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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, จอแอลซีดี, อุปกรณอีเล็กทรอนิกส
ท้ังหมดในรถยนต,  เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม, เคร่ืองมืออีเล็กทรอนิกสทุกประเภท 
 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบป 2548 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 ซ่ึง 
ปรากฏผลกําไรสุทธิ เปนจํานวน 1.33 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน ซ่ึงมีผลกําไร 240.92 ลานบาท 
คิดเปนผลการดําเนินงานลดลง รอยละ 99.45 ดวยสาเหตุโดยสรุปดังนี ้
 ในป 2548 บริษัทฯ และบริษทัในเครือ มียอดขายรวมท่ีเติบโตข้ึนรอยละ 16.7 จาก 
5,713.27 ลานบาท เปน6,668.24 ลานบาท ตามการขยายกําลังการผลิตในทุกบริษัท การดําเนนิงาน
ในชวงคร่ึงปแรก บริษัทฯ ประสบปญหาทางดานการผลิต ทําใหไมสามารถผลิตไดเต็มท่ี และมี
อัตราการสูญเสียสูง ประกอบกับการแข็งคาของเงินบาท ซ่ึงสงผลใหเกิดขาดทุนจากการดําเนินงาน
สะสมมาเปนจาํนวนมาก ตอมาในชวงตนไตรมาส 3 บริษัทฯ ฟนตวัอยางรวดเร็ว เนื่องจากปญหา
การผลิตตางๆ ไดรับการแกไขเปนสวนใหญ มีการใชกําลังการผลิตไดเพิ่มข้ึน อัตราการสูญเสียอยู
ในระดบัท่ีควบคุมได สวนคาเงินบาทก็มีการปรับตัวไปในทิศทางท่ีเอ้ือประโยชนตอบริษัทฯ ดังนัน้ 
ตั้งแตไตรมาส 3 เปนตนมาถึงปลายป 2548 บริษัทฯ จึงกลับมามีกําไร 
 ในภาพรวมทางดานการเงิน แมวาจะมีการขยายตัวของรายได แตสัดสวนของตนทุนก็ได
ขยับสูงข้ึนดวย จากรอยละ 81 เปนรอยละ 83 ตอยอดขาย เนื่องจากปญหาดานการดําเนินงานในชวง
ตนป ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน และผลกระทบจากราคาน้ํามัน รวมถึงผลกระทบจากคาเส่ือม
ราคาเคร่ืองจักรท่ีเพิ่มข้ึนจากปกอนถึง 92 ลานบาท นอกจากนั้น รายจายดอกเบ้ียก็เพิ่มสูงข้ึนถึง 64 
ลานบาท ตามแนวโนมตลาดและความตองการเงินลงทุนหมุนเวยีนท่ีเพิ่มข้ึน 
 



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     
โทรศัพท :       02-326-0199 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย 
โทรสาร :       02-326-0300 
 
 



1.ปจจัยความเส่ียง 
 

ปจจัยความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียง 
ดวยบริษัทเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนช้ินสวนพื้นฐานสําคัญใน
การผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนกิสทุกประเภท ดังนั้น ปจจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดยหลักจึงแปรผันไป
ตามกระแสความผันผวนของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส หรือเปนปจจยัความเส่ียงทางดาน
กระบวนการผลิต   รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในตลาดเปาหมาย    โดยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผัน
ผวนดังกลาวขางตนอาจมาจากวัฎจกัรอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขตางๆ ของตลาด  ภาวะเศรษฐกิจ  และปจจัยทางดานการผลิตอ่ืนๆ  
 

ปจจัยความเส่ียงภายนอกและนโยบายการบริหารความเส่ียง 
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอีเลกทรอนิกส 
อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสเติบโตข้ึนอยางมากในชวงป ค.ศ.1990  ตามการเติบโตของตลาดใน
กลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณเกี่ยวเน่ือง  หากแต
ไดมีการปรับตัวลงอยางรุนแรงในชวงป ค.ศ. 2001 - 2003 หลังการลมสลายของตลาดในกลุม
อุตสาหกรรมเทคโนยีสารสนเทศ อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคสกลับฟนตัวข้ึนไดอยาง
ตอเนื่องนับต้ังแตป ค.ศ.2004 จากอุปสงคท่ีเพิ่มมากข้ึนในสินคากลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณเกีย่วเนื่อง  และ กลุมอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีระดับสูงเชน ผลิตภัณฑยุทโธปกรณทางการทหาร  ผลิตภัณฑอากาศยาน  ผลิตภัณฑยาน
ยนต และ ผลิตภัณฑทางดานการอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงไปตามวัฎจกัรของ
อุตสาหกรรมอาจนําไปสูความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงเชิงลบทางดานยอดขายและราคาได   
อยางไรก็ตามมีการคาดการณวาอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคสจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่องไดในอัตรา
สูงใกลเคียงรอยละ 10 ในสองปขางหนานี้    ซ่ึงจะเพิ่มอุปสงคในสินคาแผนพิมพวงจร
อีเล็กทรอนิกสใหมากข้ึนตามไปดวย   บริษทัจึงมีนโยบายมุงเนนการผลิตสินคาอีเลคโทรนิคสใน
อุตสาหกรรมยานยนตซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอยางสมํ่าเสมอ  และยังไดกระจายการผลิต
ในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดวยเพื่อเปนการกระจายความเส่ียงจากการพึง่พาอุตสาหกรรมใดเพียง
อุตสาหกรรมเดียว 
 
ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี
แมวาบริษัทอาจจะมีความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต แตจากการที่บริษัท
มุงเนนการผลิตสินคาคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพสูงมาโดยตลอด  ประกอบกับความสัมพันธอัน
ยาวนานกับผูผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนิกสท่ัวโลก ทําใหบริษัทมีความสามารถในระดับผูนํา



เทคโนโลยีการผลิตเม่ือเทียบกับผูผลิตรายอ่ืนๆ โดยเหน็ไดจากการทีผ่ลิตภัณฑของบริษัทไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางจากลูกคาช้ันนําท่ัวโลก  ซ่ึงปจจัยเหลานี้เองท่ีทําใหบริษัทสามารถปรับตัวรับ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  
 
ความเสี่ยงทางดานการตลาด 
ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของตลาดอาจเกิดไดจากปจจัยภายในประเทศของตลาดผูซ้ือเอง เชน 
ภาวะเศรษฐกจิ สถานการณทางการเมือง  นโยบายการคาระหวางประเทศ   สงคราม  การกอการราย 
เปนตน  และรวมถึงปจจยัในระดับองคกรของลูกคา   เชน มีการควบรวมกิจการ  การเปล่ียนแปลง
นโยบายในการจัดซ้ือ เปนตน    เพื่อลดความเส่ียงดังกลาวบริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะคงสัดสวน
การตลาดสวนใหญไวในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ท้ังนี้เนื่องจากตลาดสินคาอีเล็กทรอนิกสยาน
ยนต  มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง และเปนตลาดที่มีคูแขงนอยราย    เพราะมีความ
ยากลําบากในการเขามาของผูผลิตรายใหมๆ ดังจะเห็นไดวาประมาณก่ึงหนึ่งของยอดขายของบริษัท
เปนการขายเขาสูตลาดในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  และ  ลูกคารายใหญ 5  อันดับแรกเปนผูผลิต
ช้ันนําในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสในระดับโลก รวมทั้งบริษัทไดกระจายฐานลูกคาไปยังกลุม
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และในท่ัวทุกภูมิภาคของโลกเพื่อเปนการกระจายความเส่ียงทางดานการตลาด 
  
ความเสี่ยงในการแขงขนัทางธุรกิจ 
การเติบโตอยางกาวกระโดดของผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ในประเทศจนี ถือเปน
อุปสรรคช้ินใหญสําหรับผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสท่ัวโลกและรวมถึงบริษทัดวย    
ถึงแมวาบริษัทจะกําหนดตลาดเปาหมายไวอยางชัดเจนท่ีตลาดสินคาคุณภาพสูงและไมไดเปนคูแขง
โดยตรงกับผูผลิตในประเทศจีน    แตการปรับตัวลดลงของราคาขายก็เกิดข้ึนอยางตอเนื่องในหลาย
ปท่ีผานมา จากความกดดันทางออม เม่ือมีการผลิตสินคาราคาถูกเขาสูตลาดเพ่ิมมากข้ึน บริษัทจึง
ยังคงกลยุทธไวเชนเดิม  ท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีความซับซอนและมีคุณภาพสูง  และคงสัดสวน
การตลาดไวในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อให
สามารถรองรับกับปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีเพิ่มข้ึนไดอยางมีประสิทธภาพ 
 

ปจจัยความเส่ียงภายในและนโยบายการบริหารความเส่ียง 
ความเสี่ยงทางดานการผลิต 
ความรูและความชํานาญพิเศษทางดานการผลิต  รวมท้ังทักษะของบุคลากร เปนปจจยัหลักช้ีนํา
ความสําเร็จของบริษัท ปญหาการขาดแคลนบุคลากรหรือปญหาอ่ืนดานแรงงานจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของสินคา ดังน้ันบริษทัจึงสงเสริมการฝกอบรม
ทางเทคนิคและใหความรูอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางทักษะและความรูในเทคโนโลยท่ีีทันสมัยแก



บุคลากร    ท้ังนี้บริษัทไดขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องตลอด 10  ปท่ีผานมาเพื่อรองรับปริมาณ
การส่ังซ้ือสินคาท่ีเพิ่มข้ึน   และในเวลาเดยีวกันบริษัทกไ็ดเรียนรูท่ีจะพัฒนาเทคนิคการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพสินคาข้ึนมาโดยลําดับ ดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดรับความเช่ือถือและเช่ือม่ันจากลูกคา
มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นการท่ีบริษัทมีฐานการผลิตอยูอยางเพียงพอในประเทศไทย บริษัทยังไดรับ
ประโยชนจากการเคล่ือนยายฐานการผลิตจากประเทศทางยุโรปและอเมริกา มาสูประเทศท่ีมีตนทุน
การผลิตท่ีต่ําลงในภูมิภาคเอเชียดวย 
 
ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสําหรับการผลิต 
ความเส่ียงทางดานวัตถุดิบเกดิข้ึนไดจากการขาดวัตถุดิบท่ีตองใชในการผลิตซ่ึงอาจจะนําไปสูการ
หยุดการผลิต หรือการมีวัตถุดิบท่ีดอยคุณภาพ หรือการปรับราคาของวัตถุดิบ บริษัทไดตระหนักถึง
ความเส่ียงดังกลาวจึงไดสรางโรงงานเพ่ือผลิตวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ แผนลามิเนตและแผนพรี
เพค โดยการจดัต้ังบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร จํากัด ข้ึนเพ่ือดําเนินการผลิต การซ้ือลามิเนต
จาก TLM ชวยใหบริษัทมีความเชื่อม่ันไดวาวัตถุดิบหลักจะมีอยางเพยีงพอและมีคุณภาพและ
คุณสมบัติตามท่ีตองการ สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวสัดุจําเปนในการผลิตอ่ืนๆ บริษัทไดทําการ
คัดเลือกผูผลิตหรือผูจัดจําหนายหลักไว 2 - 3   รายตอรายการ นอกจากน้ีแลว บริษัทยงัไดมีการ
พัฒนาสัมพันธอันดีกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายมาเปนเวลายาวนาน  แตอยางไรก็ตามบริษัทก็ไดมี
การติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตลาดอยางใกลชิด       และ มีการสํารองวัตถุดิบหลักไวอยาง
เพียงพอท่ีจะใหการผลิตสามารถดําเนินไปไดอยางเรียบรอยตามแผนการผลิต 
 
ความเสี่ยงทางการเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทเกิดข้ึนจากท้ังทางดานการขาย การซ้ือปจจยัการผลิต และ
การกูยืมท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  การขายในเงินสกุลตางประเทศยังคงเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  
และ เงินยูโร โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 56 และ 37 ของยอดขายตามลําดับ ในขณะท่ี การซ้ือ
ปจจัยการผลิตจะใชสกุลเหรียญสหรัฐฯ ประมาณรอยละ 60 ของตนทุนขาย  นอกจากนั้นบริษัทและ
บริษัทยอยไดทําการกูยืมเงินบางสวนเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  และเงินยูโร   การบริหารความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนไปตามแนวทางการดํารงคสินทรัพยและหนี้สินในสกลุเงินตรา
ตางประเทศใหมีสัดสวนสมดุลกัน (Natural Hedges) รวมท้ัง บริษัทไดเขาทําสัญญาซ้ือ/ขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาตามสถานการณสําหรับรายการซ้ีอขายท่ีจะครบกําหนดเปนระยะๆตาม
สถานการณ ท้ังนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกูสวนใหญของบริษัทอิงกับอัตราดอกเบ้ียลอยตัว บริษัทจึงไดรับ
ผลกระทบจากการปรับข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในชวงท่ีผานมา บริษัทมีนโยบายท่ีจะใชเคร่ืองมือ
อนุพันธทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียตามสถานการณท่ีเหมาะสม 

 



 



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 

 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    

 
 ในระหวางป 2548 ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลว และยังไมไดใชสิทธิ 

จํานวน 70,000 หนวย (2547 : 70,000 หนวย) 
 

 





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 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2547 2547 2548 2547 2548 2547 
รายได             
รายไดจากการขาย 1,251,377,150 893,495,636 1,471,339,371 1,233,386,135 3,363,168,680 2,950,759,313 1,833,732,914 1,529,129,941 6,668,240,965 5,713,275,389 7,919,618,115 6,606,771,025 

  หัก : รายการระหวางกัน - - - - - - - - (1,251,377,150) (893,495,636) (1,251,377,150) (893,495,636) 
     ขายสุทธิ 1,251,377,150 893,495,636       5,416,863,815 4,819,779,753 6,668,240,965 5,713,275,389 

รายไดอืน 9,323,251 8,791,925       99,821,871 217,443,725 109,145,122 226,235,650 
รวมรายได 1,260,700,401 902,287,561       5,516,685,686 5,037,223,478 6,777,386,087 5,939,511,039 
             
กําไรกอนดอกเบียจายและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล           262,083,207 414,262,595 

หัก :   ดอกเบียจาย           (212,092,469) (147,817,465) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (14,503,775) (14,398,429) 
           35,486,693 252,046,701 
หัก :  สวนของผูถือหุน สวนนอยใน

กําไร 
 สุทธิรวม           (34,155,102) (11,122,275) 
กําไรสุทธิ           1,331,861 240,924,426 

 
 



  

  

         ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เปนดังตอไปนี้ :- 
                                                                                                                          (หนวย : บาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนวงจรพิมพ รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
สินทรัพยถาวร    400,564,802 451,945,255 4,873,767,372 4,981,436,172 5,274,332,174 5,433,381,427 
สินทรัพยอื่น    694,259,532 498,227,216 2,904,514,600 2,758,321,430 3,598,774,132 3,256,548,646 
สินทรัพยรวม 1,094,824,334 950,172,471 7,778,281,972 7,739,757,602 8,873,106,306 8,689,930,073 

 

 



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 สวนบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
(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 
 สินคาของบริษัทฯ มีการแขงขันในตลาดโลกสูง โดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชีย จึงอาจ
พิจารณาวามีขอจํากัดในดานตนทุนวตัถุดิบ ซ่ึงยังตองนําเขาเปนสวนมาก นอกจากนั้นตนทุนทาง
การเงิน เชน ดอกเบ้ียกเ็ปนสวนสําคัญท่ีจะกําหนดราคาขายของบริษัทฯ เพื่อใหแขงขันได 
 
 



 สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง 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)/25
45 

1664(2)/25
47 

1378/254
3 

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

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไดรับ 

 
ไมไดรับ 

 
ไมไดรับ 

 
ไดรับ  

 
ไมไดรับ 



สามปยอนหลัง ยกเวนสอง
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 ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับการอนุมัติการขอยกเลิกบัตรสงเสริมเลขที่ 1618/2538 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2538 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไมมีภาระภาษีอากรดานเครื่องจักรและวัตถุดิบตามประกาศที่ บ. 78/2547 ลงวันที่ 17 สิงหาคม  2547   

 



รายไดจากการขายของบริษัทฯเปนรายไดจากการสงออกและการขายในประเทศ ซึ่งสามารถจําแนกตามรายไดสวนที่ไดรับการสงเสริม 

  การลงทุนและสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ดังตอไปนี้ :- 

                                                                          (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 กิจการที่ไดรับ กิจการที่ไมไดรับ  
 การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการลงทุน รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
รายไดจากการขาย      

รายไดจากการสงออก - - 2,170,927,148 1,958,178,529 2,170,927,148 1,958,178,529
 รายไดจากการขายในประเทศ - - 149,206,207 157,309,469 149,206,207 157,309,469

รวมรายไดตามภาษี    2,320,133,355 2,115,487,998

รายไดจากการขายฝาก    (2,230,016 (656,261

รวมรายไดตามบัญชี    2,317,903,339 2,114,831,737

 

 
 



การตลาดและการจําหนาย 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญทางดานคุณภาพและบริการเปนหลัก นอกจากนี้ ราคาขายยังเปน
ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน มีการสงสินคาตรงตามเวลาและถูกตองครบถวนตาม
จํานวนใบส่ังซ้ือ ลูกคามีปริมาณการส่ังซ้ือมากกวา 150 ราย และจะไมผลิตสินคาใหแกลูกคารายใด
รายหนึ่ง เกินกวา 15% ของยอดขายรวม ท้ังนี้เพื่อลดความเส่ียงในลูกคาแตละราย ในป 2548 ลูกคา
รายใหญ 10 รายแรกไดซ้ือสินคารวมกันประมาณ 70%  ของยอดขายรวม บริษัทฯ  มีฐานลูกคาท่ีมี
ช่ือเสียงและยดึถือเร่ืองคุณภาพตลอดจนฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง  โดยบริษัทมีตัวแทนใน
ตางประเทศ สวนลูกคาในประเทศจะติดตอฝายขายของบริษัทโดยตรง บริษัทฯ จะเปนผูเสนอราคา
สินคาพรอมกําหนดอัตราเพิม่สําหรับตัวแทนจําหนาย 

 
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 เยอรมัน อเมริกา อินเดีย
และจีน   ดวย 

 



       การตลาด 
       กลยุทธทางการตลาด 
       จุดเดน จดุดอย ทางการตลาด สรุปไดดังนี ้
             จุดเดน 

1. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตในประเทศยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับคาแรง
ในประเทศอ่ืนๆ ในภาคพืน้ยโุรป อเมริกา และเอเชีย 

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

จุดดอย 
1. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสวนใหญยังตองนําเขามาจากตางประเทศเนื่องจากยังไมมี

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 23.60% ของ
ยอดขายและวธีิการขายโดยคําส่ังซ้ือนี้จะผานมาจากบริษทัตัวแทน ซ่ึงจะเปนผู
รวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมดและสงมายังบริษทัฯ เพื่อดําเนินการผลิตตามใบส่ังซ้ือของ
ลูกคาแตละราย เม่ือสินคาผลิตเรียบรอย บริษัทฯ กจ็ัดสงไปยังลูกคาโดยตรง หรือบาง
รายสงผานบริษัทตัวแทน       

 

2. KCE AMERICA INC. อยูท่ีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา รับผิดชอบลูกคา ใน
สหรัฐอเมริกา,แมกซิโก,บราซิล  และประเทศแคนาดา บริษัทฯ  จะสงสินคาออกไปขาย 
22.60%  ของยอดขาย และวิธีการขาย โดยคําส่ังซ้ือนี้จะผานมาจากบริษัทตัวแทนซ่ึงจะ
เปนผูรวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมด และสงมายังบริษัทฯ เพือ่ผลิตตามใบส่ังซ้ือของลูกคาแต
ละราย เม่ือสินคาผลิตเรียบรอย บริษัทฯ กจ็ะสงไปยังลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผาน
บริษัทตัวแทน 

 
3. KCE SINGAPORE PTE LTD. อยูท่ีประเทศสิงคโปร รับผิดชอบลูกคาในทวีปเอเชีย 

และออสเตรเลียท้ังหมด ยกเวนประเทศไทย บริษัทฯ จะสงสินคาออกไปขาย 19.50% 
ของยอดขาย และวิธีการขาย โดยคําส่ังซ้ือจะผานมาจากบริษัทตัวแทนซ่ึงจะเปนผู
รวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมดและสงมายังบริษทัฯ เพื่อผลิตตามใบส่ังซ้ือของลูกคาแตละ
ราย เม่ือสินคาผลิตเรียบรอยบริษัทฯ กจ็ดัสงไปยังลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผาน
บริษัทตัวแทน 

4. ENZMANN LEITERPLATTEN VERTRIEBS GMBH. อยูในประเทศเยอรมัน 
รับผิดชอบลูกคาในประเทศเยอรมันและออสเตรีย บริษัทฯ จะสงสินคาออกไปขาย 
28.20% ของยอดขาย และวธีิการขาย โดยคําส่ังซ้ือจะผานมาจากบริษทัตัวแทนซ่ึงจะ
เปนผูรวบรวมคําส่ังซ้ือท้ังหมด และสง มายังบริษัทฯ เพือ่ดําเนินการผลิตตามใบส่ังซ้ือ
ของลูกคาแตละราย และจัดสงสินคาไปยังลูกคาโดยตรง หรือบางรายสงผานบริษัท
ตัวแทน 

5. ลูกคาในประเทศไทย บริษัทฯ ติดตอเอง ซ่ึงสวนใหญจะเปนการ RE-EXPORT 
ออกไปตามประเทศตางๆ บริษัทฯ จะขายออกไปจํานวน 6.10% ของยอดขาย วิธีการ
ขายคือไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคาโดยตรง 



  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 ยุโรปและเอเชีย และผานการตรวจสอบ
คุณภาพโดยมาตรฐานโลก 

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

หลายแหงท่ัวโลก ซ่ึงสามารถใหบริการลูกคาไดทันทวงทีในทุกพ้ืนท่ีท่ัวโลก 
โอกาสและอุปสรรค 
 อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสภายในประเทศมีศักยภาพในการลงทุนคอนขางสูง เพราะ
ตนทุนแรงงานตํ่า เม่ือเทียบกับประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกา  แตเนื่องจากการสนับสนุนทาง
ภาครัฐยังไมเพียงพอ จึงทําใหขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และเช่ียวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย จึงตองมีการจางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเขามาทํางาน 
ปจจัยภายนอกท่ีอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 

การถดถอยทางดานเศรษฐกจิในตลาดโลกเปนปจจยัโดยตรงท่ีจะมีผลกระทบตอกลุม
อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส  เม่ือความตองการในการซ้ือลดลงก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูผลิต 

 



การผลิต กําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิต 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

                              (ตาราฟุต)  

 3ป 2548 4ป 2547 5ป 2546 

กําลังการผลิต 5,400,000 3,800,000 3,800,000 

การผลิตจริง 4,630,000 3,500,000 3,500,000 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต)

  
 6ป 2548 7ป 2547 8ป 2546 

กําลังการผลิต 5,400,000 3,600,000 3,600,000 

การผลิตจริง 4,000,000 3,600,000 3,600,000 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต)  

 9ป 2548 10ป 2547 11ป 2546 

กําลังการผลิต    

พรีเพก 132,924,299 112,000,000 78,600,000 

ลามิเนต 17,788,122 20,400,000 9,800,000 

จํานวนกะ** 2 2 3 
 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 
            (ตารางฟุต)  

 12ป 2548 13ป 2547 14ป 2546 

กําลังการผลิต 10,800,000 10,800,000 7,200,000 

การผลิตจริง 8,400,000 8,400,000 7,000,000 

จํานวนกะ** 2 2 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) 

ขั้นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภัณฑเดียวกัน   
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  117,118  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  
สวนในดานเคร่ืองจักร บริษัทฯไดมีการนําเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเขามาใชใน
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 แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสใหสอดคลอง 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 นัน่หมายถึง การชวยลดตนทุนการผลิตลงดวย ปจจุบัน
กระบวนการผลิตไดมีการพฒันาไปสูรายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัต ิ ซ่ึงมีประสิทธิภาพดี
เยี่ยม  ท้ังในดานปริมาณ  การผลิต และคุณภาพ ของแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส 

 



5.     ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
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 ปจจุบันใชเปนคลังสินคาช่ัวคราวและเก็บเอกสารทางบัญชี 

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 ตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังติดกับแปลงท่ี 4 ในเนื้อท่ี 6 ไร ซ้ือเพ่ือ
จัดสรางโรงงานในอนาคต 

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 โดยดําเนินธุรกจิหลักคือผลิตและจําหนายแผนวงจรพิมพ 

 เคร่ืองจักร และอุปกรณการผลิตท่ีใชอยูเปนเคร่ืองจักรท่ีใหมและทันสมัย ทางบริษัทฯ ได
เลือกซ้ือเคร่ืองจักร ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงจากท่ัวโลก เชน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน อิตาลี
และเยอรมนั อายุการใชงานของเคร่ืองจักรโดยเฉล่ีย 6 ป ถึง 10 ป เคร่ืองจักรท่ีมีอยูสามารถผลิตแผน
พิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสได 10,800,000 ตารางฟุต/ป บริษัทฯ มีโครงการจะเพิ่มเคร่ืองจักรเพื่อใหมี
กําลังการผลิตไดถึง 12,800,000  ตารางฟุต ในป 2549 



7ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย 
                     ณ. วันท่ี 31  ธันวาคม  2548 
8ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ของบริษัทและบริษัทยอย 

                                                                                                              (หนวย:บาท) 
 จํานวนเงิน  
ท่ีดิน 366,940,482 

1อาคารและโรงงาน 429,541,213 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 4,013,480,969 

2สวนปรับปรุงโรงงาน 26,465,005 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 305,414,391 

สวนปรับปรุงสํานักงาน 4,704,795 

ยานพาหนะ 13,544,744 

โรงงานและสวนปรับปรุงโรงงานระหวางกอสราง 699,500 

เคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง 113,477,804 

เคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางทาง 27,271 

  
 

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 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน -  5 - 16  ป 
สวนปรับปรุงโรงงานและสํานักงาน -  5 - 20  ป 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานกังาน -  5 - 10  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางทาง
และระหวางติดต้ัง 

การบันทึกตนทุนการกูยืมเงินเปนราคาทุนของทรัพยสิน  

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  

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 



สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

9 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ในการบริหาร
ความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

 สวนตางของอัตราแลกเปล่ียนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราลวงหนาท่ียังไมครบกําหนดเปน
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนทันทีในสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับอัตราแลกเปล่ียน
อางอิง ณ วันส้ินปของธนาคารแหงประเทศไทย และบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายสําหรับป 

 ผลตางระหวางอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาและอัตราแลกเปล่ียนทันทีในสัญญาซ้ือขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนานํามาเฉล่ียรับรูเปนรายได หรือคาใชจายตามอายุของสัญญา 
 
ภาระผูกพันของทรัพยสินระยะยาว 
 บริษัทฯมีงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินกูสกุลเงินบาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 
3.75 ตอป  MLR (MINIMUM LOAN RATE) ตอป ซ่ึงบริษัทฯ ไดจดจํานองท่ีดนิบางสวนเปน
หลักประกนั  
 บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง มีเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารเปนเงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ีย ระหวางรอย 3.50 ตอป ถึง 3.85 ตอป  
LIBOR บาท รอยละ 1.5 ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกนัโดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 
จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั ซ่ึงเปนบริษทัยอยอีกแหงหนึ่ง มีเงนิกูยมืระยะ
ยาวจากธนาคารเปนเงินกูสกลุเงินบาท โดยมีวงเงิน 340 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 
4.50 ตอป MLR( MINIMUM LOAN RATE) ลบ รอยละ 1.50 ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้า
ประกัน โดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และการจดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและ
เคร่ืองจักรบางสวนของบริษทัยอย 
 บริษัท เคซีอี เทคโนโลย ี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง มีเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารเปนเงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียระหวาง MLR (MINIMUM LOAN RATE) 
ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกัน โดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และการ
จดจํานองท่ีดนิพรอมส่ิงปลูกสรางและจดจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย 
 
 





รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้ :- 

    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

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

    บาท บาท บาท     

เฉพาะของบริษัทฯ          
1 11 มีนาคม 2546 ธนาคาร 48,000,000 บาท 12,900,000 2,850,000 15,750,000 4 ป 1 เดือน 1 เดือน - 
2. 5 กุมภาพันธ 2547 ธนาคาร 50,000,000 บาท 6,250,000 - 6,250,000 2 ป 3 เดือน 3 เดือน - 
3. 2 กรกฎาคม 2547  ธนาคาร 50,000,000 บาท 22,908,000 - 22,908,000 2 ป  1 เดือน  1 เดือน - 
4. 18 สิงหาคม 2548  ธนาคาร 1,000,000 ยูโร 16,447,133 22,257,474 38,704,607 2 ป  1 เดือน  1 เดือน - 

รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ    58,505,133 25,107,474 83,612,607     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    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 6,000,000 - 6,000,000 2 ป 1 เดือน 1 เดือน - 
2. 2 กรกฎาคม 2547 ธนาคาร 109,500,000 บาท 36,540,000 69,915,000 106,455,000 4 ป  1 เดือน  1 เดือน - 
3. 2 กรกฎาคม 2547 ธนาคาร 1,000,000 ยูโร 16,317,905 31,272,069 47,589,974 4 ป 1 เดือน 1 เดือน  - 
    58,857,905 101,187,069 160,044,974     

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด         
1. 18 กรกฎาคม 2545 ธนาคาร 340,000,000 บาท 90,000,000 48,500,000 138,500,000 5 ป 3 เดือน 3 เดือน - 
    90,000,000 48,500,000 138,500,000     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด         
1. 9 กุมภาพันธ 2544 ธนาคาร 1,070,000,000 บาท 267,500,000 133,750,000 401,250,000 6 ป 3 เดือน 3 เดือน 1 เดือน - 
2. 1 ธันวาคม 2546 ธนาคาร 3,000,000 ยูโร 34,460,659 112,388,741 146,849,400 6 ป 3 เดือน 3 เดือน - 
3. 9 สิงหาคม 2547 ธนาคาร 445,500,000 บาท 52,400,000 393,100,000 445,500,000 6 ป 3 เดือน 1 เดือน - 
4. 20 กันยายน 2547 ธนาคาร 704,049,770 บาท 167,720,000 368,609,770 536,329,770 4 ป 6  เดือน 3 เดือน 1 เดือน - 
5.   27 ตุลาคม 2547 ธนาคาร  124,500,000 บาท 7,300,000 117,200,000 124,500,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน - 
6. 28กุมภาพันธ 2548 ธนาคาร 180,000,000 บาท - 180,000,000 180,000,000 6 ป 3 เดือน 1เดือน - 
7.  31 ตุลาคม 2548 ธนาคาร  51,000,000 บาท - 51,000,000 51,000,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน - 

  529,380,659 1,356,048,511 1,885,429,170     

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  678,238,564 1,505,735,580 2,183,974,144     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย  736,743,697 1,530,843,054 2,267,586,751     



กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหากําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนกัของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป 
 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุน
สามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนกัของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุน
สามัญ 
 
 



 



6.   โครงการในอนาคต 
1ในป 2548-49  บริษัทฯ  มีแผนการท่ีจะขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทยอย จาก

กําลังการผลิตจํานวน 19,000,000 ตารางฟุต/ป เปน 21,000,000 ตารางฟุต/ป ซ่ึงจะทําใหยอดขาย 
และกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
 



7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
       บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายในคดีท่ีอาจมีผลกระทบทางดานลบตอ
ทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย 
 



8. โครงสรางเงินลงทุน 
 

5บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ. วันท่ี 21 ธันวาคม 2535 จํานวน 450,000,000 บาท เรียกชําระแลว 

314,930,000 ลานบาท    
-      หุนท่ีจดทะเบียน      หุนสามัญ จํานวน 314,930,000 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1 บาท 
- หลักทรัพยอนพุันธ ไมมี 
- หลักทรัพยประเภทหน้ี ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางของผูถือหุน ณ . วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 

 

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 2548   314,930,000 บาท 
สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ                 1,017,395,000 บาท 
กําไรสะสม (ขาดทุน)     853,614,189 บาท 
สํารองตามกฎหมาย       45,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16                                                              การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 

                                                                                                                ณ. วันที่  31  ธันวาคม  2548 

                                                                                                       จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุน (%) 
  

                                                                                     ป 2548                                 ป 2547                                   ป2546                               

    

ชื่อ จํานวนหุน     รอยละ จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)      178,838,250 56.79 189,959,250 62.32 189,794,050 54.39 
THAILAND SECURITES                                 48,280,570 15.33 39,858,770 12.66 65,549,070 21.00 
6นายบัญชา  องคโฆษิต 19,200,020 6.10 18,299,920 6.00 17,599,920 5.63 

7นายปญจะ  เสนาดิสัย 12,938,600 4.11 12,938,600 4.11 12,938,600 4.14 

8นางวรลักษณ  องคโฆษิต 11,510,000 3.80 11,510,000 3.80 11,110,000 3.56 
9นายเจษฎา เลิศนันทปญญา  8,119,000 2.58 8,119,000 2.58 - - 

10แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต  4,274,500 1.36 4,274,500 1.36 4,274,500 1.37 
11นางอุบล  จิระมงคล  3,690,100 1.17 3,690,100 1.17 3,690,100 1.18 
12นางสาวจวบจันทร  ภิรมยภักดี  2,862,500 .91 2,862,500 .91 2,862,500 .94 
13นายแพทยเกรียงไกร  อัครวงศ  2,505,200 .80 2,505,200 .80 2,505,200 .80 
14พลเอก เสริม ณ. นคร - - - - 1,920,000 .62 

 





ตลาดรองของหลักทรัพยในปจจุบัน 
 หุนสามัญของบริษัท ฯ ซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ. วันท่ี 17 มีนาคม 
2549 ในราคา 5.70 บาท 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุนลงมติใหจดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกจิการ
ของบริษัทดวยก็ได เม่ือบริษัท ไดรับอนมัุติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนหุนสํารองอ่ืน 
ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนลํ้ามูลคาหุน ตามลําดับ เพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทได อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลนั้น ใหนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัท มี
อํานาจอนุมัตใิหจายเงินปนผลได แลวใหรายงานในการประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป 
 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละแหง
จะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนัน้ หาก
กระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดตั้งสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการ
ของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณไีป 
 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2548 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติ ประกาศจายเงินปนผลจากการดําเนนิงานป 2547 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 
0.10 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ินประมาณ 31.49 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหกบั
ผูถือหุนแลวในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2548 
 



9. การจัดโครงการ 
โครงสรางการจดัการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต

ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ

ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด

ผูอํานวยการฝายการเงิน

ผูอํานวยการฝายบัญชี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูอํานวยการฝายธุรการท่ัวไป

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

บจ. เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล

ผูจัดการฝายคุณภาพ

ผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต

ผูจัดการฝายจัดการวัตถุดิบ

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

บจ. เคซีอี เทคโนโลยี

ผูจัดการท่ัวไป

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทในกลุม เคซีอี

 



โครงสรางการจดัการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน

ผูจัดการฝายการผลิต ผูจัดการฝายจัดการวัสดุ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย

รองผูจัดการทั่วไป

ผูจัดการทั่วไป

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง

 
 



 โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ ท้ังหมด  4 ชุด  

- คณะกรรมการบริษัทฯ 
-  คณะกรรมการบริหาร 
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีท้ังหมด 8 ทาน ดงัรายนามตอไปนี ้
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ 
 2.  นายปญจะ  เสนาดิสัย กรรมการ 
 3.  นายแพทยทองดี ชัยพานิช  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 4.  นางจันทิมา  องคโฆษิต กรรมการ 
 5.  พลโท น.พ สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ 
 6.  นางอุบล  จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ 
 7.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการ 
 8.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการ 
  

บทบาท อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
• กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ และ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
และกอประสิทธิผล เพื่อความม่ันคงและผลประโยชนท่ีสมดุล ยั่งยืน และสรางของทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของ 

• จัดการบริษัทฯใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติ
ของท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัทฯ 

• พิจารณาและกาํหนดแนวทางกลยุทธการบริหารงาน 

• พิจารณาแผนการดําเนนิงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององคกรใหแขงขันได
ในระดบัสากล 

• ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

• กํากับดแูล สอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปรงใส ถูกตองและเพยีงพอ 

• ปฏิบัติตามหลักการ การกํากบัดูแลกิจการของบริษัทอยางเครงครัด 



• พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ใหเกดิประโยชนสูงสุดและยั่งยืนตอ
บริษัทฯและผูถือหุน 

• กํากับดแูลกระบวนการแตงต้ังและเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ใหมีความโปรงใส 
ชัดเจน 

• ควบคุมดูและจัดการ การขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ในบริษัท 

• ควบคุมดูแลการเปดเผยขอมูลและการส่ือสารใดๆ ในองคกร 

• พิจารณาแตงต้ัง สรรหา ผูบริหารมาทดแทนตําแหนงใด ในกรณีท่ีจําเปน  
 
 คณะกรรมการบริหาร 
 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ 
 2.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร 
 3.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

บทบาท อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
• กํากับ ดแูลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ใหดําเนินงานภายใตนโยบายตางๆท่ี

กําหนดไวรับผิดชอบโดยรวม และควบคุมคาใชจายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ี
คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําป 

• ตรวจสอบผลการดําเนนิงานตามนโยบายการบริหาร และ กําหนดทิศทาง กลยุทธ  
และแผนงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 

• รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และใหคําปรึกษาในการแกไข
ปญหา เพื่อท่ีจะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

• ควบคุมงบประมาณคาใชจายของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการฯมอบหมายหรือ
ตามท่ีระบุในแผนงานประจาํป 

• รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหา วงเงินกูระยะส้ันและระยะยาว  และการเปด-ปด
บัญชีของบริษัท  

• ใหขอมูลและคําแนะนําแกคณะกรรมการเพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจใดๆท่ี
เกี่ยวของกับบริษัท 

• แกไขปญหาหรือความขัดแยงใดๆ ท่ีมีผลกระทบกับองคกร 

• ดํารงไวซ่ึงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอผูมีสวนเกีย่วของ 
 



กรรมการผูจัดการ 
 บทบาท อํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบกรรมการผูจัดการ มีดังนี ้

• จัดการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของ และตามมติท่ี
ประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและกอประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ในฐานะท่ีเปน
ผูนําดานการบริหารงาน 

• กํากับดแูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหารใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 
ตามงบประมาณท่ีไดกําหนดไวของบริษัท 
 
ผูบริหาร มีท้ังหมด 9 ทาน ดงัมีรายนาม ดงัตอไปน้ี 

 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 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี ้
 1.  นายแพทยทองดี        ชัยพานิช           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  พลโท น.พ สุปรีชา   โมกขะเวส         กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นางอุบล            จิระมงคล           กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

• สอบทานใหบริษัทฯ  มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเพียงพอ โดยจัดใหมีผูสอบบัญชีเขา
รวมประชุมดวยทุกไตรมาส 

• สอบทานใหบริษทัฯ  มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 



• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกดิรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

• สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล รวมท้ังมีหนาท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไปและประสานงานกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังการพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนการสอบบัญชี 

• ประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทฯและใหคําแนะนําในการลดความเสี่ยง 

• ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษ
หัวหนาหนวยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

• ใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณางบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาประเมินผลการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเปนรายงาน
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
เพื่อช้ีแจงในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงต้ังผูสอบบัญชี 

• พิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป (หากมีความ
จําเปน) 

• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมท้ังการแตงต้ังหวัหนาหนวยงานการ
ตรวจสอบภายในหรือการแตงต้ังผูจัดการอาวุโสจากสํานกังานเลขานุการมาเปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ยังมีบทบาทในการดแูลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให
เปนไปอยางมีประสิทธภาพและปกปองผลประโยชนใดๆท่ีเกี่ยวของกบัผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย  โดยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนท่ีมาจาก
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการอิสระ  
 1.  นายแพทยทองดี   ชัยพานิช  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 2.  พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 3.  นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการและกรรมการอิสระ 



 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท 2 กลุมหลักไดแก 
คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร  โดยมีสัดสวนกรรมการอิสระตอกรรมการบริหาร 
จํานวน 3 ตอ 5 ทาน ซ่ึงมากกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด อันเปนผลใหเกิดการ
ถวงดุลระหวางการกํากับและการบริหารงาน  ในการประชุมคณะกรรมการแตละคร้ังและตลอด
ระยะเวลาท่ีทําหนาท่ี กรรมการไมไดถูกครอบงําหรือถูกจาํกัดบทบาทประการหนึ่งประการใด ท้ังนี้
ทุกคนไดทําหนาท่ีดูแลและปกปองผลประโยชนของบริษัทฯ  ผูถือหุนทุกราย และผูมีสวนไดเสีย
เปนอยางดี นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปน
อิสระตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด 

บริษัทฯ จึงกําหนดใหคําวา “ กรรมการอิสระ ” หมายถึง กรรมการท่ีไมทําหนาท่ีจดัการ
ของบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวมหรือกจิการใดๆที่มีผลตอการตัดสินใจ หรือทําใหมีขอจํากัดใน
การแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระ 

 
กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดงันี้ 

• เปนบุคคลท่ีถือหุนไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ในบริษัทฯ  บริษัทยอยหรือกิจการใดๆที่เกี่ยวของ รวมถึงการถือครองหุนของ
บุคคลใดๆที่มีความสัมพันธกัน 

• ไมมีสวนรวมในการบริหาร  เปนผูท่ีเกี่ยวของ ผูท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  ของ
บริษัทฯ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือกจิการใดๆที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ 

• ไมเปนท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบ
บัญชี ของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการใดๆที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ 

• ไมเปนผูมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงและทางออม ท้ังในดาน
การเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษทัรวม กิจการใดๆที่
เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

• ไมเปนญาติสนิทของผูบริหารระดับสูง หรือผูถือหุนรายใหญของบริษทั  
 

 
 
 
 
 



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

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 -  กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการและ

กรรมการผูจัดการท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผลและนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
- ทําหนาท่ีพิจารณาแนวทางการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ 

 
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 เพื่อเจรจาตอรองราคา โดยใชหลักเกณฑของบริษัท รวมท้ังบริษัทยอย 
เปนเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยใหบริษัทไดประโยชนมากท่ีสุด รวมท้ังการลดอัตราเส่ียงในการส่ังซ้ือ จาก
ผูขายรายเดยีว  โดยการสรรหาแหลงวัตถุดิบใหมจากผูขายรายใหม  เพื่อปองกันการผูกขาดสินคา 
และลดอัตราเส่ียงท่ีบริษัทอาจตองซ้ือวัตถุดิบ จากแหลงขายแหลงเดยีว  นอกจากนีย้ังมีการปองกนั
ความเส่ียง โดยการทํา CONSIGNMENT STOCK AGREEMENT สําหรับวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ 
เพื่อใหความมัน่ใจวาขบวนการผลิตของบริษัท รวมท้ังบริษัทยอย จะทําใหการสงมอบงานแกลูกคา
ตรงตอเวลา ตามนโยบายของบริษัทฯ  
 



                                                                                      นโยบายเงนิลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 

                                                                       ธุรกิจที่ลงทุนเปนสายการผลิตเดียวกันตามสัดสวนการลงทุนมีดังตอไปนี้ : - 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
   งบการเงิน งบการเงิน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว รวม เฉพาะบริษัทฯ 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
   (รอยละ) (รอยละ) บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย           
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

ผลิตแผนวงจรพิมพ 100,000,000 
บาท 

94.993 94.993 - - 172,499,000 172,499,000 592,117,509 554,812,560 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 

ผลิตแผนพรีเพก 
และลามิเนต 

250,000,000 
บาท 

70.239 52.000 - - 157,710,310 157,710,310 350,685,183 262,396,123 

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผนวงจรพิมพ 900,000,000 
บาท 

100.000 100.000 - - 900,000,000 900,000,000 511,162,676 669,601,881 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     - - 1,230,209,310 1,230,209,310 1,453,965,368 1,486,810,564 
บริษัทรวม           

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซื้อมาขายไป         
แผนวงจรพิมพ 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

48.750 25.000 45,436,701 31,662,045 321,816 321,816 38,432,075 31,368,149 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซื้อมาขายไป         
แผนวงจรพิมพ 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

47.770 24.500 22,480,498 17,749,044 2,100,569 2,100,569 12,981,998 10,555,358 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     67,917,199 49,411,089 2,422,385 2,422,385 51,414,073 41,923,507 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม     67,917,199 49,411,089 1,232,631,695 1,232,631,695 1,505,379,441 1,528,734,071 

 



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

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

ตามขอพึงปฏิบัติดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการอิสระจํานวน 3 คน 
โดยไดรับความยินยอมจากกรรมการ  เพื่อทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2548 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2548 คณะกรรมการ
มีมติวา เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท้ังชุดจะหมดวาระในวันท่ี 30 เมษายน 2548 
จึงแตงต้ังใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแตวนัท่ี  30 
เมษายน 2548 หมดวาระคร้ังตอไปในวันท่ี 30 เมษายน 2551   

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
 1.    นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.    พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส  กรรมการตรวจสอบ 

3.    นางอุบล  จิระมงคล    กรรมการตรวจสอบ 
 
การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 
ช่ือ และจํานวนกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทฯ  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  



องคประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 
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
คณะกรรมการดังกลาวนีต้องประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู นอกจากนี้การแตงต้ังกรรมการของคณะกรรมการ ในกรณขีางตนแลว ท่ีประชุมผูถือหุน
สามารถแตงต้ังกรรมการไดเสมอไมวาจะเปนกรณีท่ีกรรมการพนตําแหนงตามวาระหรือยังไมครบ
ตามวาระ หรือการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหม โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหนับวาผู
ถือหุนทุกคน มีคะแนนเสียง 1 หุนตอ  1 เสียง ผูถือหุนแตละคนใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมด
ดังกลาว เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือ หลายคน เปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปน
กรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมไดตองใหบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียง
สูงสุด ตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณี
ท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกนิจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 
ใหเลือกวิธีโดยจับสลาก เพือ่ใหไดจํานวนกรรมการที่พึงมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

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

  

1. ช่ือ นายบัญชา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 สัญชาติ ไทย 
  วันเดือนปเกดิ 9 กันยายน 2494 
 อายุ 54 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด SIAD,  SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 

(SECOND CLASS HONOURS) 
 สถาบันการศึกษา REIGATE COLLEGE OF ARTS, ENGLAND 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2517- 2524 KENYON & ECKHARDT (THAILAND) LTD. 
        - พ.ศ. 2524 - 2525 หางหุนสวนจาํกัด ควงเจริญ 
        - พ.ศ. 2526- ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ท่ีอยู 98 ซ. พัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 19,200,020  หุน / รอยละ 6.10 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนสามี) นางวรลักษณ องคโฆษิต 
  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
 

2. ช่ือ นายปญจะ  เสนาดิสัย 
 ตําแหนง กรรมการ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 10  กันยายน 2491 
 อายุ 57  ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (MBA) 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก มลรัฐเมสซาชูเสทซ 

สหรัฐอเมริกา 



 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2514 - 2515 เจาหนาท่ีโท 2 กองการประกันภยั กระทรวงพาณิชย 
        - พ.ศ. 2515 - 2517 นักวจิัยและวางแผน อาวุโสฝายการตลาด 
  บริษัท ฟอรดมอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
        - พ.ศ. 2517 - 2519 ผูจัดการฝายการเงิน 
  บริษัท เครดิตการพาณิชย (ประเทศไทย) จํากัด 
        - พ.ศ. 2519 - 2534 เจาหนาท่ีบริหารช้ันรองผูจัดการ (VP) 
  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
        - 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 ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
       - พ.ศ. 2546 -  ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท รสา ทาวเวอร จํากัด 
 ท่ีอยู 10 ซ. อินทามระ 40 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดนิ

แดง กทม.  10400 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 12,938,600  หุน / รอยละ 4.11 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 
   



3 ช่ือ แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 6  ธันวาคม  2489 
 อายุ 59 ป (หยา บุตร 1 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2519 - 2521 Assistant Professor of Psychiatry, University of 

Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A. 
        - พ.ศ. 2520 - 2521 Associate Director of Affective Disorders Clinic, 

University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A. 
        - พ.ศ. 2520 - 2521 Chief of In-patient and Research Unit, Westside 

Veteran Administration Hospital, Chicago, 
Illinois, U.S.A. 

        - พ.ศ. 2521 - 2523 อาจารยประจําภาควิชาจติเวชศาสตร คณะแพทย 
ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

        - พ.ศ. 2523 - 2527 ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

        - พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน - จิตแพทยท่ีปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
คลินิกแพทยสุขุมวิท สุขุมวทิ 31 
- อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร 

  - คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

        - พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
        - พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
        - พ.ศ. 2540 - 2547 กรรมการบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด 
        - พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 



        - พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด 
ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาล 
เฉพาะทางสุขภาพจิต 

 ท่ีอยู 100 ม. 9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 4,274,500  หุน / รอยละ 1.36 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนพี่สาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

   
4 ช่ือ นางวรลักษณ  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการ /กรรมการบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 15  สิงหาคม  2494 
 อายุ 54 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 
 สถาบันการศึกษา ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2515 - 2516 FEDERAL ELECTRIC CORPORATION 
        - 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. พฒันาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

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

   
5 ช่ือ พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 
 ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 20 ตุลาคม 2481 
 อายุ 67 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด M.D., C.M. 



 สถาบันการศึกษา McGill UNIVERSITY 
 ประวัติการทํางาน  
        - 1 พฤษภาคม 2517 ร.พ.พระมงกฎุเกลา 
        - พ.ศ. 2540 – 2543 เจากรมแพทยทหารบก 
 ท่ีอยู 50 สุขุมวิท 63 พระโขนง กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 1,257,600 หุน / รอยละ .41 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
6 ช่ือ นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 
 ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 7 มกราคม 2478 
 อายุ 70 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด แพทยศาสตรบัณฑิต  
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร F.A.C.SDIPLOMATE 

  AMERICAN BOARD OF SURGERY 

 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2515 อาจารยภาควชิาศัลยาศาสตร 
  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
        - พ.ศ. 2538 - 2543  ผูอํานวยการ ร.พ สมิติเวช 
 ท่ีอยู 19/4 ซ.พรอมพรรค แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

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

  
7 ช่ือ นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 
 ตําแหนง กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 26  พฤษภาคม  2498 
 อายุ 50 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีอักษรศาสตร 
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2529 - 2535 รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน จํากัด 
        - 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 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนนองสาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
8 ช่ือ นางอุบล  จิระมงคล 
 ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 สัญชาติ ไทย 
 วันเดือนปเกดิ 12  มกราคม 2494 
 อายุ  54  ป (หมาย บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด MBA  
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2517 - 2537 สายการบินแอรฟรานส กทม. 
        - พ.ศ. 2537 - 2539 กรรมการบริหาร 
  บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค จํากัด 
 ท่ีอยู 91 หมูบานธารารมณ รามคําแหง 9 วังทองหลาง 

กทม. 
 จํานวนหุนท่ีถืออยู 3,690,100  หุน / รอยละ 1.21 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น 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 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 เจาหนาท่ีระดบัผูบริหารของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) จะประกอบไป
ดวยเจาหนาท่ีระดับผูบริหารของบริษัทฯ ดงันี้ 
  

1 ช่ือ นายบัญชา  องคโฆษิต 
 ตําแหนง ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 54 ป  (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด SIAD ,  SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN  

(SECOND CLASS HONOURS) 
 สถาบันการศึกษา REIGATE COLLEGE OF ART, ENGLAND 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2517 - 2524 KENYON & ECKHARDT(THAILAND) LTD. 
        - พ.ศ. 2524 - 2525 หางหุนสวนจาํกัด ควงเจริญ 
        - พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนสามี) นางวรลักษณ องคโฆษิต 
  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
2 ช่ือ นางวรลักษณ  องคโฆษิต 
 ตําแหนง กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 54 ป (แตงงาน บุตร 3 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด PITMANDIP.BUSINESS & SECRETARIAL 
 สถาบันการศึกษา ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND 
 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) 



 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนภรรยา) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
3 ช่ือ นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 
 ตําแหนง กรรมการบริหาร / ผูจัดการท่ัวไป 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 50 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีอักษรศาสตร 
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2529 - 2535 รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน จํากัด 
        - พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น (เปนนองสาว) นายบัญชา  องคโฆษิต 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
4 ช่ือ นายอาทิตย  ไกรฤกษ 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายการเงิน 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 59 ป (แตงงาน บุตร 1 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
 สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA) 
 ประวัติการทํางาน  
        - พ.ศ. 2515 - 2530 ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ 
        - พ.ศ. 2531 - 2534 ISUZU FISHING TACKLE (THAILAND) 
  CO.,LTD 
        - พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
5 ช่ือ นางธัญรัตน  เทศนสาลี 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบัญชี 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 50 ป  



 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (บัญชี)  
 สถาบันการศึกษา 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) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 
   
6 ช่ือ นายวิทกร  เลิศไพศาล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 51 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาเคร่ืองกล) 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ประวัติการทํางาน ASA INDUSTRY CO.,LTD. 
  บริษัท พนเจริญพานิชการและอุตสาหกรรม จํากัด 
  บริษัท นิธิพัฒนา จํากดั 
        - พ.ศ. 2527 - ปจจุบัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
7 ช่ือ นายชูฤกษ   โชติมารัตน 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือและจดัสง 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 55 ป (โสด) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาเคร่ืองกล) 
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 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 - 2533 ตําแหนงผูจดัการฝายธุรการท่ัวไป 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2533 - 2534 ตําแหนงผูจดัการโรงงาน 
  บริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 - พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน  ตําแหนงผูจดัการฝายจัดซ้ือ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
 

8 ช่ือ นายนพดล  ทับเท่ียง 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 42 ป (แตงงาน บุตร 2 คน) 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท MBA  
 สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2531 - 2535 ตําแหนงหวัหนาฝายคุณภาพ 
         - พ.ศ. 2535 - 2537 ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายคุณภาพ 
         - พ.ศ. 2537- ปจจุบัน ตําแหนงผูจดัการฝายคุณภาพ 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

  

9 ช่ือ นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 46 ป (แตงงาน ไมมีบุตร) 



 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี เคมี  
 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการทํางาน  
         - พ.ศ. 2526 - 2532 ตําแหนงหวัหนาฝายวิศวกรรมการผลิต 
         - พ.ศ. 2532 - ปจจุบัน ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายวศิวกรรมการผลิต 
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
10 ช่ือ นายเส็ง  แตงทอง 
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร 
 สัญชาติ ไทย 
 อายุ 40 ป 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
 สถาบันการศึกษา - MPE(PoliticalGov.) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

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

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

        - พ.ศ. 2534 - 2537 TOA PLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD. THAI 
        - พ.ศ. 2538 - 2539 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. 
 ความสัมพันธกับผูบริหารอื่น ไมมี 

 
 
 
 
 



คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  - คาตอบแทนกรรมการ  

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และอยู
ในระดบัท่ีใกลเคียงกับอุตสาหกรรมเดยีวกัน โดยปจจุบันไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 2 
สวน คือเบ้ียประชุม และคาตอบแทนกรรมการประจําป   ท้ังนี้คาตอบแทนดังกลาวไดรับการอนุมติ
จากท่ีประชุมผูถือหุน  คร้ังท่ี 22/2548 วันท่ี 27 เมษายน 2548 

- คาตอบแทนผูบริหาร  
เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 
 



จํานวนคาตอบแทนในป 2548 และ 2547 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน 12 ครั้ง บริษัท ไดจายคาตอบแทนตางๆใหแกกรรมการและผูบริหาร มี
รายละเอียดดังนี ้
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
  กรรมการ 

 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง                 คาตอบแทนกรรมการ                       คาเบี้ยประชุม   จํานวนครั้งที่ประชุม 

      ป 2548 ป 2547 ป 2548 ป 2547 ป 2548 ป 2547 

1 นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ         800,000.00          800,000.00            240,000.00            216,000.00  12 12 

2 นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ         400,000.00          400,000.00            180,000.00            180,000.00  11 12 

3 แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ         400,000.00          400,000.00            180,000.00            180,000.00  11 12 

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

5 พลโท  นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ         400,000.00          400,000.00            180,000.00            120,000.00  12 8 

6 นายแพทยทองดี ชัยพานิช กรรมการอิสระ         400,000.00          400,000.00            180,000.00            180,000.00  12 12 

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

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

    รวมทั้งสิ้น      3,600,000.00       3,600,000.00         1,500,000.00         1,416,000.00      

 
 
 



 

    คณะกรรมการตรวจสอบ                 

                              (หนวย : บาท)  

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง                 คาตอบแทนกรรมการ 

      ป 2548 ป 2547 

1 นายแพทยทองดี ชัยพานิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ         180,000.00          180,000.00  

2 พลโท  นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ         180,000.00          180,000.00  

3 นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ         180,000.00          180,000.00  

    รวมทั้งสิ้น       540,000.00        540,000.00  

 

กรรมการบริหารและผูบริหาร 

 
  ป 2548  ป 2547 
รายการ จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) จํานวน จํานวนเงินรวม (บาท) 
เงินเดือน 9              21,334,080.00 9 20,792,400.00 
โบนัส/ เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 

9                3,413,542.40 9 3,320,388.00 

 



บุคคลากร ในสายการผลิตเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย   
บุคลากรของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)    มีจํานวน     764  คน  
บุคลากรของบริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั           มีจํานวน     657   คน 
บุคลากรของบริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร จํากัด    มีจํานวน     196   คน 
บุคลากรของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั             มีจํานวน  1,917    คน 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  มีผูบริหารและกรรมการบริหาร รวม 9 คน
ไดรับคาตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  จํานวน  24,747,622.40 
บาท) 

คาตอบแทนระดับผูจัดการฝายจนถึงพนักงาน จํานวน 755 คน ไดรับคาตอบแทน (เงิน
เดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จํานวน 151,823,907.83 บาท) 
 

บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (บริษัทยอย) มีผูบริหารระดับผูจัดการจนถึง
กรรมการบริหารรวม 15  คน  ไดรับคาตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ จํานวน  18,152,413.20 บาท 
 
                คาตอบแทนระดับหัวหนาฝายจนถึงพนักงาน จํานวน  642  คน ไดรับคาตอบแทน 
(เงินเดือน, โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  จํานวน  90,658,036.44  บาท) 

 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั (บริษัทยอย) มีผูบริหารระดับผูจัดการจนถึง

กรรมการบริหารรวม 15 คน ไดรับคาตอบแทน (เงินเดือน,โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ  จํานวน 18,107,342.52 บาท   
 

คาตอบแทนระดับหวัหนาฝายจนถึงพนักงาน จํานวน  181  คน  ไดรับคาตอบแทน 
(เงินเดือน, โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จํานวน 48,868,562.88 บาท) 

 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) มีผูบริหารระดับผูจัดการจนถึง

กรรมการบริหารรวม  25 คน ไดรับคาตอบแทนเงินเดือน  จํานวน 25,829,194.91 บาท  (เงินเดือน
,โบนัส) 
 

คาตอบแทนระดับหวัหนาฝายจนถึงพนักงาน จํานวน 1,892 คน ไดรับคาตอบแทน
(เงินเดือน จํานวน  138,511,105.10 บาท) 



กรรมการของบริษัทยอยท้ัง 3 แหงไมไดรับคาตอบแทนใดๆ 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี    
 
นโยบายเก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการ  
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) เช่ือม่ันเปนอยางยิ่งวากระบวนการการกาํกับ
ดูแลกิจการท่ีดเีปนปจจยัสําคัญท่ีจะยกระดบัผลการดําเนนิงานของบริษัทอยางยั่งยืน และเปนหัวใจ
สําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญสูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดหลักการ การ
ดําเนินธุรกจิ อันไดแก การดาํเนินงานอยางมีอิสระ โปรงใส  และความรับผิดรับชอบ  บริษัทฯ ได
สรางความเขาใจในหลักการการกํากับดแูลกิจการท่ีดแีละนําไปปฏิบัติในระดับคณะกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงาน  อีกท้ังมีมาตรการในการตรวจสอบและประเมินการปฎิบัติเพือ่ใหมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยไดยึดม่ันปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 15 
ขอท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ซ่ึงไดรับการปรับปรุงตามหลักการของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) และธนาคารโลก  

คณะกรรมการบริษัทยังคงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนาํในดานการกาํกับดูแล  โดย
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน ควบคุมกํากบัการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายและกล
ยุทธท่ีไดกําหนดข้ึนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนผูถือหุน 
รัฐบาล เจาหนี ้ผูคา ผูขาย ผูรวมทุน พนักงาน ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม โดยบริษทัฯได
กําหนดหลักการการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  มีระบบการรายงานและเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน
และโปรงใส โดยไดเปดเผยไวใน Website ของบริษัท ซ่ึงผูถือหุนและนกัลงทุนสามารถเขาดูได
ตลอดเวลาท่ี : www.kcethai.in.th 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกทานเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีศักยภาพ และไดผาน
การอบรมหลักสูตร  Directorship  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาแลว 
และเขาอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรตางๆของ IOD อีกดวย นอกจากนี้ คณะกรรมการและผูบริหาร
ยังคงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําในดานการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  ดวยตระหนักถึงความ
รับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทําหนาท่ีเปนตัวแทนผูถือหุนในการ
ควบคุมดูแลการบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกลยุทธและวิสัยทัศนท่ี
ไดกําหนดขึ้นเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนผูถือหุน ผูรวมทุน 
เจาหนี้ ผูคา ผูขาย รัฐบาล พนักงาน ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม  
 
สิทธิของผูถือหุน 



 บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนโดยเทาเทียมกัน ดังนี ้

สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน 

• สิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษทัผานการแตงต้ังกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตน 

• สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน 

• สิทธิในการรับทราบขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพยีงพอในเวลาอันควร 

• สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน 

• สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ.ซักถามในการประชุมผูถือหุน 

• สิทธิในการแตงต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการ 

• สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

• สิทธิในการรับเงินปนผล 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหสิทธิในการเขารวมและรับทราบขอมูลท้ังหมดท่ีเกีย่วของกบัเร่ืองท่ี

ตองตัดสินใจในท่ีประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา 
 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและปฎิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม
กัน  ท้ังผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ  ผูถือหุนทุกรายจะไดรับการปกปองสิทธิข้ันพื้นฐาน
ดังท่ีไดกลาวไวแลวในหลักขอแรกอยางเทาเทียมกนัและไดรับสิทธิในการปองกันการกระทําใดๆ
ในทางมิชอบ เพื่อเปนการหาผลประโยชนใหแกตนเอง ในลักษณะท่ีเปนการเอาเปรียบผูถือหุนท้ัง
ทางตรงและทางออม  

 
การประชุมผูถือหุน 

• การกําหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน

นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท   โดยวนั เวลา และสถานท่ีในการประชุม ทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน โดยท่ีผานมาทางบริษัทฯไดจดัประชุมท่ี
โรงแรมในกรุงเทพฯ ซ่ึงมีความพรอมท่ีจะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนได 

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว หากมีความจําเปนตองพิจารณาใน
เร่ืองใดเปนกรณีเรงดวน ท่ีกระทบหรือเกีย่วของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือตองเปนไปตาม



ขอกําหนดของกฎหมาย ท่ีตองเสนอขออนุมัติตอผูถือหุน บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปน
กรณีไป 

• การสงหนังสือนัดประชุม 
บริษัทฯ ดําเนนิการเตรียมหวัขอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน เสนอตอประธาน

กรรมการ  กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริษัท เพื่อพจิารณาในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป 
กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป หลังจากนั้น ทางบริษัทจะ
ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนอยางนอย 14 วันลวงหนากอนการประชุมผูถือ
หุน เพื่อใหผูถือหุนมีระยะเวลาในการพิจารณาเกีย่วกับวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ี
ประชุมพรอมดวยรายละเอยีดท่ีเพียงพอท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจ ท้ังนี้ แตละเร่ืองมีการระบุ
อยางชัดเจนวาเปนเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่พิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งมี
ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวดวย    

ท้ังนี้ ในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุนทุกคร้ัง จะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดย
ท่ีไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา มีการประกาศเชิญประชุมพรอมกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
ประชุมผูถือหุนลงใน website ของบริษัทและเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนการ
ประชุมผานทางจดหมาย  โทรศัพท และทาง website ไดดวย 
 ในป 2548 บริษัทฯ ไดมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในวันท่ี  27 เมษายน 2548  ณ  หอง
หรรษา  โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ เวลา 15.00  น.  โดยมีวาระการประชุมดังนี ้

1. วาระเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2547  
2. วาระเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2547 และรายงานประจําป 
3. วาระเพื่อพิจารณางบการเงิน 
4. วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล 
5. วาระเพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดํารงตําแหนงใหมหลังจากหมดอายตุามวาระ 

 6. วาระเพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีบริษัทและอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 
7. วาระเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทน และกําหนดเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการ 
 และกรรมการตรวจสอบ 
8. วาระพจิารณาในเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 

นอกจากนี้ ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทฯจะใชส่ือผานทางหนังสือพิมพท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษฉบับใด 

ฉบับหนึ่งติดตอกันไมนอยกวา 3 วนั ลวงหนากอนการประชุม 14 วัน 
 

• การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน 



 ในการเขารวมประชุม ผูถือหุนทุกคนควรนําเอกสารที่ใชแสดงตัวเพื่อเขารวมประชุม อาทิ 
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา 
จะตองนําหลักฐานของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและสําเนาบัตรประชาชน 
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเปนผูแทน จะตองนาํ
หลักฐานของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีมีการรับรองสําเนาถูกตอง โดยบริษัทฯจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม
ไดลวงหนา 2 ช่ัวโมงกอนการประชุม 

• การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัททุกทานจะเขา

รวมประชุมผูถือหุน โดย ประธานกรรมการจะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
นอกจากนี้  กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหารบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดยอย 

ตรวจสอบ และผูตรวจสอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน จะเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
และตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย 

• การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเหน็ การลงมติ และการบันทึกรายงาน
การประชุม 

 ในการประชุมผูถือหุน ทางบริษัทฯ จะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนกอน
การประชุม และระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม ซ่ึงการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
เปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ซ่ึงการออกคะแนนเสียงลงคะแนน บริษทัฯจะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง 
และถือเสียงขางมากเปนมติ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมเปนผูช้ีขาดอีกเสียงหนึ่ง
ตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน และใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือ
หุนคัดคาน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดภายหลัง รวมทั้งบริษัทฯไดมีการบันทึกมติท่ีประชุมโดยแบงเปนจํานวนเสียงท่ี
เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม 
และมีการบันทึกคําถาม คําช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอยางละเอียดดวย  โดยทางบริษัท
ฯ จะนําสงมติท่ีประชุมผูถือหุนใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วนัหลังจากวัน
ประชุมผูถือหุน 
 กรณีท่ีผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด หามออกเสียงใน
เร่ืองนั้น ยกเวนการออกเสียงเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 
  วาระท่ีจะนําเสนอในการประชุมผูถือหุนนั้น จําแนกไดเปน 2  ประเภทหลักดังนี ้

1. วาระเกี่ยวกับกิจการท่ี ท่ีประชุมผูถือหุนจะพึงกระทํา อาทิ 
 วาระเพื่อรับทราบเร่ืองรายงานประจําป 



 วาระเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท 
 วาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล 
 วาระเพื่อการพิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการชุดเดิมท่ีหมดอายตุามวาระ 
 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน และคาเบ้ียประชุมกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 วาระเพื่อการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีบริษัทและอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 
 วาระพจิารณาในเร่ืองอ่ืนๆ  (ถามี) 

2. วาระเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย อาทิ 

 วาระเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 วาระเพื่อขออนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP 
 วาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

 
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เคารพและคํานึงในสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียเพื่อใหเกดิความม่ันใจในสิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของใดๆ มีการปฏิบัติและให
ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยเทาเทียมกนั ไมวาจะเปนผูถือหุน คณะกรรมการ พนักงาน
ของบริษัท ลูกคา คูคา ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมโดยรวม 

โดยทางบริษัทจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษทักับผูมีสวนได
เสียในการสรางความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ  และสรางความเช่ือม่ัน
ใหกับทุกฝายในการดําเนินงานและการตัดสินใจวาเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของบริษัท ผู
มีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถแจงเบาะแสตอคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย 
ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณและควรมีกลไกคุมครองสิทธิของผูแจง
เบาะแสดังกลาวดวย 

 
ผูถือหุน 
บริษัทฯ มุงม่ันใหมีผลการดําเนินงานท่ีดเีลิศอยางตอเนือ่ง โดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ยง

ในปจจุบันและอนาคต บริษทัฯ มีหนาท่ีทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานและพยายามอยาง
เต็มท่ีในการปกปองทรัพยสินและธํารงไวซ่ึงช่ือเสียงของบริษัท 

 
 



พนักงาน 
 บริษัทฯ ยดึม่ันในนโยบายและขอกําหนดตามระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดาน
การจางงานและกําหนดผลตอบแทน พนกังานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ รวมท้ังไดรับผลประโยชน
ตอบแทนเปนจํานวนหรือมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอ่ืนๆในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  พนักงานทุกคนจะไดรับคูมือพนักงานท่ีระบุขอควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานและสวัสดิการตางๆท่ีพึงจะไดรับ โดยจะมีคณะกรรมการ สวัสดิการพนกังาน ดูแลสิทธิ
ของพนักงานเปนสําคัญ และมีคณะอนุกรรมการดูแลเร่ือง สวัสดิการดานสุขภาพ  สนับสนุน
ทุนการศึกษาใหบุตรธิดาท่ีมีความรูความสามารถ  งานฌาปนกิจครอบครัว งานบวชและงาน
แตงงาน รวมทั้งสวัสดิการดานการเดนิทางและการบริการอาหาร แกพนักงานดวย นอกจากนี้ ทาง
บริษัทฯ ยังจัดทําวารสาร เคซีอี เพื่อเปนส่ือกลางในการส่ือสารขอมูลตางๆใหพนกังานรับทราบ โดย
ขอมูลเหลานี้จะอานไดจาก Website ของบริษัท 
 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางยิ่ง โดยจัดการอบรม
ใหกับพนักงานในหัวขอตางๆ ดังนี้  

• มีการอบรม KYT (Koken Yoshi Training) ในชวงตนของการทํางานทุกกะ ซ่ึง
เปนการอบรมดานเทคนิคการปลอดอุบัติเหตุ  เพื่อสนับสนุนใหพนักงานได
ตระหนกัและคํานึงถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการทํางาน  

• มีการอบรม JSA ( Job Safety Analysis) เปนประจําทุกสัปดาห 

• มีการอบรม Safety Patrol-การตรวจระบบความปลอดภัยในโรงงาน เปนประจํา
ทุกๆ เดือน 

• การอบรมทีมงานตอบสนองตอสภาวะฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team) 
เปนประจําทุกๆเดือน  

• แจกจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (Personal Protection Equipment) ใหกับ
พนักงานทุกคน 

•  มีการจัดอบรมการซอมดับเพลิงเบ้ืองตน จัดอบรมซอมปฏิบัติการหนไีฟตาม
ตารางเวลาท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ   

• จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนกังานเปนประจําทุกๆป   

• มีบริการการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารเคมีในรางกายปละ 2 คร้ัง  

• จัดใหมีหนวยบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนตลอด 24 ช่ัวโมง ในทุกๆโรงงาน  

• ดานกิจกรรมทางสังคม บริษัทฯ จดัใหมีกจิกรรม Walk Rally  กีฬาสี กิจกรรม 5 ส   
และการจดังานสังสรรคตามเทศกาลตางๆ  



• พนักงานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ ไดรวมกนัจดัการทอดผาปาและทํา
กิจกรรมการกศุลโดยการบริจาคเงินและส่ิงของใหกับสถานท่ีตางๆ  

• จัดใหมีโครงการมอบสิทธิในการถือหุน (ESOP) ใหแกพนักงานเพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน โดยจัดสรรใหมีโครงการอันจะสงผลดีตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในระยะ 

• จัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางในแตละสาขาวิชาชีพเพื่อนํามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตามแผนการฝกอบรมท่ีไดกาํหนดไว 

 
 ลูกคา 

“  บริษัทฯ เปนผูนําในการผลิตและบริการแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยยึดถือ
นโยบายคุณภาพของบริษัทฯเปนหลัก ผลิตและบริการลูกคาใหไดตามที่ตกลงหรือดกีวา โดย
ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่งและทําใหถูกตองในคร้ังเดียว ” 

บริษัทฯ มุงม่ันใหลูกคามีความพึงพอใจโดยการนําเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพและ และ
ใหบริการที่เปนเลิศกับลูกคาของบริษัท ดวยยึดม่ันในการ ดําเนินธุรกจิดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยาง
แนวแนในทุกๆ ดาน  สรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา ในการปกปองรักษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของ
ลูกคาภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดวยการบริการลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพและการ
บริการที่เปนเลิศ 

บริษัทฯ ดําเนนิงานดวยความรับผิดชอบเยีย่งผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ และมุงม่ันท่ีจะบรรลุผล
การดําเนนิงานท่ีเปนเลิศ โดยการผสมผสานวิธีการและเทคโนโลยีใหมๆ 

คูคา 
บริษัทฯ เช่ือม่ันในการใหความยุติธรรมตอทุกฝายท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั 

และพยายามอยางยิ่งในการหลีกเล่ียงความลําเอียง หรือสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจดัซ้ือ จัดจาง และกําหนดหลักเกณฑ
การคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเปนอิสระ ระหวางบริษัทและคู
คาในระบบการจัดหาที่โปรงใส มีข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบได 

เจาหนี ้
บริษัทฯ ยดึม่ันในการดําเนนิธุรกิจอยางมีหลักการและวนิัย และรับรองวาการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ และการดําเนินกิจการจะเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ โดยปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบริษัทและขอพึงปฎิบัติท่ีดีของพนักงาน และปฏิบัติตามเง่ือนไขตาม
ขอตกลงและหนาท่ี ท่ีพึงมีตอเจาหนี ้

 



ส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในดานคุณภาพสินคาและการบริการตอลูกคาเปนอยางมาก โดย

ไดมีการพัฒนารวมกับลูกคาและคูคาเพื่อผลิต ผลิตภัณฑท่ีปลอดมลพิษเชนผลิตภัณฑท่ีเปน Lead 
Free และเปน  Halogen Free รวมไปถึงการใชบรรจุภณัฑท่ีเปน  Bubble หอ PCB แทนการใชโฟม   

รางวัลตางๆ ท่ีทางบริษัทฯไดรับ 

• ISO /TS 16949 ซ่ึงเปนมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินสวนยานยนต  

• ISO 14001 ซ่ึงเปนมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม จากบริษัท SGS  
ประเทศไทย จาํกัด   

• ใบประกาศเกยีรติคุณ “ GREEN PARTNER” จากบริษทั SONY Corporation 

• ใบประกาศเกยีรติคุณ “ Green Procurement Partner” จากบริษัท JVC 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนนินโยบายการผลิตท่ีใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยาง

เต็มประสิทธิผล และไดลงทุนเปนจํานวนมากในระบบการบําบัดมลพิษทางน้ําและอากาศ  อีกท้ัง
โรงงานทุกแหงของบริษัทฯ ในกลุมต้ังอยูในเขตอุตสาหกรรมซ่ึงมีมาตรการในการปองกันมลพิษ
และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยางเขมงวด 
  

สังคม/ชุมชน 
บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญในการทํา

ประโยชนตอสังคมชุมชนและศาสนา โดยมีพนกังานและสหภาพแรงงานของบริษัทฯ เขามามีสวน
รวมในการทําประโยชนรวมกับทางบริษัทดวยอีกท้ังบริษัททําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี วางตวัเปน
กลาง โดยไมกระทําการฝกใฝในพรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด มุงสรางความเจริญใหสังคม
และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ในป 2548  บริษัทฯ ไดมอบทุนการศึกษาและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนใหแก
โครงการพัฒนาการศึกษา   โรงเรียนบานง้ิว   ทอดกฐิน ณ วดัหนองหงษพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี   
ทอดกฐินรวมกับธนาคาร ทหารไทย จํากัด  มอบเงินบูรณะศาสนสถาน จังหวัดเพชรบุรี  สมทบทุน
บูรณะพระราชวังพญาไท  มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกฎุ  รวมใจมอบรถรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี
รวมกับการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และบริจาคเงินใหกับมูลนิธิเด็กออนพิการทาง
สมองและปญญา  เปนตน 

 
ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล 
 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกบับริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใช
ทางการเงิน อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใสในรายงานประจําปของบริษทัใหกับนัก



ลงทุน โดยทางบริษัทฯ ไดจดัสงรายงานประจําป งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงาน
ของบริษัทใหกับผูถือหุนทุกป เพื่อเปนขอมูลในการประชุมสามัญประจําป 
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการส่ือสารกับบุคคลภายนอก เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีของบริษัทไวอยางชัดเจน ดังนี ้

• บริษัทฯ พยายามอยางยิ่งในการปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกนั และสมํ่าเสมอ 
ภายใตกรอบการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว โดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติอันไมถูกตอง
หรือสถานการณท่ีทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน 

• การเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัท จะตองมีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส ให
ขอมูลขาวสารที่นาเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงขอมูลตางๆใหแกผู
มีสวนไดเสียไดถูกตองชัดเจน เขาใจงายและทันเวลา 

• การแถลงขาวสารใดๆของบริษัท ตองม่ันใจวา มิไดสงผลเสียหายตอความสัมพันธ
ระหวางลูกคากับบริษัท หรือลวงละเมิดขอมูลท่ีถือวาเปนความลับของลูกคา ผูถือ
หุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

• การปฎิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารของขอมูลท่ีถือเปนความลับ พนักงานตอง
ประพฤติปฏิบัติภายใตระเบียบขอบังคับของบริษัท วาดวย จรรยาบรรณของ
พนักงาน 

• ประธานกรรมการ มีอํานาจในการแถลงขาวสารของบริษัท หรือประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับขอมูลสําคัญของบริษัท  ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการ
ผูจัดการ  กรรมการบริษัท หรือผูบริหารแตละสายงาน รับหนาท่ีในการแถลงขาวท่ี
เปนประเด็นสําคัญของบริษัทฯ แกมวลชน 

 
ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง 
ท้ังรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูเกีย่วของไดรับ
ทราบ ท้ังโดยผานชองทางและส่ือสารเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสามารถ Download ขอมูลรายงานประจําป ไดท่ีเว็บไซด  www.kcethai.in.th หรือกรณีท่ีผู
ลงทุน นักวเิคราะห และประชาชนท่ัวไป ตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอหนวยงานของบริษัท
ไดท่ีหมายเลข 02-326-0196-9 ตอ 111-112 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการพบปะกับผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยเพื่ออธิบายช้ีแจง
ความคืบหนาและการดําเนนิงานของบริษัท พรอมท้ังใหความรูเกีย่วกับผลิตภัณฑ ดังนี ้



 COMPANY VISIT         จากนักลงทุน และนักวิเคราะห  19  คร้ังในป 2548 ตามท่ีได
ติดตอเขามา 
 ANALYST MEETING   จากนักลงทุน นกัวิเคราะห  1  คร้ังในป 2548 
 ท้ังนี้เพื่อใหกลุมผูลงทุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบับริษทัฯ ไดอยางถูกตอง กรรมการ
บริษัท จะทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการพบปะกับนกัวเิคราะหหลักทรัพยและส่ือมวลชนตางๆ ตามท่ี
ไดติดตอเขามา โดยในแตละป กรรมการผูจัดการจะจดัใหมีโครงการพบปะนักวิเคราะหหลักทรัพย 
2-3 คร้ังและเปดโอกาสใหส่ือมวลชนเขาสัมภาษณ 3-4 คร้ัง เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทในแตละไตรมาสและขอมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ นอกจากนั้น กรรมการผูจัดการ กไ็ดใหการ
สัมภาษณวิสัยทัศนในการทําธุรกิจผานส่ือโทรทัศน อีกดวย 
 
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในเร่ืองตางๆเชนระบบการบริหารดานการเงิน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกล
ยุทธและเปาหมาย การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ มีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีจะทําการทดสอบความถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการ
ใชงานทรัพยสิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงาน
ตางๆ พรอมดวยการวางแผนการตรวจสอบและติดตามใหมีการปฎิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯไดจัดใหมี
หนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเส่ียงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงนิ สารสนเทศทางการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทจะ
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ี
ยอมรับในประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของบริษัทฯ ดวย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไวซ่ึงระบบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสรางความม่ันใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเกี่ยวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูล
อยางถูกตองและสมบูรณ มีการดูแลการเกบ็รักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการ
ปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  เพื่อใหควบคุมดูแลให
บริษัทฯมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 



 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นตอการดําเนนิงานของบริษัทฯในปท่ีผานมาวามี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว ดังรายละเอียดในหัวขอ รายงานกรรมการ
ตรวจสอบ ในรายงานประจําป 
 
การรวมหรือแยกตําแหนง  
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีผูกอต้ังบริษัทดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการและเนื่องจากบริษทัฯเปนผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเลคโทรนิคสท่ีเปนบริษัทของคนไทย
แหงแรกและแหงเดยีวท่ีมีการผลิตสินคาคุณภาพดวยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและใชเทคโนโลยีช้ันสูง 
และอีกท้ังผูกอต้ังเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในงานดานอิเล็กทรอนิกส จึง
เปนการเหมาะสมท่ีผูกอต้ังบริษัทฯจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการอีกหนึ่งตําแหนง แตในทาง
ปฏิบัติท้ังสองตําแหนงมีการแบงแยกอํานาจและบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน ไมกาวกายตอกัน  

กรรมการผูจัดการมีหนาท่ีจดัการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
และมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของ และตาม
มติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและกอประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ในฐานะท่ีเปนผูนํา
ดานการบริหารงาน  อีกท้ังมีหนาท่ีกํากับดแูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหารใหบรรลุ
เปาหมายสูงสุด ตามงบประมาณท่ีไดกําหนดไวของบริษัท 

นอกจากนี้ กรรมการผูจัดการมีบทบาทและหนาท่ี ท่ีจะตองปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ทางการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
ถึงแมวาประธานกรรมการจะดํารงตําแหนงในสองสถานภาพ  แตก็ไมปรากฏวามีการขัดแยงทาง
ผลประโยชนใดๆในองคกรเกิดข้ึน เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ
คอยกํากับดูแลอยูอยางใกลชิด 
 
 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดการประชุมทุกๆเดือนตลอดท้ังป โดยมีการกําหนดตาราง
วันประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป ในป 2548 ไดกําหนดใหมีการประชุมทุกวันอังคารท่ีสามของ
เดือน โดยมีการประชุมท้ังหมด 12 คร้ัง  วาระการประชุมท่ีสําคัญในแตละคร้ัง ประกอบไปดวยการ
พิจารณาแผนธุรกิจ พิจารณาผลการดําเนนิงาน แผนการลงทุน การจัดหาเงินทุน การอนุมัติเงินกูยืม 
และติดตามผลการดําเนนิงานอ่ืนๆของบริษัทฯ    

สํานักบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีในการนัดหมายจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให
เพียงพอและจัดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 14  วันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการไดมีเวลา
ศึกษากอน ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม 
สามารถสอบถามไดท่ีสํานักงานของบริษทัฯ ในการประชุมกรรมการบริษัทฯ แตละคร้ัง กรรมการ



สามารถท่ีจะเสนอวาระการประชุมเพิ่มได โดยปกติการประชุมจะใชเวลาประมาณ  3 ช่ัวโมง โดย
จะมีผูบริหารท่ีรับผิดชอบงานในหัวขอวาระการประชุมนั้นๆ เขารวมช้ีแจงและใหขอมูลแก
คณะกรรมการดวย  และจะมีท่ีปรึกษาฝายกฎหมายของบริษัททําหนาท่ีในการจดบันทึก จัดทํา
รายงานการประชุมรวมท้ังใหคําแนะนําในดานกฎเกณฑตางๆท่ีเกี่ยวของดวย  สํานกับริหารจะเปน
ผูจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการรวมถึงเอกสารประกอบการประชุม
ในทุกๆคร้ังไว เพื่อการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผูถือหุน และผูท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในป 2548  กรรมการแตละทานมีรายละเอียดการเขารวมประชุม  ดังนี ้
   
รายช่ือคณะกรรมการ เขารวมประชมุ/คร้ัง 
1.  นายบัญชา                 องคโฆษิต 12 
2.  นายปญจะ                เสนาดิสัย 11 
3.  แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 11 
4.  นางวรลักษณ           องคโฆษิต 12 
5.  พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 12 
6.  นายแพทยทองดี       ชัยพานิช 12 
7.  นางอุบล                   จิระมงคล 12 
8.  นางศิริพรรณ          สันธนะพันธ 9 
จํานวนการประชุมท้ังส้ินในป  2548 12 
 

ในป 2548  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 4 คร้ัง  ดังนี้ 
 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชมุ/คร้ัง 
1.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 4 
2.  พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 4 
3.  นางอุบล  จิระมงคล 4 
 
ภาวะผูนาํและวิสัยทัศน 
วิสัยทัศน :  “ บริษัทฯ เปนผูนําในการผลิตแ จําหนายและสงออกแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส โดย

ยึดถือนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ เปนหลัก ผลิตและบริการลูกคาใหไดตามท่ีตกลง
หรือดีกวา โดยปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง และทําใหถูกตองในครั้งเดียว ” 



คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะเปนผูนําและวิสัยทัศน รวมถึงความเปนอิสระในการท่ีจะ
กํากับและดูแลกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว ใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยยดึหลักกฎหมายและจริยธรรมท่ีทางคณะกรรมการ
บริษัทฯไดวางกลยุทธ แนวทางในการดําเนนิธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ แผนการ
ลงทุน และใหระบบบัญชีการเงินมีความถูกตองและนาเช่ือถือ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดมี
วิสัยทัศนท่ีชัดเจนถึงความรับผิดชอบของฝายบริหารและหนาท่ีรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ 
อํานาจการดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะทางดานการเงินกไ็ดมีการกําหนดไวอยางชัดเจน นโยบาย
บริษัทฯ ครอบคลุมถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนเร่ืองของความปลอดภยั
และสุขภาพในการทํางานของพนักงาน การปฏิบัติตามขอกําหนดส่ิงแวดลอม การปฏิบัติตามกฎ
ขอบังคับของโรงงานอุตสาหกรรม ความสัมพนัธตอผูถือหุนและการทําประกันสําหรับ
คณะกรรมการและพนักงาน การทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเปนอิสระในการ
ดําเนินการอยางเต็มท่ี โดยไมข้ึนอยูกับความเห็นใดๆของฝายบริหาร 
 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯไดยึดม่ันในแนวทางการดําเนนิธุรกิจท่ีโปรงใส สุจริตและเปนธรรม ตามแนวทาง
การกํากับดแูลกิจการท่ีดี   คณะกรรมการบริษัทฯ เจาหนาท่ีบริหารและพนักงานทุกคนมีภาระหนาท่ี
รวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบตอบริษัทฯและผูมีสวนไดเสีย ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ภายใตกฎระเบียบของบริษทัฯบนพื้นฐานของจรรยาบรรณเยีย่งมืออาชีพโดยบริษัทฯ
ไดมีการประกาศบังคับใชจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจใหพนกังานได
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ มีระเบียบควบคุมในเร่ืองของการขัดแยงผลประโยชนของบริษัท  คณะกรรมการ
บริษัทฯปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท มีการกาํกับดูแลการใชขอมูลภายใน การเปดเผยขอมูลใดๆท่ีมีความเกีย่วโยงกนัและรายการ
ระหวางกัน  และการถือครองหุนใดๆอยางใกลชิด  ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในการปองกนัปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนหรือความเสียหาย 
ตอบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญในการพิจารณารายการที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เม่ือมีรายการดังกลาวเกดิข้ึนจะไดรับการพจิารณาอยางถ่ี
ถวน โปรงใส และเปดเผยเปนกรณีไป คูกรณีท่ีเกีย่วของในการทํารายการจะไดรับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการอธิบายถึงความจําเปนความเหมาะสม และสมเหตุสมผล



ของการกระทํา รวมถึงเปดเผยในรายงานประจําป หรือใน แบบ 56-1 ฝายบริหาร ในระดับผูอํานาย
การข้ึนไปของบริษัทฯ จะตองเปดเผยการดาํรงตําแหนงกรรมการ ปรึกษา พนักงาน รวมถึงการถือ
ครองหุนในบริษัทใดๆเกนิกวารอยละหา เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนหรือ
ความเสียหายตอบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานท่ีนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน
สวนตัวหรือประโยชนทางธุรกิจอ่ืนใดท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรืออาจจะเกดิ
ความเสียหายตอธุรกิจได  พนักงานทุกคนจะตองลงนามในสัญญารักษาความลับทางธุรกิจ (Non- 
disclosure) และสัญญาไมแขงขันกับบริษัท (Non-compete) กรรมการและพนักงานระดับบริหาร
จะตองรายงานการถือครอง หรือการซ้ือขายหุนของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในเวลาสามวัน ผูละเมิดกฎจะถูก
ลงโทษโดย พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย        พ.ศ. 2535  ผูบริหารของบริษัทฯและ
พนักงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกบัขอมูลสําคัญ จะตองไมทําการซ้ือขายหุนของบริษัทฯในระหวาง
เตรียมการเปดเผยงบการเงินในระหวางปอีกดวย 

 
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 จัดใหมีการอบรมและพัฒนาพนกังานโดยสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงาน
และมีความสําคัญ ตอการพิจารณาเล่ือนตําแหนง พนักงานจะเขารับการอบรมตามโครงสราง
การอบรม ดังตอไปนี ้

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

การอบรมเพื่อเสริมทักษะและการอบรมพนักงานของสวนกลาง(ADDITIONAL TRAINING) 
 



10. การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในเร่ืองตางๆเชนระบบการบริหารดานการเงิน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกล
ยุทธและเปาหมาย การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯ มีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีจะทําการทดสอบความถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการ
ใชงานทรัพยสิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงาน
ตางๆ พรอมดวยการวางแผนการตรวจสอบและติดตามใหมีการปฎิบัตติามแผนโดยมีจุดประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯไดจัดใหมี
หนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเส่ียงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงนิ สารสนเทศทางการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทจะ
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ี
ยอมรับในประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของบริษัทฯ ดวย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความรับผิดชอบในการจดัรักษาไวซ่ึงระบบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อสรางความม่ันใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเกี่ยวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูล
อยางถูกตองและสมบูรณ มีการดูแลการเกบ็รักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการ
ปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  เพื่อใหควบคุมดูแลให
บริษัทฯมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นตอการดําเนนิงานของบริษัทฯในปท่ีผานมาวามี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว ดังรายละเอียดในหัวขอ รายงานกรรมการ
ตรวจสอบ ในรายงานประจําป 



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 
 2548 2547 2548 2547  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ซื้อสินคา - - 658.2 613.2 ราคาตลาดและราคาที่ตกลงรวมกัน

ของงานสั่งทําแตละผลิตภัณฑ 
ขายสินคา - - 203.2 64.1 ราคาตลาดและราคาที่ตกลงรวมกัน

ของงานสั่งทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 19.7 24.5 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและราคา 

ที่ตกลงรวมกัน 
      
      
      
      



      
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 
 2548 2547 2548 2547  

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมและ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
     

 
      

ซื้อวัตถุดิบ   330.6 398.3 150.1 158.1 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและ เงื่อนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

ขายสินคา 1,700.5 1,459.0 570.1 539.4 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและ เงื่อนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

ดอกเบี้ยรับ 29.9 29.9 29.9 29.9 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป 
คานายหนาจาย 33.5 68.6 24.8 41.8 ราคาตลาดและราคาที่ตกลงกันของ

งานสั่งทําแตละสินคา 
 
 



ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี :- 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

ลูกหนี้การคา – กิจการที่เก่ียวของกนั     
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 70,793,245 16,446,478 
บริษัท  เค ซี อี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 3,980,537 3,678,924 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั - - 1,053,595 524,700 
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 645,607,018 296,728,533 152,497,144 130,498,947 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จาํกัด 85,314,530 130,495,266 52,579,714 42,341,523 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน 730,921,548 426,773,799 280,904,235 193,490,572 

    

ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน    
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 3,720,682 - 
บริษัท  เค ซี อี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 418,420 986,851 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั - - - 48,432 
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 318,470 1,165,224 - 263,700 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จาํกัด 36,922 201,243 - - 

 355,392 1,366,467 4,139,102 1,298,983 

     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      

เงินใหกูยืม    399,235,126 399,235,126 399,235,126 399,235,126 
ดอกเบี้ยคางรับ 211,341,565 181,405,879 211,341,565 181,405,879 

 610,576,691 580,641,005 610,576,691 580,641,005 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (610,576,691) (580,641,005) (610,576,691) (580,641,005) 

 - - - - 

รวมลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ัน     

   แกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน, สุทธิ 355,392 1,366,467 4,139,102 1,298,983 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    



ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี :- 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

ลูกหนี้การคา – กิจการที่เก่ียวของกนั     
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 70,793,245 16,446,478 
บริษัท  เค ซี อี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 3,980,537 3,678,924 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั - - 1,053,595 524,700 
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 645,607,018 296,728,533 152,497,144 130,498,947 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จาํกัด 85,314,530 130,495,266 52,579,714 42,341,523 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน 730,921,548 426,773,799 280,904,235 193,490,572 

    

ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน    
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 3,720,682 - 
บริษัท  เค ซี อี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 418,420 986,851 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั - - - 48,432 
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 318,470 1,165,224 - 263,700 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จาํกัด 36,922 201,243 - - 

 355,392 1,366,467 4,139,102 1,298,983 

     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      

เงินใหกูยืม    399,235,126 399,235,126 399,235,126 399,235,126 
ดอกเบี้ยคางรับ 211,341,565 181,405,879 211,341,565 181,405,879 

 610,576,691 580,641,005 610,576,691 580,641,005 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (610,576,691) (580,641,005) (610,576,691) (580,641,005) 

 - - - - 

รวมลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ัน     

   แกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน, สุทธิ 355,392 1,366,467 4,139,102 1,298,983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เจาหนี้การคา – กิจการที่เก่ียวของกนั     
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั - - 129,426,343 97,964,006 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 75,039,488 42,782,498 
บริษัท  เค ซี อี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 1,634,301 6,166,277 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จาํกัด 98,284,054 100,683,738 35,489,837 44,022,915 

รวมเจาหนี้การคา – กิจการที่เก่ียวของกัน 98,284,054 100,683,738 241,589,969 190,935,696 

     

เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 3,641,340 4,949,935 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด - - 192,950 709,356 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จาํกัด 8,312,980 10,309,243 1,521,192 2,016,675 
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด - 1,271,974 - - 

รวมเจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกนั 8,312,980 11,581,217 5,355,482 7,675,966 

 

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 

 13ป2548 14ป2547 15ป 2546 
สินทรัพยรวม 1,317,443,274 1,156,164,158 1,028,228,452 
หน้ีสินรวม 650,030,365 512,154,164 325,697,584 
สวนของผูถือหุน 667,412,909 644,009,994 702,530,867 
รายไดจากการขาย 1,500,237,088 1,253,286,617 1,203,064,713 
รายไดรวม 1,505,420,729 1,414,486,498 1,262,974,371 
กําไรขั้นตน 246,690,804 242,966,402 280,487,763 
กําไรสุทธิ 23,402,915 171,479,126 116,544,055 

 

บริษัทยอย 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
 16ป2548 17ป2547 18ป2546 
สินทรัพยรวม 1,094,824,334 950,172,471 800,726,984 
หน้ีสินรวม 535,197,071 499,025,372 301,855,168 
สวนของผูถือหุน 559,627,262 451,147,098 498,871,816 
รายไดจากการขาย 1,251,377,150 893,495,636 612,700,894 
รายไดรวม 1,265,247,458 896,854,619 639,394,930 
กําไรขั้นตน 164,210,915 177,240,752 102,670,275 
กําไรสุทธิ 108,480,164.27 109,275,282 93,154,426 

 

บริษัทยอย 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
 19ป2548 20ป2547 21ป 2546 
สินทรัพยรวม 5,200,633,277 5,028,535,824 3,907,963,392 
หน้ีสินรวม 4,691,492,827 4,359,640,677 3,201,695,826 
สวนของผูถือหุน 509,140,450 668,895,147 706,267,566 
รายไดจากการขาย 3,331,211,195 2,680,152,720 2,194,527,104 
รายไดรวม 3,350,437,798 2,715,525,094 2,268,157,316 
กําไรขั้นตน 372,733,685 341,241,576 359,858,215 
กําไรสุทธิ (159,754,696) (37,372,418) 112,263,918 

 



บริษัทรวม 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

 22ป2548 23ป2547 24ป 2546 
สินทรัพยรวม 640,741,847 364,114,231 429,914,670 
11หน้ีสินรวม 548,198,492 299,826,583 365,467,585 
สวนของผูถือหุน 92,543,355 64,287,648 64,447,085 
รายไดจาการขาย 1,711,861,386 1,394,437,494 1,359,568,378 
รายไดรวม 1,711,861,386 1,361,078,439 1,359,568,378 
กําไรขั้นตน 146,755,418 78,761,239 94,135,876 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

25,944,480 702,480 553,279 

 

หมายเหต*ุ* RATE US$ 41.0299 

 

บริษัทรวม 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
 25ป2548 26ป2547 27                     ป 2546 
สินทรัพยรวม 197,550,148 189,306,521 125,154,122 
12หน้ีสินรวม 154,327,482 155,019,050 105,126,174 
สวนของผูถือหุน 43,222,665 34,287,471 20,027,947 
รายไดจากการขาย 606,352,481 665,492,016 461,363,994 
รายไดรวม 606,406,357 655,552,285 461,363,994 
กําไรขั้นตน (ขาดทุน) 77,712,061 82,294,515 50,057,224 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

7,766,771 13,773,146 6,402,668 

หมายเหต*ุ* RATE S$  24.64325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ป 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของป 2546 
 ความคิดเหน็ของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 คุณนิติ  จึงนิจนิรันดร  

สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดและวางแผนและปฏิบัตงิานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
แสดงฐานะการเงินของบริษัท บริษัทยอย ณ. 31 ธันวาคม 2545  ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัโดยถูกตองตามท่ีความในสาระสําคัญหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
โดยไมมีเงื่อนไข 

 
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 

 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของป 2548 
  ความคิดเหน็ของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 คุณรุทร  เชาวนะกวี  
บริษัท สํานักงาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด  ไดปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป ในงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส
เงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของแตละป ของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน) บริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท 



  งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึง
การใชวิธีการทดสอบหลักฐาน ประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบ
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช และประมาณการเก่ียวกับรายการทาง
การเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึนตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ
การแสดงรายการท่ีนําเสนอ ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาว ใหขอสรุป
ท่ีเปนเกณฑ อยางเหมาะสม และความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ท่ีรับรอง
ท่ัวไป 

 



 
อัตราสวนทางการเงิน 2548 2547 2546 

ก อัตราสวนสภาพคลอง    

 1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน    

  สินทรัพยหมุนเวียน       3,534,839,954        3,212,558,054        2,518,577,892  

  หน้ีสินหมุนเวียน       4,942,246,548        4,268,480,808        3,257,790,708  

   สินทรัพยหมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน                       0.72                        0.75                        0.77  

 2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว 2548 2547 2546 

  สินทรัพยหมุนเวียน       3,534,839,954        3,212,558,054        2,518,577,892  

 หัก สินคาคงเหลือ (1,288,379,982) (1,304,939,355) (791,237,918) 

  สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว       2,246,459,972        1,907,618,699        1,727,339,974  

  หน้ีสินหมุนเวียน       4,942,246,548        4,268,480,808        3,257,790,708  

   สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว/หน้ีสินหมุนเวียน                       0.45                        0.45                        0.53  

       

ข อัตราสวนการทํากําไร 2548 2547 2546 

 1. กําไรตอหุน    

  กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.00  0.78  0.98  

 2. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนสินทรัพยรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหักภาษี            49,420,198           266,445,130           321,026,819  

 หัก ดอกเบีย้รับ (30,156,507) (30,345,404) (30,521,486) 

 บวก ดอกเบีย้จาย          212,092,469           147,817,465           131,194,415  

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน       

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย          231,356,160           383,917,191           421,699,748  

  สินทรัพยรวม       8,873,106,306        8,689,930,073        6,991,326,365  

   กําไรกอนหักดอกบี้ยและภาษี/สินทรัพยรวม 2.61% 4.42% 6.03% 

    2548 2547 2546 

 3. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนยอดขายรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหกัภาษี            49,420,198           266,445,130           321,026,819  

 หัก ดอกเบีย้รับ (30,156,507) (30,345,404) (30,521,486) 

 บวก ดอกเบีย้จาย          212,092,469           147,817,465           131,194,415  

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน       

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย          231,356,160           383,917,191           421,699,748  

  ยอดขายรวม       6,668,240,965        5,713,275,389        4,969,246,523  

   กําไรกอนหักดอกบี้ยและภาษี/ยอดขายรวม 3.47% 6.72% 8.49% 

       

       



ค อัตราสวนประสิทธิภาพดานการเงิน    

 1. ระยะเวลารับชาํระหนี้ 2548 2547 2546 

  ลูกหนี้ขั้นตน       2,012,358,464        1,710,538,621        1,473,770,220  

  ยอดขาย       6,668,240,965        5,713,275,389        4,969,246,523  

   ลูกหนี/้ยอดขายx365 วัน                        110                         109                         108  

       

 2. สินคาคงเหลือแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2548 2547 2546 

  สินคาคงเหลือ       1,288,379,982        1,304,939,355           791,237,918  

  ตนทุนของยอดขาย       5,547,562,569        4,643,050,585        3,882,839,263  

  สินคาคงเหลือ/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                          85                         103                           74  

 3. เจาหน้ีการคาแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2548 2547 2546 

  เจาหน้ีการคา       1,082,299,724           859,494,096           859,853,521  

  ตนทุนของยอดขาย       5,547,562,569        4,643,050,585        3,882,839,263  

  เจาหน้ีการคา/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                          71                           68                           81  

 4. เงินทุนหมุนเวียน 2548 2547 2546 

  ลูกหนี้การคาสุทธ ิ       2,011,861,483        1,709,023,823        1,473,606,998  

  สินคาคงเหลือ       1,288,379,982        1,304,939,355           791,237,918  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            61,432,017             49,718,883             49,188,974  

 หัก เจาหน้ีการคา (1,082,299,724) (859,494,096) (859,853,521) 

 หัก หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (314,262,724) (381,442,079) (329,542,135) 

   เงินทุนหมุนเวียนรวม       1,965,111,034        1,822,745,886        1,124,638,234  

       

ง อัตราสวนระหวางหน้ีสินรวมกับสินทรัพยรวม    

 1. อัตราสวนหน้ี 2548 2547 2546 

  หน้ีสินหมุนเวียน       4,942,246,548        4,268,480,808        3,257,790,708  

  เงินกูระยะยาว       1,530,843,054        2,024,914,970        1,648,805,328  

  หน้ีสินรวม       6,473,089,602        6,293,395,778        4,906,596,036  

  สินทรัพยรวม       8,873,106,306        8,689,930,073        6,991,326,365  

   หน้ีสินรวม/สินทรัพยรวมx100 72.95% 72.42% 70.18% 

 
 

 
 
 
 
 



 FINANCIAL HIGHLIGHTS    

    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

    2548/2005 2547/2004 2546/2003 

รายรับทั้งสิ้น Total revenues              6,777.386  
             
5,939.511               5,124.077  

          

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได Profit before income taxes                   49.420  
                
266.445                  321.027  

          

 กําไรสุทธิ (ขาดทุน)   Net profit (loss)                      1.332  
                
240.924                  299.138  

     

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash provided by operating activities                  473.306  (32.818)                 319.720  

          

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน / ถัวเฉล่ีย (บาท)   Net profit (loss) per share / Average (baht)                            -    
                       
0.78                        0.98  

          

 จํานวนหุน (ถัวเฉลี่ย) (พันหุน)   Share outstanding                  310,415  
                
309,097                  305,862  

   (Weighted average) (Thousand Shares)        

 จํานวนพนักงาน (คน)   Number of employees (person)                      4,041  
                    
3,590                      2,836  

          

 สินทรัพยรวม   Total assets               8,873.106  
             
8,689.930               6,991.326  

          

 เงินกูระยะยาว   Long term obligations               1,530.843  
             
2,024.915               1,648.805  

          

 รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ   Total shareholders' equity of the company               2,230.546  
             
2,258.598               2,057.821  

          

 ทุนชําระแลว   Issued and paid up capital                  314.930  
                
314.930                  312.170  

          

 % เงินปนผล / กําไรสุทธิ   % Dividends / Net profit    12.92% 15.65% 

          



 SUMMARIZED FINANCIAL DATA    
    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

แสดงขอมูลเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2548/2005 2547/2004 2546/2003 

สินทรัพยรวม Total Assets 
             
8,873.106  

             
8,689.930               6,991.326  

หนี้สินรวม Total Liabilities 
             
6,473.090  

             
6,293.396               4,906.596  

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ Total shareholders' Equity of the company 
             
2,230.546  

             
2,258.598               2,057.821  

รายไดจากการขาย Sales Revenue 
             
6,668.241  

             
5,713.275               4,969.247  

กําไรขั้นตน Gross Profit 
             
1,120.678  

             
1,070.225               1,086.407  

          

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss) 
                    
1.332  

                
240.924                  299.138  

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash provided by operating activities 
                
473.306  (32.818)                 319.720  

          

รายไดรวม Total Revenues 
             
6,777.386  

             
5,939.511               5,124.077  

          

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratios   2548/2005 2547/2004 2546/2003 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดขาย Net Income : Total Sales 0.02% 4.22% 6.02% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน Return on Shareholders' Equity 0.06% 10.67% 14.54% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Return on Assets 0.02% 2.77% 4.28% 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / 7.10% -0.57% 6.43% 

ยอดขาย Sales       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ตอ Net cash provided by operating activities / 21.22% -1.45% 15.54% 

สวนของผูถือหุน Shareholders' equity       

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) Earning Per Share (Baht) 
                       
-    

                      
0.78                        0.98  

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) Dividend Per Share (Baht)   
                      
0.10                        0.15  

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) Book Value Per Share (Baht) 
                      
7.19  

                      
7.31                        6.73  
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
 

ในระยะ 2-3 ปท่ีผานมาอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสมีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง และการ
ขยายตวัไดกระจายไปในทุกภาคธุรกิจยอยของอุตสาหกรรมฯ คาดวาอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส
ยังคงมีแนวโนมเติบโตตอเนือ่งตอไปในอัตรารอยละ 7 ถึง 8 ตอปโดยเฉล่ีย ท้ังนี้ในป 2548 อุปสงค
ของสินคาอีเล็กทรอนิกสโดยรวม ขยายตัวประมาณรอยละ 8 และการเติบโตของตลาดแผงวงจร
อีเล็กทรอนิกสในปท่ีผานมาก็เปนไปในทิศทางและอัตราเดียวกัน  

 
จากปลายป 2547 ท่ีมีการลงทุนในสวนขยายในบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตจาก 300,000 ตารางฟุต
เปน 450,000 ตารางฟุตตอเดือนในแตละบริษัทนั้น  ไดมีการเร่ิมผลิตตามสวนขยายมาต้ังแตตนไตร
มาส 1 ป 2548 เร่ือยมา  นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มกําลังการผลิตในสวนของสายการผลิตแผงวงจร
ช้ันใน   ( Inner Line) อีก 300,000 ตารางฟุตตอเดือนในบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากดั และได เร่ิม
ดําเนินการผลิตในปลายไตรมาส 3 ของปนี้เชนกัน  ในปจจุบันกําลังการผลิตของกลุมสูงถึง 1.8 ลาน 
ตารางฟุต ตอเดือน 
  
การรายงานวิเคราะหผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานประจําป 2548 จากงบการเงินรวม บริษทัฯและบริษัทยอยมียอดขายรวม 
6,668 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 16 เม่ือเทียบกับปกอน ตามการขยายกําลังการผลิตในทุกบริษัท และ
มีกําไรสุทธิ 1.3 ลานบาทเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ 240.9 ลานบาทในป 2547   
 

การดําเนนิงานในชวงคร่ึงปแรก บริษัทฯประสบปญหาทางดานการผลิต ทําใหไมสามารถ
ใชกําลังการผลิตไดเต็มท่ี และมีอัตราการสูญเสียสูง   โดยเฉพาะการผลิตท่ี บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด ซ่ึงอยูระหวางการปรับการผลิตเขาสูการใชกําลังการผลิตสวนขยายของโครงการ 3  ท่ีไดมีการ
ลงทุนไวในป 2547 ประกอบกับการแข็งคาของเงินบาทในระดับ 38-39 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ  
สงผลใหเกิดการขาดทุนจากการดําเนนิงานในชวงคร่ึงปแรกของป 2548 เปนจํานวนถึง 195 ลาน
บาท 
 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯเร่ิมฟนตัวไดอยางรวดเร็วนับต้ังแตไตรมาส 3 หลังจากท่ีปญหาการ
ผลิตสวนใหญไดรับการแกไข และทุกบริษทักลับมาใชกําลังการผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
อัตราการสูญเสียอยูในเกณฑท่ีควบคุมได และคาเงินบาทก็ไดมีการปรับตัวโดยเฉล่ียท่ี 40-41 บาท
ตอเหรียญสหรัฐฯ เปนผลใหตนทุนการผลิตปรับตัวต่ําลงในขณะท่ีบริษัทมีรายรับเปนเงินบาทมาก



ข้ึน บริษัทฯจึงเร่ิมมีผลการดําเนินการท่ีดีข้ึนมาเปนลําดับ โดยในชวงคร่ึงปหลังของป 2548 บริษัทฯ
มีกําไรเพียงพอท่ีจะลางผลขาดทุนท่ีสะสมมาจากชวงคร่ึงปแรกได   

ในภาพรวมดานการเงินของป 2548  แมวาการขยายตัวของรายไดจะคอนขางเปนไปตาม
เปาหมาย แตสัดสวนของตนทุนกลับขยับสูงข้ึน จากรอยละ 81 ตอยอดขายเม่ือปกอน เปนรอยละ 83 
ตอยอดขายในป 2548 นี้  เนือ่งจากปญหาทางดานการผลิตในชวงตนปดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  
และผลกระทบจากราคาน้ํามัน  รวมถึงผลกระทบจากคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรท่ีเพิ่มข้ึนจากปกอน
จํานวน 92 ลานบาท   สวนคาใชจายขายและบริหารมีสัดสวนตอยอดขายลดลงเล็กนอยคิดเปนรอย
ละ 14 ของยอดขาย  ท้ังนี้รายจายดอกเบ้ียไดเพิ่มสูงข้ึนจํานวน 64 ลานบาทในป 2548 เนื่องจากการ
ปรับข้ึนของอัตราดอกเบ้ียอางอิง และการเพิ่มข้ึนของการใชเงินทุนหมนุเวยีนเพื่อรองรับการขยาย
กําลังการผลิต  ดวยสาเหตุดังกลาวผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในป2548จึงลดลงไปมาก 
 

ในปท่ีผานมา บริษัทฯมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนจํานวน 4 
ลานบาท  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนท้ังทางดานการขายสินคา   การซ้ือวัตถุดิบ และการ
กูยืมในสกุลเงินตราตางประเทศ การขายเปนสกุลเงินตางประเทศยังคงเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
และยูโร  ในสัดสวนรอยละ 56 และ 37 ของยอดขายตามลําดับ    สวนการซ้ือวัตถุดบิจะใชสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ประมาณรอยละ 60 ของตนทุนขาย    ในขณะท่ีมีการกูยืมเงินในสกุลเหรียญสหรัฐ 
และสกุลยูโรบางสวน     การบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปนไปตามแนวทางของการ
ดํารงคสินทรัพย  และหนี้สิน  ในสกุลเงินตราตางประเทศแตละสกุลใหมีสัดสวนสมดุลกัน  
(Natural Hedges)    รวมท้ังมีการปองกันความเส่ียงโดยการเขาทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา สําหรับรายการซ้ือ ขายท่ีจะครบกาํหนดเปนระยะ ๆ ตามสถานการณ 
 

สําหรับกลยุทธทางการตลาด บริษัทฯ ไดมีการขยายตลาดในสวนผลิตภัณฑสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตอยางตอเนื่องในระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมา โดยมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 30 
ของยอดขายในป 2546 เปนรอยละ 50 ในป 2548 การมุงเนนตลาดในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึง
เปนอุตสาหกรรมท่ีตองการมาตรฐานคุณภาพและความเช่ือม่ันสูง ทําใหบริษัทตองใชความสามารถ
ในการผลิตสินคาใหไดตามมาตรฐานคุณภาพของอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลใหบริษัท
ฯ มีตนทุนท่ีสูงข้ึน จากความสูญเสียจากสินคาท่ีต่ํากวามาตรฐานในชวงท่ีผานมา แตอยางไรก็ตาม 
เนื่องจากความตองการสินคาคุณภาพสูงตองใชเวลายาวนานและอาศัยทักษะและความชํานาญพิเศษ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพือ่ใหเปนท่ียอมรับของลูกคา ทําใหมีคูแขงในตลาดนอยราย  ประกอบ
กับวัฏจักรธุรกจิของรถยนตในแตละรุน มีระยะเวลายาวนานกวาสินคาอีเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ สงผล
ใหบริษัทฯ ไดรับประโยชน จากการเติบโตของยอดขาย ตามอุปสงคในสินคาอีเล็กทรอนิกสยาน
ยนตท่ีมีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง และยนืยาว 
 



สําหรับป 2549 บริษัทฯไดกาํหนดแนวทางการบริหารและการจัดการ โดยเนนการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและไดสินคาท่ีมีคุณภาพดียิ่งข้ึน  และ
รักษาระดับการผลิตใหเต็มประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอ   รวมท้ังมุงม่ันดําเนินการตามมาตรการ
ตางๆ เพื่อลดและควบคุมอัตราสูญเสียจากการผลิตใหเปนไปตามเปาหมาย ท้ังนี้การดําเนินการตาม
แนวทางดังกลาว จะสามารถเพ่ิมผลกําไรใหบริษัทฯไดมากกวาและเร็วกวา  เม่ือเทียบกับการเพิ่ม
กาํลังการผลิต 
 

วิเคราะหฐานะการเงิน และคุณภาพของสินทรัพย 
 

เม่ือพิจารณากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2548  พบวามีกระแสเงินสดที่
ไดรับจากกิจกรรมดําเนินงานของป2548 ถึง 473.3 ลานบาท จากท่ีเคยมีกระแสเงินสดขาดอยู 32.8 
ลานบาทในปกอน  กระแสเงินสดไดถูกนาํไปใชในการชําระคืนเงินกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระคืน 
และการลงทุนเพื่อเพ่ิมการผลิตในบริษัทฯและบริษัทยอย  ท้ังนี้ไดมีการจัดหาเงินกูยมืระยะส้ันเขา
มาเพิ่ม เพื่อใชเปนเงินทุนหมนุเวยีนในการดําเนนิงาน และมีเงินกูระยะยาวเพิ่มข้ึนสําหรับโครงการ
ขยายกําลังการผลิตของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
 

บริษัทมีสภาพคลองในระดับเดียวกับปกอน  โดยมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวยีนตอหนี้สิน
หมุนเวียน อยูท่ี 0.72 เทา  ท้ังนี้ ไดมีการกูเงินระยะส้ันเพิม่ข้ึนเพื่อเขามาเสริมสภาพคลองในการ
ดําเนินงาน ในขณะท่ีมีการผลิตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตตนไตรมาสสามของป 2548  อัตราสวน
ความสามารถในการชําระดอกเบ้ียจากกระแสเงินสดอยูท่ี 3.38 เทา  
 

 คุณภาพของสินทรัพยและอัตราสวนทางการเงิน 
 
 สัดสวนของสินทรัพย   2548  2547 
    ลูกหนี้การคาสุทธิ    23%   20% 
    สินคาคงเหลือ     15%   15% 
    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    60%    63% 
    อ่ืนๆ         2%      2% 
 

จากนโยบายการบริหารลูกหนี้ท่ีเครงครัด   อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคายังคงอยู
ในระดบัเดิมท่ี 100 วัน ในขณะท่ีบริษัทไดมีการปรับลดวตัถุดิบคงคลังลง ดงัจะเห็นไดจากอัตราการ
หมุนเวียนของวัตถุดิบคงคลังท่ีลดลงจากระดับ 58 วันมาอยูท่ี 34 วัน ทําใหสินคาคงคลังโดยรวมมี
อัตราการหมุนเวียนลดลงเหลือ 85 วันจาก 94 วันในปกอน     



ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   มีจํานวน 7,722 ลานบาท (ราคาทุนกอนหักคาเส่ือม) เพิ่มข้ึนจากปกอน 
256 ลานบาท ทรัพยสินท่ีเพิม่ข้ึนสวนใหญมาจากโครงการขยายกําลังการผลิตสําหรับแผงวงจร
ช้ันใน ( Inner Line) ของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด รวมถึงโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานของเคร่ืองจักรการผลิตในทุกบริษัท   การลงทุนท้ังหมดมีแหลงเงินทุนจากการดําเนินงาน
และจากการกูยืมระยะยาว โดยไดอัตราดอกเบ้ียท่ีคอนขางตํ่า ท้ังนี้ อัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูท่ี 2.7 
เทาในปปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     แบบยืนยนัความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญช ี
                                                รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

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

(โดยนายรุทร เชาวนะกวี) 
860,000 

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) 

700,000 

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

485,000 

8รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี   2,516,000 

  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 

(โดยนายรุทร เชาวนะกวี) 

35,000 - 

2 บริษัท เคซีอี  อีเลคโทร
นิคส จํากัด (มหาชน) 

การใหบริการดาน บริษัท เอินสท แอนด ยัง 
กฎหมายและภาษี คอร ปอเรท เซอรวิสเซส 

จํากัด        

27,000 - 

 



 
 

ประเภทของงานบริการ
อ่ืน  

(non-audit service) 

รายการท่ี 

คาตอบแทนของงาน
บริการอ่ืน 

สวนท่ีจาย
ไปใน

ระหวางป
บัญชี 

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี 
สวนท่ี

จะตองจาย
ในอนาคต 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

3 บริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ 
วัตถุประสงคเฉพาะ
ตรวจสอบการทําลาย
สินคาและสินทรัพย 

(โดยนางสายฝน อินทร
แกว) 

30,000  

4 บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ 
วัตถุประสงคเฉพาะ
ตรวจสอบการทําลาย
สินคาและสินทรัพย 

(โดยนางสายฝน อินทร
แกว) 

20,000 - 

5 บริษัท สํานักงาน เอินสท บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี  การตรวจสอบเพื่อวัตถุ 
จํากัด ประสงคเฉพาะตรวจ แอนด ยัง จํากัด  

สอบการปฏิบัติตามเง่ือน (โดยนางสายฝน อินทร 
แกว) ไขของบัตรสงเสริมที ่

กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุน 

- 200,000 

4 
 
 
 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ - 200,000 
วัตถุประสงคเฉพาะ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของบัตรสงเสริม
ที่ 

(โดยนางสายฝน อินทร
แกว) 

กําหนดโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 112,000 400,000 

 

 
 
 
 



ขอมูลขางตน 
 

ถูกตองครบถวนแลวท้ังนี้ขาพเจาขอยนืยนัวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัท
ยอยจายใหขาพเจาสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับ
ขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีท่ีขาพเจาสังกัดท่ีขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

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

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



 



13. ขอมูลอืน่ที่เกี่ยวของ 
 
   (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 3 กุมภาพันธ 2549 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

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 ชัยพานิช 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/กรรมการบรหิาร         ...................................      
 

 



คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังนี้

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

นายบัญชา  องคโฆษิต 54 SIAD,  SURREY DIP. GRAPHIC 

DESIGN

6.10 %  

(19,200,020 หุน)

(เปนสามี) นางวรลักษณ

 องคโฆษิต

 พ.ศ. 2526 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ

และกรรมการผูจัดการ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและกรรมการ (SECOND CLASS HONOURS) กรรมการและ  พ.ศ. 2524 - 2525 หางหุนสวนจํากัด ควงเจริญ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
ประสบการณการทํางานความสัมพันทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท%

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/                             

  การอบรม

อายุ   

         

 (ป)

ผูจัดการ กรรมการบริหาร

ุ ญ

REIGATE COLLEGE OF ARTS, 

ENGLAND

 พ.ศ. 2517 -  2524 KENYON & ECKHARDT 

(THAILAND) LTD.
นายปญจะ  เสนาดิสัย 57 ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (MBA) -  พ.ศ. 2546 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รสา ทาวเวอร จํากัด
กรรมการ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก มลรัฐเมสซาชู

เสทซ สหรัฐอเมริกา

 พ.ศ. 2545 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด 

(มหาชน)
 พ.ศ. 2543 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2542 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท

 จํากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2540 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บี เอ็ม เอส จํากัด
 พ.ศ. 2536 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด 

(มหาชน)

4.11 % 

(12,938,600 หุน)

1



ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ประสบการณการทํางานความสัมพันทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท%

คุณวุฒิทางการศึกษา/                             

  การอบรม

อายุ   

         

 (ป)
 พ.ศ. 2526 -  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2537 -  2540 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไรมอน จํากัด
 พ.ศ. 2534 -  2537 กรรมการผูจัดการ บริษัท เอช แอนด คิว 

(ประเทศไทย) จํากัด
 พ.ศ. 2519 - 2534 เจาหนาที่บริหารชั้น

รองผูจัดการ (VP)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)
 พ.ศ. 2517 - 2519 ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท เครดิตการพาณิชย 

(ประเทศไทย) จํากัด
 พ.ศ. 2515 - 2517 นักวิจัยและวางแผน 

อาวุโสฝายการตลาด

บริษัท ฟอรดมอเตอรส 

(ประเทศไทย) จํากัด
 พ.ศ. 2514 - 2515 เจาหนาที่โท 2 กอง

การประกันภัย

กระทรวงพาณิชย

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 59 แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 (เปนพี่สาว) นายบัญชา  

องคโฆษิต

 พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด

กรรมการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง

สุขภาพจิต
 พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด
 พ.ศ. 2540 - 2547 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟค

เจอเรอร จํากัด

1.36 %  

(4,274,500 หุน )
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ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ประสบการณการทํางานความสัมพันทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท%

คุณวุฒิทางการศึกษา/                             

  การอบรม

อายุ   

         

 (ป)
 พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
 พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน จิตแพทยที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

คลินิกแพทยสุขุมวิท สุขุมวิท 

31
อาจารยพิเศษภาควิชา คณะแพทยศาสตร 

จิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลศิริราช 

 พ.ศ. 2523 - 2527 ผูชวยศาสตราจารย

ประจําภาควิชาจิตเวช

ศาสตร

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล
 พ.ศ. 2521 - 2523 อาจารยประจํา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร 

คณะแพทย

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ. 2520 - 2521 Chief of In-patient and 

Research Unit,

 Westside Veteran 

Administration Hospital, 

Chicago,Illinois, U.S.A.
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ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ประสบการณการทํางานความสัมพันทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท%

คุณวุฒิทางการศึกษา/                             

  การอบรม

อายุ   

         

 (ป)
Associate Director of 

Affective Disorders 

Clinic,

University of Illinois, Chicago, 

Illinois, U.S.A.

 พ.ศ. 2519 - 2521 Assistant Professor of 

Psychiatry,

 University of Illinois, 

Chicago, Illinois, U.S.A.
นางวรลักษณ  องคโฆษิต 54 PITMAN DIP. BUSINESS & 

SECRETARIAL

(เปนภรรยา) นายบัญชา 

 องคโฆษิต

 พ.ศ. 2532 - ปจจุบัน กรรมการ /

กรรมการบริหาร

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)
กรรมการ /กรรมการบริหาร ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND ประธานกรรมการและ  พ.ศ. 2522 - 2531 KENYON & ECKHARDT 

3.80 %  

(11,510,000  หุน)

กรรมการผูจัดการ (THAILAND) LTD.
 พ.ศ. 2517 - 2522 GRANT ADVERTISING
 พ.ศ. 2515 - 2516 FEDERAL ELECTRIC 

CORPORATION
พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 67 M.D., C.M. -  พ.ศ. 2540 – 2543 เจากรมแพทยทหารบก
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ McGill UNIVERSITY  1 พฤษภาคม 2517 ร.พ.พระมงกุฎเกลา
นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 70 แพทยศาสตรบัณฑิต -  พ.ศ. 2538 – 2543 ผูอํานวยการ ร.พ ร.พ สมิติเวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

F.A.C.SDIPLOMATE AMERICAN 

BOARD OF SURGERY

 พ.ศ. 2515 อาจารยภาควิชาศัลยา

ศาสตร

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 50 ปริญญาตรีอักษรศาสตร (เปนนองสาว) นาย

บญัชา  องคโฆษิต

 พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน กรรมการ/

กรรมการบริหาร

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/กรรมการบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ

 พ.ศ. 2529 - 2535 รองกรรมการ บริษัท สยามไทแคนน จํากัด

1.25 %  

(3,206,200 หุน )

.03 %    (100,600

 หุน )

.41 %   

(1,257,600 หุน )

4



ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ประสบการณการทํางานความสัมพันทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท%

คุณวุฒิทางการศึกษา/                             

  การอบรม

อายุ   

         

 (ป)
นางอุบล  จิระมงคล 54 MBA -  พ.ศ. 2537 - 2539 กรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล มีเดียเท็ค 

จํากัด
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2517 - 2537 สายการบินแอรฟรานส กทม.

1.17 %  

(3,690,100  หุน )

5



   /  //   /  //   /   /  //   /   /

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย

รายชื่อ KCE
บริษัทยอย บริษัทรวม

KCEI TLM KCET KCE'A KCE'S

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

 นายปญจะ  เสนาดิสัย   /   /   /   /

 แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต   /   /   /

 นางวรลักษณ  องคโฆษิตนางวรลกษณ  องคโฆษต   /  //,   /  //,   /   /  //,   /   /

 พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส   /   /

 นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   /

 นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ   /, //   /, //   /, //   /

 นางอุบล  จิระมงคล   /

x            กรรมการผูจัดการ                    //            กรรมการบริหาร                    /            กรรมการ



เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ

(ไมมี)
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