โบนัส) 
 

คาตอบแทนระดับหวัหนาฝายจนถึงพนักงาน จํานวน 1,661 คน ไดรับคาตอบแทน
(เงินเดือน จํานวน  212,586,066.00 บาท) 
 
กรรมการของบริษัทยอยท้ัง 3 แหงไมไดรับคาตอบแทนใดๆ 
 



การกํากับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ    
คณะกรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
 

การใชขอมูลภายใน 
นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในไปใช 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดแูลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนรวมท้ังเพือ่การซ้ือขายหลักทรัพยในระหวางท่ีหลักทรัพยของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน มีรายละเอียดดังนี ้

-    ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะ ตามแบบท่ีกาํหนดในขอบังคับวาดวยรายการถือหลักทรัพย และสงสําเนา
รายงานใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศ ท้ังนี้ภายในระยะเวลาดังตอไปนี ้

1. รายงานการถือหลักทรัพยคร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นบัแตวนัปดการ
เสนอขายหลักทรัพย ตอประชาชน หรือวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนง
เปนผูบริหาร 

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกคร้ัง เม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย ท้ังนี้ภายใน 3 วนั นับต้ังแตวนัท่ีมีการ ซ้ือ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย นัน้  บริษัทฯ จะใชบทลงโทษสูงสุดหากพบวาผูบริหาร หรือ
พนักงานไดใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะทําใหบริษัทฯ 
ไดรับความเส่ือมเสีย การลงโทษทางวินยัข้ันเดด็ขาดกบัผูบริหารและพนกังานผู
นั้น  คือ การไลออก       

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมและพัฒนาพนกังานโดยสมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับพนักงาน
และมีความสําคัญ ตอการพิจารณาเล่ือนตําแหนง พนักงานจะเขารับการอบรมตามโครงสราง
การอบรม ดังตอไปนี ้

1. การอบรมพนกังานใหม (NEW STAFF) 
2. การอบรมพนกังานท่ีเกีย่วกบังานท่ีทํา (ON THE JOB TRAINING) 
3. การอบรมเพื่อเสริมทักษะและการอบรมพนักงานของสวนกลาง(ADDITIONAL 

TRAINING) 
จริยธรรมทางธุรกิจ อยูในหลักของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 7 ในหนาท่ี 7) 



       คณะกรรมการตรวจสอบ อยูในหลักของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี (ในหัวขอท่ี 11 ในหนาท่ี 11)  
 



10. การควบคมุภายใน 
      ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน อยูในหลักของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      
(ในหัวขอท่ี 12 ในหนาท่ี 13)  
 



11. รายการระหวางกัน 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือ กรรมการรวมกัน) ซึ่งสวนใหญเกี่ยวเนื่อง
กับการซื้อและขายสินคา และสินทรัพยถาวรและคาใชจายตาง ๆ รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น และเปนไปตามปกติ
ทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปได      ดังนี้ :- 

 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 
 2547 2546 2547 2546  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา - - 613.2 704.8 ราคาตลาดและราคาที่ตกลงรวมกัน

ของงานสั่งทําแตละผลิตภัณฑ 
ขายสินคา - - 64.1 40.6 ราคาตลาดและราคาที่ตกลงรวมกัน

ของงานสั่งทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 9.2 - ราคาที่ตกลงรวมกัน 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 24.5 2.2 ราคาที่ตกลงรวมกัน 

      
      
      
      
      



  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 
 2547 2546 2547 2546  

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมและ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
     

 
      

ซื้อวัตถุดิบ 398.3 338.7 158.1 116.2 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและ เงื่อนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

ขายสินคา 1,459.0 526.4 539.4 188.9 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและ เงื่อนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

ดอกเบี้ยรับ 29.9 29.9 29.9 29.9 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป 
คาซื้อสินทรัพยถาวร 4.5 11.2 0.2 0.2 ราคาที่ตกลงรวมกัน 
คานายหนาจาย 68.6 24.4 41.8 15.3 อางอิงราคาตลาดและราคาที่ตกลงกัน

ของงานสั่งทําแตละสินคา 
คาใชจายอื่น ๆ  7.0 68.5 0.9 24.1 ราคาที่ตกลงรวมกัน 
รายไดอื่น ๆ 3.1 - - - ราคาที่ตกลงรวมกัน 

 
 



ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี :- 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2547 2546 2547 2546 

ลูกหนี้การคา – กิจการที่เก่ียวของกนั     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 16,446,478 12,002,557 

บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 3,678,924 250,333 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 524,700 411,776 

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 296,728,533 149,269,609 130,498,947 62,382,570 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 130,495,266 17,645,866 42,341,523 7,664,436 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 426,773,799 166,915,475 193,490,572 82,711,672 

    

ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน    

บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 986,851 50,000 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 48,432 6,704 

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 1,165,224 238,042 263,700 - 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 201,243 1,165,496 - - 

 1,366,467 1,403,538 1,298,983 56,704 

     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชัน่      

เงินใหกูยืม    399,235,126 399,235,126 399,235,126 399,235,126 
ดอกเบี้ยคางรับ 181,405,879 151,456,296 181,405,879 151,456,296 

 580,641,005 550,691,422 580,641,005 550,691,422 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (580,641,005) (550,691,422) (580,641,005) (550,691,422) 

 - - - - 

รวมลูกหนีอ้ื่นและเงินใหกูยืมระยะส้ัน     
   แกกจิการที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ 1,366,467 1,403,538 1,298,983 56,704 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                                      (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2547 2546 2547 2546 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกนั     

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 97,964,006 87,915,862 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 42,782,498 132,336,023 

บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 6,166,277 386,637 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 100,683,738 88,948,281 44,022,915 30,529,008 

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด - 8,516,555 - 6,427,443 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 100,683,738 97,464,836 190,935,696 257,594,973 

     

เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 4,949,935 916,906 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด - - 709,356 1,291,378 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จาํกัด 10,309,243 10,142,512 2,016,675 7,122,305 
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 1,271,974 9,460,860 - 4,155 

รวมเจาหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกนั 11,581,217 19,603,372 7,675,966 9,334,744 

 

บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งประกอบ
กิจการอยู ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดยื่นดําเนินการเพื่อชําระบัญชีภายใตกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา (Chapter 7 of the U.S. Federal Bankruptcy Code) ปจจุบันยังอยูในระหวางการชําระ
บัญชี 

ในป 2541  บริษัทฯ ไดจายชําระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัท อวาตา 
ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินรวมประมาณ  
399  ลานบาท ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  บริษัทฯ บันทึกรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากการคํ้าประกันเงิน
กูยืมของบริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน เปนเงินใหกูยมืระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และไดตั้ง
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาว และรายการคางรับอ่ืน  ๆ จากบริษัท อวาตา ซิสเต็มส 
คอรปอเรช่ัน ท้ังจํานวนตามรายละเอียด  

ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทท่ี
เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) ซ่ึงสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับ
การซ้ือขายสินคาและสินทรัพยถาวรรวมท้ังคาใชจายตาง ๆ รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เง่ือนไขหรือเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้น เปนไปตามปกติทางธุรกิจ     



 
 



12. ฐานะการเงินและคุณภาพสินทรัพย 
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทยอย 

บริษัท เค.ซ.ีอี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 13ป2547 14ป 2546 15ป2545 
สินทรัพยรวม 1,156,164,158 1,028,228,452 949,299,185 
หน้ีสินรวม 512,154,164 325,697,584 313,312,373 
สวนของผูถือหุน 644,009,994 702,530,867 635,986,811 
รายไดจากการขาย 1,253,286,617 1,203,064,713 1,065,751,990 
รายไดรวม 1,414,486,498 1,262,974,371 1,100070,811 
กําไรขั้นตน 242,966,402 280,487,763 275,827,774 
กําไรสุทธิ 171,479,126 116,544,055 126,369,086 

 
บริษัทยอย 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
 16ป2547 17ป2546 18ป2545 
สินทรัพยรวม 950,172,471 800,726,984 493,664,909 
หน้ีสินรวม 499,025,372 301,855,168 87,947,519 
สวนของผูถือหุน 451,147,098 498,871,816 405,717,389 
รายไดจากการขาย 892,040,524 612,700,894 427,452,952 
รายไดรวม 896,854,619 639,394,930 430,577,519 
กําไรขั้นตน 177,240,752 102,670,275 59,901,395 
กําไรสุทธิ 109,275,282 93,154,426 43,403,946 

 
บริษัทยอย 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
 19ป2547 20ป 2546 21ป 2545 
สินทรัพยรวม 5,028,535,824 3,907,963,392 2,955,939,894 
หน้ีสินรวม 4,359,640,677 3,201,695,826 2,361,936,247 
สวนของผูถือหุน 668,895,147 706,267,566 594,003,647 
รายไดจากการขาย 2,680,152,720 2,194,527,104 1,161,156,434 
รายไดรวม 2,715,525,094 2,268,157,316 1,184,019,862 
กําไรขั้นตน 341,241,576 359,858,215 169,646,572 
กําไรสุทธิ (37,372,418) 112,263,918 (15,105,597) 

 
 



บริษัทรวม 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

 22ป2547 23ป 2546 24ป 2545 
สินทรัพยรวม 364,114,231 429,914,670 353,966,818 
11หน้ีสินรวม 299,826,583 365,467,585 285,013,763 
สวนของผูถือหุน 64,287,648 64,447,085 68,953,054 
รายไดจาการขาย 1,394,437,494 1,359,568,378 996,758,101 
รายไดรวม 1,361,078,439 1,359,568,378 996,758,101 
กําไรขั้นตน 78,761,239 94,135,876 83,633,350 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

702,480 553,279 6,106,291 

 
หมายเหตุ** RATE US$ 39.06115 

 
บริษัทรวม 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
 25ป2547 26                     ป 2546 27ป 2545 
สินทรัพยรวม 189,306,521 125,154,122 88,268,469 
12หน้ีสินรวม 155,019,050 105,126,174 73,312,621 
สวนของผูถือหุน 34,287,471 20,027,947 14,955,848 
รายไดจากการขาย 665,492,016 461,363,994 393,222,069 
รายไดรวม 655,552,285 461,363,994 393,222,069 
กําไรขั้นตน (ขาดทุน) 82,294,515 50,057,224 46,167,778 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

13,773,146 6,402,668 3,280,670 

หมายเหตุ** RATE S$  23.83115 
 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชใีนระยะ 3 ป 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของป 2545 

 ความคิดเหน็ของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 คุณนิติ  จึงนจินิรันดร  
สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดและวางแผนและปฏิบัตงิานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
แสดงฐานะการเงินของบริษัท บริษัทยอย ณ. 31 ธันวาคม 2545  ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน



สดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัโดยถูกตองตามท่ีความในสาระสําคัญหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
โดยไมมีเงื่อนไข 

 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของป 2546 
  ความคิดเหน็ของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 คุณรุทร  เชาวนะกวี  
บริษัท สํานักงาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด  ไดปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข  ตามรายการลงวนัท่ี 25  กุมภาพันธ  2546  แต
ใหขอสังเกตเร่ืองการเปล่ียนวิธีการบัญชีสําหรับหุนของบริษัท ท่ีถือโดยบริษัทยอยจากการบันทึก
เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยช่ัวคราวมาบันทึกเปนบัญชีหุนของบริษัทฯ  ท่ีถือโดยบริษัทยอย และ
การปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2544  สําหรับบัญชีสวนแบงผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวธีิสวนไดเสีย ซ่ึงไดวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความ
เช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกีย่วกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญและความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของป 2547 
   ความคิดเหน็ของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 คุณรุทร  เชาวนะกวี  
บริษัท สํานังาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด  ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป ในงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงิน
สดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท และบริษัทยอย ไดกาํหนดการวางแผน
และปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ี
เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ ท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม และ
การตรวจสอบดังกลาวท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม ในการแสดงความคิดเห็นในงบการเงินขางตนนี้ 
แสดงถึงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของแตละปของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย  โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 



 
อัตราสวนทางการเงิน 2547 2546 2545 

ก อัตราสวนสภาพคลอง    

 1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน    

  สินทรัพยหมุนเวียน       3,212,558,054        2,518,577,892        2,125,717,415  

  หน้ีสินหมุนเวียน       4,268,480,808        3,257,790,708        2,312,277,087  

   สินทรัพยหมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน                       0.75                        0.77                        0.92  

 2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว 2547 2546 2545 

  สินทรัพยหมุนเวียน       3,212,558,054        2,518,577,892        2,125,717,415  

 หัก สินคาคงเหลือ (1,304,939,355) (791,237,918) (678,456,919) 

  สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว       1,907,618,699        1,727,339,974        1,447,260,496  

  หน้ีสินหมุนเวียน       4,268,480,808        3,257,790,708        2,312,277,087  

   สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว/หน้ีสินหมุนเวียน                       0.45                        0.53                        0.63  

       

ข อัตราสวนการทํากําไร 2547 2546 2545 

 1. กําไรตอหุน    

  กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.78  0.98  0.49  

 2. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนสินทรัพยรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหักภาษี          266,445,130           321,026,819           183,967,571  

 หัก ดอกเบีย้รับ (30,345,404) (30,521,486) (31,746,778) 

 บวก ดอกเบีย้จาย          147,817,465           131,194,415           136,904,937  

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน       

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย          383,917,191           421,699,748           289,125,730  

  สินทรัพยรวม       8,689,930,073        6,991,326,365        5,783,214,899  

   กําไรกอนหักดอกบี้ยและภาษี/สินทรัพยรวม 4.42% 6.03% 5.00% 

    2547 2546 2545 

 3. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนยอดขายรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหักภาษี          266,445,130           321,026,819           183,967,571  

 หัก ดอกเบีย้รับ (30,345,404) (30,521,486) (31,746,778) 

 บวก ดอกเบีย้จาย          147,817,465           131,194,415           136,904,937  

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน       

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย          383,917,191           421,699,748           289,125,730  

  ยอดขายรวม       5,713,275,389        4,969,246,523        3,619,328,967  

   กําไรกอนหักดอกบี้ยและภาษี/ยอดขายรวม 6.72% 8.49% 7.99% 

 

 

      



 

ค อัตราสวนประสิทธิภาพดานการเงิน    

 1. ระยะเวลารับชาํระหนี้ 2547 2546 2545 

  ลูกหนี้ขั้นตน       1,710,538,621        1,473,770,220        1,046,809,687  

  ยอดขาย       5,713,275,389        4,969,246,523        3,619,328,967  

   ลูกหนี/้ยอดขายx365 วัน                        109                         108                         106  

       

 2. สินคาคงเหลือแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2547 2546 2545 

  สินคาคงเหลือ       1,304,939,355           791,237,918           678,456,919  

  ตนทุนของยอดขาย       4,643,050,585        3,882,839,263        2,850,261,903  

  สินคาคงเหลือ/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                        103                           74                           87  

 3. เจาหน้ีการคาแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2547 2546 2545 

  เจาหน้ีการคา          859,494,096           859,853,521           599,649,937  

  ตนทุนของยอดขาย       4,643,050,585        3,882,839,263        2,850,261,903  

  เจาหน้ีการคา/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                          68                           81                           77  

 4. เงินทุนหมุนเวียน 2547 2546 2545 

  ลูกหนี้การคาสุทธ ิ       1,709,023,823        1,473,606,998        1,043,190,240  

  สินคาคงเหลือ       1,304,939,355           791,237,918           678,456,919  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            49,718,883             49,188,974             34,411,193  

 หัก เจาหน้ีการคา (859,494,096) (859,853,521) (599,649,937) 

 หัก หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (381,442,079) (329,542,135) (343,048,174) 

   เงินทุนหมุนเวียนรวม       1,822,745,886        1,124,638,234           813,360,241  

       

ง อัตราสวนระหวางหน้ีสินรวมกับสินทรัพยรวม    

 1. อัตราสวนหน้ี 2547 2546 2545 

  หน้ีสินหมุนเวียน       4,268,480,808        3,257,790,708        2,312,277,087  

  เงินกูระยะยาว       2,024,914,970        1,648,805,328        1,635,787,265  

  หน้ีสินรวม       6,293,395,778        4,906,596,036        3,948,064,352  

  สินทรัพยรวม       8,689,930,073        6,991,326,365        5,783,214,899  

   หน้ีสินรวม/สินทรัพยรวมx100 72.42% 70.18% 68.27% 

 
 
 
 
 
 



 
 FINANCIAL HIGHLIGHTS    

    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

    2547/2004 2546/2003 2545/2002 

รายรับทั้งสิ้น Total revenues 5,939.511 
             

5,124.077               3,735.393  

         

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได Profit before income taxes 266.445 
              

321.027                  183.968  

         

 กําไรสุทธิ (ขาดทุน)   Net profit (loss)  240.924 
              

299.138  148.040 

     

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash provided by operating activities  (32.818) 
              

319.720  341.847 

        

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน / ถัวเฉล่ีย (บาท)   Net profit (loss) per share / Average (baht)  0.78 
              

0.98  0.49 

        

 จํานวนหุน (ถัวเฉลี่ย) (พันหุน)   Share outstanding  309,097 
              

305,862  301,312 

   (Weighted average) (Thousand Shares)      

        

 จํานวนพนักงาน (คน)   Number of employees (person)  3,590 
              

2,836  2,268 

       

 สินทรัพยรวม   Total assets  8,689.930 6,991.326 5,783.215 

       

 เงินกูระยะยาว   Long term obligations  2,024.915 1,648.805 1,635.787 

       

 รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ   Total shareholders' equity of the company  2,258.598 2,057.821 1,812.448 

       

 ทุนชําระแลว   Issued and paid up capital  314.930 312.170 308.270 

       

 % เงินปนผล / กําไรสุทธิ   % Dividends / Net profit  13.07% 15.65% 41.28% 

         

 



                                               SUMMARIZE  FINANCIAL DATA 
    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

แสดงขอมูลเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2547/2004 2546/2003 2545/2002 

สินทรัพยรวม Total Assets 8,689.930 6,991.326 5,783.215 

หนี้สินรวม Total Liabilities 6,293.396 4,906.596 3,948.064 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ Total shareholders' Equity of the company 2,258.598 2,057.821 1,812.448 

รายไดจากการขาย Sales Revenue 5,713.275 4,969.247 3,619.329 

กําไรข้ันตน Gross Profit 1,070.225 1,086.407 769.067 

          

          

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss) 240.924 299.138 148.040 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการ

ดําเนินงาน Net cash provided by operating activities (32.818) 319.720 341.847 

       

รายไดรวม Total Revenues 5,939.511 5,124.077 3,735.393 

       

       

อัตราสวนทางการเงิน / Financial 

Ratios   2547/2004 2546/2003 2545/2002 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดขาย Net Income : Total Sales 4.22% 6.02% 4.09% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน Return on Shareholders' Equity 10.67% 14.54% 8.17% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Return on Assets 2.77% 4.28% 2.56% 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการ

ดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / -0.57% 6.43% 9.45% 

ยอดขาย Sales    

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการ

ดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / -1.45% 15.54% 18.86% 

สวนของผูถือหุน Shareholders' equity    

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) Earning Per Share (Baht) 0.78 0.98 0.49 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) Dividend Per Share (Baht)  0.15 2.00 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) Book Value Per Share (Baht) 7.31 6.73 6.02 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
ผลประกอบการ 
 

ในป 2547 อุปสงคในสินคาอีเล็กทรอนิกสอยูในระดับทรงตัวเชนเดียวกับปกอน  ขณะท่ี
กระแสสินคาราคาถูกท่ีผลิตจากประเทศจนียังคงสงแรงกดดันตอตลาดและเพ่ิมความรุนแรงใหกับ
การแขงขันทางดานราคามากย่ิงข้ึน  จากการท่ีบริษัทไดขยายกําลังการผลิตในบริษัทยอย 2 แหงคือ  
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด และ บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟตเจอเรอร  ทําใหบริษัทมี
ความสามารถในการผลิตสินคาท่ีมีเทคโนโลยีช้ันสูง  เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
กวางขวางยิ่งข้ึน 
 
ผลการดําเนินงานประจําป 2547 จากงบการเงินรวม มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 5,713 ลาน
บาท  เพิ่มข้ึนรอยละ 15  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 และมีกําไรสุทธิเทากับ 240.9 ลานบาท  โดยมี
อัตรากําไรสุทธิอยูท่ีรอยละ 4.2 ของยอดขาย ณ.ส้ินป 2547 บริษัทมีกําไรตอหุน 0.78 บาท  ผลการ
ดําเนินงานป2547 เกิดจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในตลาดท่ัวทุกภูมิภาค  แตความสามารถในการทํากําไร
ไดลดนอยลงไปจากปกอน ซ่ึงเปนผลกระทบจากตนทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และคาใชจายตางๆ ท่ีสูงข้ึน
ตามกําลังการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจึงสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนลดตํ่าลง    
 
นอกจากนี้ บริษัทมีรายไดอ่ืนจํานวน 219.5 ลานบาท  ประกอบดวย กาํไรจากการขายหุนบริษัทไทย
ลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร ใหกับบริษัทอ่ืนซ่ึงไมใชบริษัทในเครือ  จํานวน 60.6 ลานบาท  กําไร
จากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 56.4 ลานบาท  รายไดจากดอกเบ้ียเงนิกูยืม จํานวน 30.3 ลานบาท  และ
รายไดอ่ืน ๆ อีกจํานวน 72.1 ลานบาท จากการขายทรัพยสินท่ีหมดสภาพการใชงาน  รายได
คาบริการของศูนยซอม และรายไดอ่ืนๆ 
 
คาใชจายในการขายและบริหารมีอัตราสวนคาใชจายในป 2546 และ 2547 เทากันท่ีรอยละ 15 ตอ
ยอดขาย  ประกอบดวยคาระวางขนสง ท่ีมีอัตราเพิ่มข้ึนจากผลกระทบของราคาน้ํามันท่ีปรับตัว
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นเปนคาใชจายของเงินเดอืนพนักงาน และคาใชจายในการขายและ
บริหารทั่วไป  รวมถึงคาสํารองเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาสําเร็จรูป  ขาดทุนจากการ
ตัดจําหนายทรัพยสินท่ีเลิกใชงาน และคาสํารองท่ัวไป 
 
บริษัทยังคงดําเนินนโยบายการบริหารเงินตราตางประเทศ โดยการดํารงสินทรัพยและหนี้สินใน
สกุลเงินตางประเทศ  ใหมีสัดสวนสมดุลกนั (Natural Hedges)  นอกจากนี้ ยังมีการขายเปนเงินสกุล
เงินตางประเทศในสกุลเงินหลัก 2 สกุล  ในอัตราสวน เงินเหรียญสหรัฐฯ : เงินยูโร : เงินบาทและ



อ่ืนๆ เทากับ รอยละ 60 : 35 : 5  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของคาเงิน   ซ่ึงสงผล
โดยรวมใหบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเปนจํานวน 56.4 ลานบาทในป 2547 
 
ในปหนา เคซีอีมีแผนงานตอเนื่องในการขยายการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัว
ของตลาด และคาดวาจะผลิตไดเต็มกาํลังการผลิตในโครงการสวนขยายดังกลาว  ซ่ึงจะทําใหผลการ
ดําเนินงานของกลุมดีข้ึนไดในป 2548  เคซีอีไดคาดการณการเติบโตของยอดขายท่ีรอยละ 20 และมี
อัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน ในขณะที่มีการคาดการณวาคาเงินบาทจะแข็งคาข้ึน
ในปหนา 
ฐานะการเงินและคุณภาพสินทรัพย 
เม่ือพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงานพบวาในป2546 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานเปนบวกอยู 319.7 ลานบาท   หากแตในป 2547 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เปนลบอยูจํานวน 32.8 ลานบาท  เปนผลมาจากการที่บริษัทมีสินคาคงคลังเพิ่มมากข้ึนกวาปกอนถึง 
535 ลานบาท และตองใชเงินทุนหมุนเวยีนในกิจกรรมการดําเนนิงานเพ่ิมมากข้ึนดวย   ในการ
สนับสนุนระดับการผลิตท่ีปรับสูงข้ึนจากการขยายกําลังการผลิตในบริษัทยอย กระแสเงินสดถูกใช
ในกจิกรรมการลงทุนเปนสวนใหญ สําหรับการลงทุนในการขยายกําลังการผลิตระยะท่ีสามของ 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด  และมีเงินสดรับจากการขายหุนของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟค
เจอเรอร อยูจาํนวน 180 ลานบาท  สําหรับกิจกรรมจัดหาเงินเปนการกูยืมระยะส้ันเพ่ือใชเปนทุน
หมุนเวียน และมีเงินกูระยะยาวเพิ่มข้ึนเพือ่สนับสนุนโครงการลงทุนของบริษัท 
 
บริษัทมีสภาพคลองในระดับเดียวกับปกอน  อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน อยู
ท่ี 0.75 เทา  มีเงินกูระยะส้ันเพิ่มข้ึน เพื่อเขามาเสริมสภาพคลองในการดําเนินงาน ขณะท่ีมีการเพิ่ม
กําลังการผลิตเปนอยางมากในไตรมาสสาม  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย อยูท่ี 2.73 
เทา เพราะมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจากเงินกูระยะยาวเพ่ือการขยายการลงทุนในบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี 
คุณภาพของสินทรัพยและอัตราสวนทางการเงิน 
  สัดสวนของสินทรัพย   2547  2546 
     ลูกหนี้การคาสุทธิ    20%  21% 
     สินคาคงเหลือ     15%  11% 
     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ   63%  63% 
     อ่ืน ๆ        2%    5% 
                100%  100% 



จากนโยบายบริหารลูกหนี้ท่ีเครงครัด  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาอยูในระดับคงท่ี ท่ี 100 
วัน  สวนสินคาคงคลังมีอัตราการหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนเปน 94 วันจากปกอน 72 วัน  เพราะมีการสตอก
วัตถุดิบสูงข้ึน เพื่อสนับสนุนการผลิตหลังปรับการขยายกาํลังการผลิต 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มีจํานวน 7,452 ลานบาท (ราคาทุนกอนหกัคาเส่ือม) เพิม่ข้ึนจากปกอน 
1,363 ลานบาท  ทรัพยสินท่ีเพิ่มสวนใหญเปนโครงการขยายกําลังการผลิตระยะสาม ของบริษัท เค
ซีอี เทคโนโลยี  โครงการเพ่ิมสายการผลิต Prepreg ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจักรการผลิตในบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิกส  
และโครงการ Plating line ใหมของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล   โครงการลงทุนทั้งหมดมี
แหลงเงินทุนจากการกูยืมระยะยาว  โดยไดอัตราดอกเบ้ียท่ีคอนขางตํ่า  สงผลใหอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนเพิ่มข้ึนจาก 2.43 เทา เปน 2.63 เทาในปปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     แบบยืนยนัความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญช ี
                                                รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 7 คาสอบบัญชี 
1 บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

(โดยนายรุทธ เชาวนะกวี) 
775,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสายฝน อินทรแกว) 

471,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสายฝน อินทรแกว) 

543,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
(โดยนางสายฝน อินทรแกว) 

430,000 

8รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,219,000   

     คาบริการอ่ืน(non-audit-file) 

 
 

ประเภทของงานบริการ
อ่ืน  

(non-audit service) 

รายการท่ี 

คาตอบแทนของงาน
บริการอ่ืน 

สวนท่ีจาย
ไปใน

ระหวางป
บัญชี 

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 
สวนท่ี
จะตอง
จายใน
อนาคต 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

1 บริษัท เคซีอี  อีเลคโทร
นิคส จํากัด (มหาชน) 

การตรวจสอบเพ่ือ 
วัตถุประสงคเฉพาะ
ตรวจสอบการทําลาย
สินคาและสินทรัพย 

(โดยนายรุทธ เชาวนะกวี) 

10,000 10,000 

2 บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพ่ือ 
วัตถุประสงคเฉพาะ
ตรวจสอบการทําลาย
สินคาและสินทรัพย 

(โดยนางสายฝน อินทร
แกว) 

40,000 - 

3 บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด 

การตรวจสอบเพ่ือ 
วัตถุประสงคเฉพาะ
ตรวจสอบการทําลาย
สินคาและสินทรัพย 

(โดยนางสายฝน อินทร
แกว) 

20,000 - 

 



 
 

ประเภทของงานบริการ
อ่ืน  

(non-audit service) 

รายการท่ี 

คาตอบแทนของงาน
บริการอ่ืน 

สวนท่ีจาย
ไปใน

ระหวางป
บัญชี 

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 
สวนท่ี

จะตองจาย
ในอนาคต 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ 100,000 200,000 4 
 
 
 

วัตถุประสงคเฉพาะ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงือนไขของบัตร 

(โดยนางสายฝน อินทร
แกว) 

สงเสริมที่กําหนดโดย
สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 170,000 210,000 

 
ขอมูลขางตน 
 

ถูกตองครบถวนแลวท้ังนี้ขาพเจาขอยนืยนัวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัท
ยอยจายใหขาพเจาสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับ
ขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัดท่ีขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

 ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ        
           
เม่ือปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว  ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมนี้
แสดงคาตอบแทนสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจาสํานัก
งานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับขาพเจาและสํานัก
งานสอบบัญชีดังกลาว ท่ีถูกตองครบถวน  

       
                                                                                   ลงช่ือ ...................................................... 
                                                                                                   (นายรุทธ  เชาวนะกวี ) 
                                                                                     สังกัด  สํานักงาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด 
                                                                                     ผูสอบบัญชีของ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส  



  



ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ไมมี 



สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลท่ีควรตองแจง ในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัท และบริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีด ี เพื่อใหแนใจวา
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน
แลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ณ. วันท่ี 22 กมุภาพันธ 2548 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุม
ถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางวรลักษณ องคโฆษิต และนางศิริพรรณ สันธนะพันธ 
เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางวรลักษณ 
องคโฆษิต และนางศิริพรรณ สันธนะพันธ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 ช่ือ                            ตําแหนง              ลายมือช่ือ 

 
1. นายบัญชา องคโฆษิต                ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ    ………………………….. 
 
2. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ       ......................................... 
  
3. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการ                                      ………………………… 
 
4. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ/กรรมการบริหาร      ........................................ 



 
5. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ/กรรมการบริหาร                 ................................... 
 
6. นายแพทยทองดี ชัยพาณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  ……………………….. 
 
7. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  ...................................... 
 
8. นางอุบล จิระมงคล  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  .....................................  
 

ช่ือ         ตําแหนง             ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ     1. นางวรลกัษณ องคโฆษิต    กรรมการ/กรรมการบรหิาร ...................................  

 
                                 2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ  กรรมการ/กรรมการบริหาร               ......................................
    
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ไมมี  
หมายเหต:ุ รายละเอียดอยูในหัวขอ การจดัการ  (File : KCETL) 
 



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
ไมมี 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย อยูในหลักของการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี
 (File : KCETT)   ในหวัขอ การรวมหรือการแยกตําแหนง หนาท่ี 10   
 



 
 - 1 - 

รายงานการกํากับดูแลกิจการ 
   
1 )  นโยบายเก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการ 
  
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน ) ตระหนกัถึงความสําคัญ และประโยชนของ
การกํากับดแูลกิจการท่ีดวีาเปนปจจยัสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทอยางยั่งยนื
และเปนแนวทางสําหรับการบริหารงานท่ีจะนําไปสูความนาเช่ือถือและการเติบโตอยางมี
ประสิทธิภาพขององคกร หลักการกํากับดแูลกิจการท่ีไดกําหนดไวในการดําเนนิธุรกิจ อันไดแก การ
ดําเนินงานอยางอิสระมีความโปรงใสและความสามารถช้ีแจงอยางมีเหตุผล มีการสรางความเขาใจ
และปฏิบัติในระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน ยึดม่ันตอหลักการและขอพึงปฏิบัติของ
การกํากับดแูลกิจการท่ีด ีอีกทั้งมีมาตรการในการประเมินเพื่อใหมีการปรับปรุงในการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอยางตอเนื่อง 
 คณะกรรมการและผูบริหารยงัคงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําในดานการกํากับดูแล ดวย
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน ตองกํากับดูแลใหการบริหารเปนไปตามเปาหมายและกล
ยุทธแนวทางท่ีไดกําหนดขึน้อยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวา
จะเปนผูถือหุน รัฐบาล เจาหนี้ ผูคา ผูขาย ผูรวมทุน พนักงาน ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ
จึงไดกําหนดใหมีหลักการกาํกับดูแลกจิการท่ีดีโดยยดึถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนหลักในการปฏิบัติ 15 ขอ และจัดใหมีระบบการรายงานและเปดเผยขอมูลท่ีครบถวน 
ถูกตองและโปรงใส โดยไดเปดเผยไวใน Website ของบริษัท ซ่ึงผูถือหุนและนักลงทุนสามารถเขาดู
ไดตลอดเวลา  

คณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีศักยภาพ และไดผานการอบรม
หลักสูตร IOD  แลวทุกทาน ในหวัขอ  Directorship และเขาอบรมหลักสูตรตางๆเของ IOD เพิ่มเติม
ในป  2547 คณะกรรมการและผูบริหารยังคงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําในดานการกํากับดแูล 
ดวยตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน ตองกํากบัดูแลใหการบริหารเปนไปตามวิสัยทัศน
และกลยุทธท่ีไดกําหนดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวา
จะเปนผูถือหุน ผูรวมทุน เจาหนี้ ผูคา ผูขาย รัฐบาล พนกังาน ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม 
 
2 ) สิทธิของผูถือหุน 
 
 บริษัทฯ จดักระบวนการประชุมผูถือหุน โดยไดกําหนดใหมีข้ันตอนการประชุมผูถือหุน
อยางถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในท่ีประชุม โดยไดกําหนดขั้นตอนการ
ใชสิทธิการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนอยางชัดเจน ในการเขารวมประชุมผูถือ
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 บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปภายในไมเกิน 4 เดือนนับแต
วันส้ินสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยในป 2547  บริษัทฯไดมีการประชุมสามัญใหญผูถือหุนในวันท่ี 28 
เมษายน 2547  ณ. หองหรรษา โรงแรมมณเฑียร  ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร  เวลา 15.00 น. โดย
ในการพจิารณาจัดหวัขอเขาเปนวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนนั้น ทางบริษัทฯจะเร่ิมดําเนินการ
ประมาณเดือนกุมภาพนัธของทุกป โดยเสนอตอกรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ เพื่อ
พิจารณากอนนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน และไดจดัสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนภายในไมนอย
กวา 14 วันกอนวันประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมท่ี
มีขอมูลครบถวนเพยีงพอใหผูถือหุน ใชประกอบในการตัดสินใจลงคะแนนในแตละวาระ  ท้ังนี้จะมี
มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกอบเพ่ือการพิจารณาในแตละวาระดวย 
  

นอกจากนี้ กอนการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ไดลงประกาศในหนังสือพิมพรายวนัท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเวลา 3 วนัติดตอกนั และในวันท่ีมีการประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดจัด
ใหมีระบบการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีเขารวมการประชุม 
โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนลวงหนาได 2 ช่ัวโมงกอนกําหนด เวลาประชุมตามสถานท่ีท่ีไดระบุ
ไวในหนังสือเชิญประชุม และผูถือหุนจะตองแสดงบัตรประชาชนเม่ือลงทะเบียนกอนการเขาประชุม
ทุกคร้ัง 
 วาระท่ีจะนําเสนอในการประชุมผูถือหุนนั้น จําแนกไดเปน 2  ประเภทหลักดังนี ้

1. วาระเกี่ยวกับกิจการท่ี ท่ีประชุมผูถือหุนจะพึงกระทํา อาทิ 
 วาระเพื่อรับทราบเร่ืองรายงานประจําป 
 วาระเพื่อนุมัตงิบการเงินของบริษัท 
 วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัตกิารจายเงินปนผล 
 วาระเพื่อการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมหลังการหมดอายุตามวาระ 
 วาระเพื่อการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีบริษัทและอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 
 วาระพจิารณาในเร่ืองอ่ืนๆ  (ถามี) 

2. วาระเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย อาทิ 

 วาระเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 วาระเพื่อขออนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP 
 วาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 
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นอกเหนือจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว หากมีความจําเปนตองพิจารณาในเร่ืองใดเปน
กรณีเรงดวน ซ่ึงกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือตองเปนไปตามขอกําหนด
ของกฎหมาย ท่ีตองเสนอขออนุมัติตอผูถือหุน บริษัทจะเรียกประชุมวสิามัญผูถือหุนเปนกรณไีป  

 
3 ) สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 
 บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียและไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวใน
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพือ่ใหเกดิความมั่นใจในสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของใดๆ ของผูมีสวนได
สวนเสีย ท้ังผูถือหุน พนกังาน ผูบริหาร ลูกคา คูคา เจาหนี้  สังคม ส่ิงแวดลอมตลอดจนสาธารณชน 
และไดสนับสนุนใหมีการปฏิบัติท่ีดีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
 บริษัทฯ ยดึม่ันในนโยบายและขอกําหนดตามระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบคุคลดาน
การจางงานและกําหนดผลตอบแทน พนกังานทุกคนจะไดรับการปฎิบัติและผลประโยชนตอบแทน
เปนจํานวนหรือมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานประกอบการอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
พนักงานทกุคนจะไดรับคูมือพนักงานท่ีระบุ ขอควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานและ
สวัสดิการตางๆท่ีพนักงานพงึจะไดรับ โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการพนกังาน ดูแลสิทธิของ
พนักงานเปนสําคัญและ มีคณะอนกุรรมการดูแลเร่ืองที่พัก การเดินทาง และดานอาหาร นอกจากนี้ 
ทางบริษัทฯ ยังจัดทําวารสาร เคซีอี เพื่อเปนส่ือกลางในการส่ือสารขอมูลตางๆใหพนักงานรับทราบ 
โดยขอมูลเหลานี้จะอานไดจาก Website ของบริษัทดวย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความปลอดภยัในการทํางานเปนอยางยิ่ง โดยมีการอบรม KYT 
(Koken Yoshi Training) ในชวงตนของการทํางานทุกกะซ่ึงเปนการอบรมดานเทคนิคการปลอด
อุบัติเหตุ  เพื่อสนับสนุนใหพนกังานไดตระหนักและคํานึงถึงความสําคัญของความปลอดภยัในการ
ทํางาน จัดใหมีการอบรม JSA ( Job Safety Analysis) เปนประจําทุกสัปดาหและมีการอบรม Safety 
Patrol-การตรวจระบบความปลอดภัยในโรงงาน และ การอบรมทีมงานตอบสนองตอสภาวะฉุกเฉิน 
ERT (Emergency Response Team) เปนประจําทุกๆเดือน โดยพนักงานทุกคนจะไดรับอุปกรณ
ปองกันภยัสวนบุคคล  มีการจัดอบรมการซอมดับเพลิงเบ้ืองตน จัดอบรมซอมปฏิบัติการหนีไฟตาม
ตารางเวลาท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ  จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกๆป  มี
บริการการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารเคมีในรางกายปละ 2 คร้ัง และบริษัทฯ ยังจัดใหมีหนวย
บริการการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนตลอด 24 ช่ัวโมง ในทุกๆโรงงาน ทางดานกจิกรรมทางสังคม ทาง
บริษัทฯก็ไดจดัใหมีกิจกรรม Walk Rally  กีฬาสี การทัศนศึกษานอกสถานท่ี และการจัดงานสังสรรค
ตามเทศกาลตางๆ นอกจากนี้ พนกังานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ ยังไดรวมกนัจดัการ
ทอดผาปาและทํากิจกรรมการกุศลโดยการบริจาคเงินและส่ิงของใหกบัสถานท่ีตางๆ ดวย 
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 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจดัซ้ือ จัดจางและกาํหนดหลักเกณฑการ
คัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเปนอิสระระหวางบริษัทและคูคาใน
ระบบการจัดหาท่ีโปรงใส มีข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 
 บริษัทฯไดจัดใหมีโครงการมอบสิทธิในหุน (ESOP) ใหแกพนกังานเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจในการทํางานโดยการจัดสรรใหมีโครงการอันจะสงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัทใน
ระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทฯยังไดจดัใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางในแตละสาขาวชิาชีพเพื่อนํามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตามแผนการฝกอบรมท่ีไดกําหนดไว 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในดานคุณภาพสินคาและการบริการตอลูกคาเปนอยางมาก โดย
ไดมีการพัฒนารวมกับลูกคาและคูคาเพื่อผลิต ผลิตภัณฑท่ีปลอดมลพิษเชนผลิตภณัฑท่ีเปน Lead 
Free และเปน  Halogen Free รวมไปถึงการใชบรรจุภณัฑท่ีเปน  Bubble หอ PCB แทนการใชโฟม   

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO /TS 16949 ซ่ึงเปนมาตรฐานของระบบบริหาร
คุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต และ  ISO 14001 ซ่ึงเปนมาตรฐานระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม จากบริษทั SGS  ประเทศไทย จํากดั  บริษัทฯ ไดดําเนินนโยบายการผลิตท่ีใช
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มประสิทธิผล และไดลงทุนเปนจํานวนมากในระบบการ
บําบัดมลพิษทางน้ําและอากาศ อีกทั้งโรงงานทุกแหงของบริษัทฯ ในกลุมต้ังอยูในเขตอุตสาหกรรม
ซ่ึงมีมาตรการในการปองกนัมลพิษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยางเขมงวด 
 บริษัทฯไดคํานึงถึงความรับผิดชอบ และตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในการทํา
ประโยชนตอสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โดยในป 2547 บริษัทฯ ไดมอบทุนการศึกษา และ
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนใหแก โรงเรียนบานชําทอง จังหวดัอุตรดิตถ สรางอาคาร
อเนกประสงคใหแกโรงเรียนบานเจริญสามัคคีธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ  ใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนทุนการศึกษาแกนกัศึกษาแพทยของมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินใหแกมูลนิธิอนุรักษ
โบราณสถานในพระราชวังเดิม และบริจาคหนังสือคุณทองแดงแกโรงเรียนตางๆ รวมท้ังผูบริหาร
และพนกังานของบริษัทฯไดบริจาคชวยผูประสบภัยใน 6 จังหวดัภาคใต และไดทํากจิกรรมทอดผาปา
การกุศลดวย 
 
4)  การประชุมผูถือหุน 
 

ในป 2547 บริษัทไดจดัใหมีการประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 22/2547 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2547  
ณ. หองหรรษา โรงแรมมณเฑียร  ถนนสุรวงศ โดยไดดําเนินการประชุมตามข้ันตอนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย  มีการเรียกประชุม และจัดสงเอกสารพรอมหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการ
ประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไปยังผูถือหุนกอนการประชุม 14 วัน และมีการลง
ประกาศเรียกประชุมผูถือหุนทางหนังสือพิมพท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การดาํเนินการประชุม
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 บริษัทฯไดแจงถึงหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนใหทราบอยาง
ชัดเจนทกุคร้ังกอนการประชุมผูถือหุนและแถลงใหทราบในการประชุมทุกวาระท่ีตองมีการใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยในหลักเกณฑท่ัวไปในการประชุมทุกคร้ังตองมีคะแนนเสียงจากผูถือหุนไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท่ีเขารวมประชุม   ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการท่ีเปนอิสระและ
กรรมการผูจัดการ รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัทฯเจะเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงเพื่อรวมช้ีแจง
ตอบขอซักถามของผูถือหุน มีระเบียบวาระปรกติในการประชุมไดแก การพิจารณาผลการดําเนินงาน
ประจําป การจายเงินปนผล การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน การแตงต้ังกรรมการแทน
กรรมการท่ีหมดวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  นอกจากนี้ยังมีวาระของการพิจารณา
แกไขขอบังคับของบริษัทใหสอดคลองกับแนวทางการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย  
การพิจารณา/การจัดสรรและรายช่ือคณะกรรมการ และ/หรือ พนักงานผูท่ีจะไดรับใบสําคัญแสดง
สิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ตามโครงการ ESOP   การพิจารณา
การขายหุนของบริษัทยอย ซ่ึงถือวาเปนรายการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงทุกวาระท่ีกรรมการเสนอตอผูถือหุน 
ไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหุนดวยเสียงขางมาก และมีการจัดทํารายงานการประชุมท่ีมีสาระสําคัญ
ครบถวนในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการบันทึกมติของท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียง คําถาม และ
ความคิดเหน็ตางๆไวดวย ท้ังนี้ ในระหวางการประชุมไดมีการจัดสรรเวลาใหกับผูถือหุนเพื่อสอบถาม
และใหกรรมการไดช้ีแจงอยางมีเหตุผลและเพยีงพอ ซ่ึงโดยปกติการประชุมสามัญผูถือหุนจะใชเวลา
โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง และบริษัทฯไดแจงมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม  
  
5)  โครงสราง การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและความเปนอิสระ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณจากหลากหลายวงการธุรกิจ
ในสาขาตางๆ ของธุรกิจจํานวน 8 ทาน ดังนี้ 
 1. นายบัญชา       องคโฆษิต กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ 
 2. นายปญจะ      เสนาดิสัย กรรมการ 

3. แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 
 4. นายแพทยทองดี      ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 5. พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางอุบล                  จิระมงคล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 7. นางวรลักษณ       องคโฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร 
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 8. นางศิริพรรณ           สันธนะพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดสวนกรรมการอิสระตอกรรมการผูบริหาร จํานวน 3 ตอ 5 ทาน 
ซ่ึงมากกวาหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด อันเปนผลใหเกดิการถวงดุลระหวางการกํากับ
และการบริหารงาน  ในการประชุมคณะกรรมการแตละคร้ังและตลอดระยะเวลาท่ีทําหนาท่ี 
กรรมการไมไดถูกครอบงําหรือถูกจํากัดบทบาทประการหน่ึงประการใด ท้ังนี้ทุกคนไดทําหนาท่ีดูแล
และปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ  ผูถือหุนทุกราย และผูมีสวนไดเสียเปนอยางดี นอกจากนี้ 
กรรมการอิสระของบริษัทเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปนอิสระตามท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด 
 
6)  ภาวะผูนาํและวิสัยทัศน 
วิสัยทัศน :  “ บริษัทฯเปนผูนําในการผลิตและบริการแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคส โดยยดึถือ 

นโยบายคุณภาพ ของบริษัทฯเปนหลัก  ผลิตและบริการลูกคาใหไดตามท่ีตกลง
หรือดีกวา โดยปรับปรุงคุณภาพอยาง ตอเนื่องและทําใหถูกตองในคร้ังเดียว ” 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีภาวะผูนํา วสัิยทัศน มีความอิสระในการตัดสินใจในการท่ีจะ
กํากับและดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยไดยดึหลักกฎหมาย และหลักจริยธรรมท่ีทาง
คณะกรรมการบริษัทฯไดวาง กลยุทธ แนวทางในการดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ แผนการลงทุนและใหระบบบัญชีการเงินมีความถูกตองและนาเช่ือถือ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังไดมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนถึงความรับผิดชอบของฝายบริหารและหนาท่ีรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัทฯ อํานาจการดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะทางดานการเงินก็ไดมีการกําหนดไวอยาง
ชัดเจน นโยบายบริษัทฯครอบคลุมถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายไมวาจะเปนเร่ืองความ
ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานของพนักงาน การปฏิบัติตามขอกําหนดส่ิงแวดลอม การปฏิบัติ
ตามกฎขอบังคับของโรงงานอุตสาหกรรม ความสัมพันธตอผูถือหุนและการเอาประกันสําหรับ
คณะกรรมการและพนักงาน  การทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเปนอิสระในการ
ดําเนินการอยางเต็มท่ีโดยไมข้ึนอยูกับความเห็นใดๆของฝายบริหาร  
 บริษัทฯไดสนบัสนุนใหคณะกรรมการของบริษัทเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการกํากับดแูลกจิการท่ีดีเพื่อท่ีจะไดนําความรูมาพัฒนาการดําเนินงานในหนาท่ี
รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการบริษัทฯทุกทาน ไดผานการอบรมหลักสูตรตางๆ จาก
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี ้  

1. นายบัญชา  องคโฆษิต  Directors Accreditation Program 
2. นายปญจะ  เสนาดิสัย Directors Certification  Program 
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3. นายแพทยทองดี ชัยพานิช Directors Accreditation Program 
4. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต Directors Accreditation Program 

, Finance for Non-Finance Director 
5. พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส  Directors Accreditation Program 
6. นางอุบล  จิระมงคล Directors Accreditation Program 
7. นางวรลักษณ   องคโฆษิต  Directors Accreditation Program 

, Finance for Non-Finance Director 
8. นางศิริพรรณ   สันธนะพันธ  Directors Accreditation Program 

, Finance for Non-Finance Director 
 

7) จริยธรรมทางธุรกิจ 
 

บริษัทฯไดยึดม่ันในแนวทางการดําเนนิธุรกิจท่ีโปรงใส สุจริตและเปนธรรม ตามแนวทาง
การกํากับดแูลกิจการท่ีดี   คณะกรรมการบริษัทฯ เจาหนาท่ีบริหารและพนักงานทุกคนมีภาระหนาท่ี
รวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบตอบริษัทฯและผูมีสวนไดเสีย ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ภายใตกฎระเบียบของบริษทัฯ บนพืน้ฐานของจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพโดยบริษทัฯ
ไดมีการประกาศบังคับใชจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจใหพนกังานได
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  
  

8) ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

บริษัทฯ มีระเบียบควบคุมในเร่ืองของการขัดแยงผลประโยชนของบริษัท  คณะกรรมการ
บริษัทฯปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและมีอิสระในการตดัสินใจเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
มีการกํากับดแูลการใชขอมูลภายใน การเปดเผยขอมูลใดๆท่ีมีความเกีย่วโยงกันและรายการระหวาง
กัน  และการถือครองหุนใดๆอยางใกลชิด  ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในการปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนหรือความเสียหายตอบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญในการพิจารณารายการท่ีอาจกอใหเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เม่ือมีรายการดังกลาวเกดิข้ึนจะไดรับการพจิารณาอยางถ่ีถวน 
โปรงใส และเปดเผยเปนกรณีไป คูกรณีท่ีเกี่ยวของในการทํารายการจะไดรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการอธิบายถึงความจาํเปนความเหมาะสม และสมเหตุสมผลของ
การกระทํา รวมถึงเปดเผยในรายงานประจําป หรือใน แบบ 56-1 ฝายบริหาร ในระดับผูอํานายการขึน้
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9)    คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาคาตอบแทนแกกรรมการและฝายบริหาร ตามหลักเกณฑท่ี
ชัดเจนและโปรงใสโดยคาตอบแทนจะอยูในระดบัมาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
กําหนดคาตอบแทนตามประสบการณและหนาท่ีความรบัผิดชอบของผูบริหารแตละทาน สําหรับ
คาตอบแทนในป 2547 ไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 21/2004 ในวนัท่ี  28 เมษายน 
2547  ดังนี ้
  
กรรมการ 
 

  ป 2546  ป 2547 
รายการ จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) 

เบี้ยประชุม 8 1,128,000.- 8 1,323,000.- 
คาตอบแทนกรรมการ 8 2,700,000.- 8 3,600,000.- 
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 450,000.- 3 450,000.- 

 
กรรมการบริหารและผูบริหาร 
 

  ป 2546  ป 2547 
รายการ จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) 

เงินเดือน 9 20,133,600- 9 20,792,400.- 
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โบนัส 6 2,011,725.- 6 1,768,500.- 
 
 

คาตอบแทนอ่ืนๆ 
 บริษัทฯ มีโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ
,พนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานและเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ
กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับอนุมัตแิลวในป 2543  
โครงการมีอายุ 5 ป ส้ินสุดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2548 
 ในการประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 22/2547 ผูถือหุนไดอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
ผูบริหารรวมท้ังกรรมการบริษัทในฐานะผูบริหาร ดังนี ้
 1. นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ  700,000 หนวย 
 2. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการบริหาร   450,000 หนวย 
 3. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการบริหาร   400,000 หนวย 
 4. นายนพดล ทับเท่ียง  ผูอํานวยการฝายคุณภาพ     40,000 หนวย 
 5. นางเสาวลักษณ วรามิตรสกุล ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 40,000 หนวย 
 6. นายอาทิตย ไกรฤกษ ผูอํานวยการฝายการเงิน     15,000 หนวย 
 7. นายวิทกร เลิศไพศาล ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต     15,000 หนวย 
 8. นายชูฤกษ โชติมารัตน  ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ      15,000 หนวย 
 9. นางสุนีย เอกธีรจิตต ผูอํานวยการฝายบัญชี      20,000 หนวย  
                                                                           รวม                                      1,695,000  หนวย 
สวนพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,065,000 หนวย 
ท้ังนี้ไมมีพนกังานผูใดนอกจากท่ีกลาวขางตนไดรับสิทธิในการรับหลักทรัพยเกินรอยละ 5 ของจํานวน
หลักทรัพยท่ีออกทั้งหมดในคร้ังนี้ และเม่ือรวบรวมรายช่ือกรรมการและหรือพนักงานท้ังหมดไมเกิน 35 
ราย รวมเปน 2,760,000 หนวย         
 
10)  การรวมหรือแยกตําแหนง  
 
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีผูกอตั้งบริษัทดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
และเนื่องจากบริษัทฯเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสท่ีมีคุณภาพผลิตโดยเคร่ืองจักรท่ีมี
เทคโนโลยีสูงและทันสมัย จึงมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการอีกหนึ่งตําแหนง 
แตในทางปฏิบัติท้ังสองตําแหนงมีการแบงแยกอํานาจ และบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน ไมกาวกายตอ
กัน  
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ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําและมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของ
บริษัทฯ ซ่ึงเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯท่ีไดพิจารณารวมกับฝายบริหารอีกท้ังมี
บทบาทในการทบทวนการบริหารงานของผูบริหารวามีการกํากับดแูลท่ีดีตามหลักเกณฑดังกลาว
หรือไม และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการสนับสนุน ผลักดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการใหความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

สวนกรรมการผูจัดการมีบทบาทและหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ
บริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ซ่ึงถึงแมวา
ประธานกรรมการจะดํารงตําแหนงในสองสถานภาพ ก็ไมปรากฏวามีการขัดแยงทางผลประโยชน
ใดๆในองคกรเกิดข้ึน เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบคอยกํากับดแูล
อยูอยางใกลชิด 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจ ตรวจสอบ
การดําเนนิงานดานการเงิน กําหนดแผนกลยุทธ วิสัยทัศน แผนงาน และบริหารงานตามแนวทางของ
หลักการการกาํกับดูแลกจิการท่ีดีมีบทบาทในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และรักษาผลประโยชนใหกบัผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 
คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 

 1. นายบัญชา  องคโฆษิต   กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ 
 2. นายปญจะ  เสนาดิสัย   กรรมการและกรรมการอิสระ 
 3. นายแพทยทองดี ชัยพานิช   กรรมการและกรรมการอิสระ 
 4. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต   กรรมการ 
 5. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส   กรรมการและกรรมการอิสระ 
 6. นางวรลักษณ  องคโฆษิต   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 7. นางอุบล  จิระมงคล   กรรมการ 
 8. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการ บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั ประกอบดวย 
 1. นายบัญชา  องคโฆษิต   กรรมการผูจัดการ 
 2. นายปญจะ  เสนาดิสัย   กรรมการ 
 3. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต   กรรมการ 
 4. พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส   กรรมการ 
 5. นางวรลักษณ     องคโฆษิต   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 6. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ   กรรมการและกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ประกอบดวย 

 1. นายบัญชา  องคโฆษิต   กรรมการผูจัดการ 
 2. นายปญจะ  เสนาดิสัย   กรรมการ 
 3. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต   กรรมการ 
 4. นางวรลักษณ  องคโฆษิต   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 5. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั ประกอบดวย 
 1. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ   ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายรังสิน  สืบแสง    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายปกรณ  อดุลพันธุ   กรรมการผูจัดการ 
 4.นางทักษณิา  เกษมสันต ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
 5.นางทัศนาลักษณ สันติกุล   กรรมการตรวจสอบ 
 6.นายปญจะ  เสนาดิสัย   กรรมการ 
 7. นางวรลักษณ  องคโฆษิต   กรรมการ 

8.  นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ   กรรมการ 
9. นางขนิษฐา สรรพอาษา   กรรมการ      

 
11)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานใหบริษัทฯ  มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเพียงพอ โดยจัดใหมีผูสอบบัญชี

เขารวมประชุมดวยทุกไตรมาส 
2. สอบทานใหบริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯ 

3. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการท่ี
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 
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4. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมท้ังมีหนาท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนว
ทางการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯ 
ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยท่ัวไปและประสานงานกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังการพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนการสอบบัญชี 

6. ประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทฯและใหคําแนะนําในการลดความเสี่ยง 
7. ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการ

ลงโทษหัวหนาหนวยงานการตรวจสอบภายในของบริษทั 
8. ใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 
9. พิจารณางบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 
10. พิจารณาประเมินผลการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเปน

รายงานเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
11. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ เพือ่ช้ีแจงในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงต้ังผูสอบ
บัญชี 

12. พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป (หากมี
ความจําเปน) 

13. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งการแตงต้ังหัวหนาหนวยงาน
การตรวจสอบภายในหรือการแตงต้ังผูจัดการอาวุโสจากสํานักงานเลขานุการมาเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัทฯ  ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ จํานวน
3 ทาน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามทีก่ําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณดานการบัญชีและการสอบบัญชี ดังนี้ 
 1.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  พลโท นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการตรวจสอบ 
 3.   นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการตรวจสอบ 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เพื่อปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงค  คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม
รวมกับผูบริหาร, เจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน, ผูสอบบัญชีอนุญาต, ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
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 1.  สอบทานและพิจารณาความถูกตองของรายงานงบการเงินบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทรวมและ
บริษัทยอย ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา 
งบการเงินสําหรับป พ.ศ. 2547 มีความชัดเจน และถูกตองตามหลักปฏิบัติทางบัญชี  โดยมีสาระสําคัญ
ในขอสังเกตท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเพยีงพอและถูกตอง 

 2.  สอบทานและพิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวมและบริษัทยอย 
เพื่อตรวจสอบประเด็นท่ีอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงดานผลประโยชน 

 3. พิจารณาและใหคําเสนอแนะแกผูตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและใหขอเสนอแนะแกผูตรวจสอบภายใน ท่ีเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน  อีกท้ังเสนอแนะแนวทางการแกไขท่ี
เหมาะสมในสถานการณท่ีจําเปน  และใหความเหน็ชอบในแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัท
ฯ สําหรับป พ.ศ. 2548  

4.  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคาสอบบัญชีของบริษัทผูสอบบัญชี  และไดตกลงให
เพิ่มไดในเกณฑท่ีเหมาะสมตองานตรวจสอบทางบัญชีและการเงินท่ีเพิม่ข้ึนตามการขยายตัวของ
กิจการของบริษัทฯ   ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให บริษทั Earnt & Young Corporate 
Service Ltd. เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2548 ตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะนาํเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมใหญสามัญประจําปคร้ังตอไป  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอสังเกตวาผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในปนีแ้มจะมียอดขาย
เพิ่มข้ึนแตผลกําไรกลับลดลงเม่ือเทียบกับในปท่ีผานมา  ท้ังนี้เปนเพราะผลกระทบสําคัญจาก
สถานการณเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในระหวางปและการแขงขันทางธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน   
 

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช (ประธาน) 
พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 
นางอุบล  จิระมงคล 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

25 มีนาคม 2548 
 
12. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 



 
 - 14 - 

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในเร่ืองตางๆเชนระบบการบริหารดานการเงิน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกล
ยุทธและเปาหมาย การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในท่ีจะทําการทดสอบความถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเกบ็รักษาและการใชงาน
ทรัพยสิน ประเมินความเพยีงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆ 
พรอมดวยการวางแผนการตรวจสอบและติดตามใหมีการปฎิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงคเพื่อใหการ
ดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯไดจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อควบคุมความเส่ียงท้ังในระดับองคกรและระดบัหนวยงาน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน  สารสนเทศทางการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทจะไดรับ
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับ
ในประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเพยีงพอในงบการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไวซ่ึงระบบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสรางความม่ันใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเกี่ยวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูล
อยางถูกตองและสมบูรณ มีการดแูลการเก็บรักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการ
ปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  เพื่อใหควบคุมดูแลใหบริษัท
ฯมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหน็ตอการดําเนนิงานของบริษัทฯในปท่ีผานมาวามี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว ดังรายละเอียดในหวัขอ รายงานกรรมการ
ตรวจสอบ ในรายงานประจําป 
 
13)  การประชุมคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดการประชุมทุกๆเดือนตลอดท้ังป โดยมีการกําหนดตารางวัน
ประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป ในป 2547 ไดกําหนดใหมีการประชุมทุกวันอังคารท่ีสามของเดือน 
โดยมีการประชุมท้ังหมด 12 คร้ัง  วาระการประชุมท่ีสําคัญในแตละครั้ง ประกอบไปดวยการพิจารณา
แผนธุรกิจ พจิารณาผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การจัดหาเงินทุน การอนมัุติเงินกูยืม และ
ติดตามผลการดําเนินงานอ่ืนๆของบริษัทฯ    

สํานักบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีในการนัดหมายจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให
เพียงพอและจัดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 14  วนักอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลา
ศึกษากอน ในการประชุมแตละคร้ังจะใชเวลาประมาณ  3 ช่ัวโมง ท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของบริษัททํา
หนาท่ีในการจดบันทึก จัดทํารายงานการประชุมรวมท้ังใหคําแนะนําในดานกฎเกณฑตางๆท่ี
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        ในป 2547  กรรมการแตละทานมีรายละเอียดการเขารวมประชุม  ดังนี ้
 
   

รายช่ือคณะกรรมการ เขารวมประชุม/ครั้ง 
1.  นายบัญชา  องคโฆษิต 12 
2.  นายปญจะ  เสนาดิสัย 12 
3.  แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 12 
4.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต 12 
5.  พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 8 
6.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 12 
7.  นางอุบล  จิระมงคล 12 
8.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 12 
จํานวนการประชุมทั้งสิ้นในป  2547 12 

 

        ในป 2547  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 4 คร้ัง  ดังน้ี 
 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุม/ครั้ง 
1.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 4 
2.  พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 4 
3.  นางอุบล  จิระมงคล 4 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการและคาตอบแทนกรรมการแตละราย ไดมีรายงานเปดเผยไวในรายงาน
ประจําป 
 
14. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยได
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหผูลงทุนและผูเก่ียวของไดรับทราบ ทั้งโดยผานชองทางและสื่อสารเผยแพรขอมูล
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 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการพบปะกับผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยเพื่ออธิบายช้ีแจงความ
คืบหนาและการดําเนินงานของบริษัท พรอมท้ังใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดังนี ้
 COMPANY VISIT         จากนกัลงทุน และนักวเิคราะห ประมาณ 30 คร้ังตอป ตามท่ีได
ติดตอเขามา 

ANALYST MEETING   จากนักลงทุน นกัวิเคราะห ประมาณ 3-4 คร้ังตอป 
 ท้ังนี้เพื่อใหกลุมผูลงทุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบับริษทัฯ ไดอยางถูกตอง พรอมท้ังทาง
บริษัทใหการยอมรับ และสนใจท่ีจะเขามาลงทุน อีกท้ังยังทําใหบริษัทฯ ไดรับทราบมุมมองของ
สาธารณชนท่ีมีตอบริษัทฯ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการวางเปาหมายและกลยุทธของบริษัทฯ  นอกจากนี้
กรรมการผูจัดการบริษัทก็ไดใหความรวมมือกับส่ือโทรทัศนในการใหถายทอดคําสัมภาษณตอ
สาธารณชนถึงวิสัยทัศน กลยุทธและแผนการบริหารธุรกิจ ผานรายการ CEO VISION ทาง
สถานีโทรทัศนสีชอง 9 อ.ส.ม.ท. 
 
15. รายงานของคณะกรรมการสําหรับป 2547 
  

ปศักราช 2547 เปนอีกปหนึ่งท่ียากยิ่งไมนอยไปกวาปท่ีผานมาสําหรับเคซีอี ทามกลาง สภาวะ
ตลาดโลกท่ียังไมฟนตวั และยังคงมีแรงกดดันดานราคาสูง ซ่ึงเพิ่มความรุนแรงใหกับการแขงขันทาง
ธุรกิจ และรวมถึงสถานการณของตลาดเงินท่ีมีความผันผวนฉับพลันและยากตอการคาดการณ  เคซีอี
ยังคงยึดนโยบายการตลาดท่ีมียุทธศาสตรอันชัดเจน และมีมาตรการเชิงรุกในการขยายตลาดและฐาน
ลูกคา ทําใหเคซีอี  สามารถฝาอุปสรรคและผานพนวกิฤติการณตางๆ รอบดานไปไดดวยดีอีกคร้ังหนึ่ง 
อีกทั้งยังมีการเติบโตของยอดขายถึงรอยละ 15 ในขณะท่ีคาเงินบาทแข็งคาข้ึนอยางมากก็ตาม 
 

จากงบการเงินรวมของกลุม เคซีอี มียอดขาย 5,713 ลานบาท จาก 4,969 ลานบาทในปกอน  แตเนื่อง
ดวยมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องในบริษัทยอย จึงมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนตามไปดวย   เชน คาเส่ือม
ราคาทรัพยสิน ท่ีมีการตัดคาใชจายเพ่ิมข้ึนถึง 92 ลานบาทในป 2547  และจากภาวะตนทุนวตัถุดิบท่ี
สูงข้ึนโดยเฉพาะในไตรมาสสุดทายของป  ทําใหอัตรากําไรข้ันตนโดยเฉล่ียลดลงไปรอยละ 3  และมี
กําไรสุทธิรวม 241 ลานบาทในป 2547 ลดลงจากปกอนท่ี 299 ลานบาท 
 

ผลการดําเนินงานเฉพาะสวนของบริษัทมีดังนี ้: 

• บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มียอดขาย 2,114 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 105 ลาน
บาท 

• บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั มียอดขาย 1,253 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 171 ลานบาท 
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• บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั มียอดขาย 893  ลานบาท  (เพิ่มข้ึน 46% เม่ือเทียบ
กับปกอน) และมีกําไรสุทธิ 109 ลานบาท 

• บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มียอดขาย 2,680 ลานบาท  (เพิ่มข้ึน 24% จากปกอน) แตมีขาดทุน
สุทธิ 37 ลานบาท 

 

จะเห็นไดวาผลการดําเนินงานของกลุม ไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากผลการดําเนนิงานของ
บริษัทเคซีอี เทคโนโลยี การเติบโตของยอดขายของกลุมเปนผลมาจากการขยายกําลังการผลิตของ
บริษัทเคซีอี เทคโนโลยี และกําไรสุทธิของกลุมท่ีลดนอยลงไปนั้นก็ถูกกระทบดวยผลขาดทุนจาก
บริษัทเคซีอี เทคโนโลยีดวยเชนกัน  นอกจากนี้หากวิเคราะหสถานการณในชวงปท่ีผานมา จะพบวา
จากชวงตนปถึงไตรมาส 3 นั้น ยอดขายและกําไรของกลุมมีการเติบโตอยางสมํ่าเสมอในอัตราท่ีนา
พอใจ หากแตประสบปญหาหนักในไตรมาสสุดทายของป และเกดิผลขาดทุนในไตรมาส 4 จึงทํา
ใหผลการดําเนินงานของป 2547 ถดถอยลง 
 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี ไดขยายการลงทุนเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตแผนพิมพวงจรไฟฟา (Outer Layer) 
โครงการ3 ซ่ึงแลวเสร็จในปลายไตรมาสแรกของป 2547 ทําใหกําลังการผลิตเพิ่มข้ึนเปน 900,000 
ตารางฟุตตอเดือน  มีการใชกําลังการผลิตในโครงการสวนขยายดังกลาวไดถึง 35% ในไตรมาส 3 แต
ไมสามารถรักษาระดับการผลิตนี้ไวไดในไตรมาส 4  เนือ่งจากประสบปญหาในการผลิต ปญหาตางๆ 
ดังกลาวเปนปญหาทางเทคนคิท่ีพบไดเสมอ โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการปรับเพิ่มระดับการผลิต แต
ปญหาเหลานีก้็ไดรับการดแูลในทันที มีการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา และไดดําเนินการแกไขไป
แลวเปนสวนใหญในชวงส้ินป อยางไรก็ตามการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยังอยูในระหวางการ
ดําเนินการและเปนไปอยางตอเนื่อง เพือ่เตรียมรองรับการผลิตอยางเต็มประสิทธิภาพท่ีคาดวาจะเร่ิม
ไดในไตรมาสสอง 
 

เพื่อรองรับกําลังการผลิต 900,000 ตารางฟุตตอเดือนพรอมท้ังเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เชนการเพิ่มการ
ผลิตแบบหลายช้ัน (Multilayer) ใหมากข้ึน และการเพิม่จํานวนช้ัน (Layer count) บริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จําเปนท่ีจะตองขยายพืน้ท่ีโรงงานเพ่ือใชเปนคลังสินคาและสวนการผลิตของ Inner Layer 
เพิ่มข้ึนดวย บริษัทฯจึงไดซ้ือท่ีดินดานขางโรงงานเพ่ิมอีก 8 ไร เพื่อสรางอาคารสําหรับโรงงานสวน
ขยายโครงการ 4 และใชเปนคลังสินคา คาดวาโครงการจะเร่ิมดําเนินการผลิตไดในปลายไตรมาสแรก
ของป 2548 
 

ในป 2547 คณะกรรมการบริษัทไดตดัสินใจแยกธุรกิจผลิตแผนลามิเนตออกจากธุรกิจหลัก เนื่องจาก
ธุรกิจผลิตแผนลามิเนต เปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถทําการตลาดไดท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ แตมีความจําเปนในการขยายการลงทุนอีกมากเพื่อลดภาระตนทุนของ
เงินทุนท่ีจะเขามาสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2547 บริษัทไดดําเนินการขาย
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นอกจากนี้บริษัทยังไดปรับนโยบายการขายใหมีการขยายฐานลูกคาสูลูกคานอกกลุมมากข้ึน โดยมี
เปาหมายการขายใหกลุมลูกคาท่ัวไปไมต่ํากวารอยละ 30 ในป2548 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
ขายน้ีทําใหบริษัทในกลุม ตองส่ังซ้ือและนําเขาแผนลามิเนตจากผูขายอ่ืนในตางประเทศ  เปนผลให
ตองสํารองวัตถุดิบคงคลังในปริมาณท่ีสูงข้ึนมาก อีกท้ังยังตองรับความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของ
ราคาตลาดและอัตราแลกเปล่ียนดวย 
 

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในการแยกธุรกิจผลิตแผนลามิเนตออกจากธุรกิจหลักของกลุม
ในครั้งนี้ถือวาเปนนโยบายท่ีเหมาะสมในระยะยาว และเปนความจําเปนทางธุรกิจอยางแทจริง 
หากแตในขณะเดยีวกันอาจสงผลกระทบในดานอ่ืนท่ีเกนิการคาดการณตอกลุมเคซีอี ในระยะเวลา
หนึ่ง 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา    เคซีอีไดรับความไววางใจจากลูกคา   ท้ังในดานมาตรฐานการผลิต  และ
การบริการ   ดงัจะเห็นไดจากรางวัลตางๆมากมายท่ีนาภมิูใจ รวมถึงการท่ีบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพISO/TS16949 ในเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา ซ่ึงสามารถเพิ่มความ
เช่ือม่ันในมาตรฐานการผลิต ใหกับลูกคาไดเปนอยางด ี
 

ในปหนา เคซีอี มีแผนขยายการลงทุนเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตอีกหลายโครงการ เพื่อใหเพียงพอกับการ
ขยายตวัของตลาด หลังการขยายการลงทุน บริษัทเคซีอี อีเล็คโทรนิคส และบริษทัเคซีอี อินเตอร
เนช่ันแนล แตละบริษัทจะมีกําลังการผลิตสูงสุด 450.000 ตารางฟุตตอเดือน ในขณะท่ีบริษัทเคซีอี  
เทคโนโลยี มีการขยายการลงทุนใน Inner Layer line 4 เพื่อสนับสนุนการผลิต 900,000 ตารางฟุตตอ
เดือน กําลังการผลิตรวมของกลุมจะเพิ่มข้ึนเปน 1.8 ลานตารางฟุตตอเดือน คาดวาโครงการสวนขยาย
ดังกลาวจะเร่ิมดําเนินการไดในตนไตรมาส 2 ของป 2548 
 

คณะกรรมการบริษัทยังดําเนนิการอยางตอเนื่องในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และไดปฎิบัติตาม
หลักการการกาํกับดูแลกจิการท่ีดีตามเกณฑการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี 15 ขอ ซ่ึงกําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทไดรับการจัดอันดับวาเปนบริษทัแนวหนา ท่ีมีการกํากับดแูล
กิจการท่ีดี ในดานการกํากับดูแลกิจการ ในดานสิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตอผูถือหุน  
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซ่ึงทําการสํารวจและประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ดวยความสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูรวมทุน ลูกคาและพนักงานทุกคนซ่ึงเปนกําลัง
สําคัญท่ีสุดท่ีรวมสรางความสําเร็จอันนาภมิูใจนี ้ รวมถึงสถาบันการเงิน ท่ีมอบความเช่ือม่ัน และให
การสนับสนุนการดําเนนิงานของบริษัท ดวยดตีลอดมา 
 
          นายบัญชา       องคโฆษิต 
               ประธานกรรมการ 
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