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สวนที่ 1 

 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ่ บริษทั ควงเจริญ อเีลคโทรนิคส จํากัด) มชีื่อ

ภาษาอังกฤษวา “ KCE Electronics Public Company Limited” จดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด เมือ่วันท่ี 5 

พฤศจิกายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลานบาท  เพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายแผน

พิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส  (PRINTED CIRCUIT BOARD) หรือท่ีเรียกกัน โดยยอวาแผน PCB ซึ่งเปนแผน 

EPOXY GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยูภายใตเคร่ืองหมายการคา “KCE”  โดย

ชวงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทสามารถผลิตไดเฉพาะ PCB ชนิด 2 หนาเคลือบรู (DOUBLE-SIDED 

PTH) ตอมาไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองจนสามารถผลิตแผน PCB ชนิดหลายชั้น (MULTILAYER 

PCB) ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวเปนชิ้นสวนสําคัญขั้นพื้นฐาน ในการประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร, จอแอลซีดี, 

อุปกรณอีเล็กทรอนิกสท้ังหมดในรถยนต เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมเคร่ืองมืออีเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

ท้ังน้ี การผลิตสวนใหญกวารอยละ 95 เปนการผลิตเพื่อสงออกบริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

ขอเรียนชี้แจงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2550 ซึ่งปรากฎเปนผลกําไรสุทธิ

จํานวน 257.42 ลานบาท เมือ่เทียบกับปกอนท่ีมีผลขาดทุน 116.34  ลานบาท  โดยการปรับปรุงของกาํไรจาก

การดําเนินงานดังกลาว มาจากสาเหตุดังน้ี 

 ตามงบการเงินรวมของป 2550  บริษัทฯ และบริษัทยอยมยีอดขายท่ีเติบโตขึ้นในอัตรารอยละ 11  

จากมูลคาขาย 7,539.85 ลานบาท  เปน 8,365.41 ลานบาท  (อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียป 2549 และ 2550 

เทากับ 37.5 และ 34.3 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ) แตหากคิดการเติบโตของยอดขายท่ีเปนสกุลเงิน

เหรียญฯ จะมอีตัราการเติบโตประมาณรอยละ 21  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษทัยอย มีแนวโนมท่ี

ดีขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานของทุกไตรมาส ต้ังแตไตรมาสแรกของป 2550 ท่ีมีผล

กําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี เปนผลมาจากการปรับราคาขาย จากการผลิตท่ีเต็มประสิทธิภาพของบริษัท

ยอย (บจ.เคซอีี เทคโนโลยี) ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) และจากการผลิตท่ีสูงขึ้น

หลังการขยายกําลังผลิตเสร็จส้ิน ท่ีบริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  ผนวกกับการขยายธุรกิจสู

ผลิตภัณฑเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบดานการตลาดและการแขงขัน  ตลอดจนมีการปรับ

โครงสรางท่ีสําคัญหลายดานอยางเหมาะสมเพื่อรองรับภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีผันผวน อีกท้ังยังมี

การบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและทันสถานการณ 

 ในภาพรวมของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย มธีุรกิจท่ีเติบโตขึ้นในระดับท่ีนาพอใจ และจากผล

การดําเนินงานท่ีปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับตลอดท้ังปท่ีผานมา แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแกรงและ

ความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจของเคซีอี ท้ังในปจจบุันและในอนาคตไดเปนอยางดี 
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สวนที่ 2 

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“ บริษัท” หรือ “  KCE” ) 

ประเภทธุรกิจ   : ผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED 

      CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  : เลขท่ี 125-125/1,1 หมูท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวง     

                                                          ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107535000354  (เดิมเลขท่ีบมจ.68) 

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

โทรศัพท :      (662)326-0199 อัตโนมติั 10 เลขหมาย 

โทรสาร :     (662)326-0300 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 

 บริษัทและบริษทัยอย (“กลุมบริษัท”) เปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน

ชิ้นสวนสําคัญในการผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนิกสทุกประเภท ดังน้ัน ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจึงแปรผันไป

ตามกระแสความผันผวนของอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส ปจจัยความเสีย่งทางดานระบบการผลิต รวมถึง

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในตลาดเปาหมาย โดยปจจยัท่ีสงผลใหเกิดความผันผวนดังกลาวขางตนอาจมาจากวัฎ

จักรอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขตางๆ ของ

ตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยทางดานการผลิตอื่นๆ 

 
1.1 ปจจัยความเสีย่งภายนอกบริษัท 
 

• ความเส่ียงจากภาวะความผันผวนในอตุสาหกรรมอีเลก็ทรอนิกส 
 อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส เติบโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมี

ชิ้นสวนอีเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ อาทิ การเติบโตของธุรกิจคอมพวิเตอร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจยานยนตและผลิตภัณฑทางดานอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑเทคโนโลยี

ระดับสูง เชน ผลิตภัณฑยุทโธปกรณทางการทหาร ผลิตภัณฑอากาศยาน ผลิตภัณฑยานยนต ท้ังน้ี การ

เปล่ียนแปลงตามวัฎจักรของอุตสาหกรรมอาจนําไปตางๆ และอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอยอดขายและ

ราคาสินคาของของกลุมบริษัทได 

กลุมบริษัทไดมนีโยบายมุงเนนการผลิตสินคาอีเล็กทรอนิกส สําหรับกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

เน่ืองจากเนนหลักเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอและเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย ผูซื้อ

จะมุงเนนดานคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ ทําใหผูผลิตท่ีเนนราคาตํ่าไมสามารถจะเขาแขงขันในกลุม

อุตสาหกรรมน้ีได  อยางไรก็ตามเพื่อกระจายความเสี่ยงและไมมุงเนนหรือพัฒนาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม

เดียว กลุมบริษัทยังไดกระจายการผลิตไปยังกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เชน อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม 

ชิ้นสวนคอมพิวเตอร    

 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
PCB เปนสวนประกอบพื้นฐานหลักของผลิตภัณฑอีเล็กทรอนิกสทุกประเภท ซึ่งในปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยี หรือสินคาทดแทนใดมาแทนที่การใช PCB ได การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีอาจเปนความเส่ียง

ของอุตสาหกรรม PCB โดยมาก จึงมาจากการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองของการออกแบบ 

เทคโนโลยีการผลิต และวัตถุดิบ ซึ่งทําใหบริษัทตองมีการลงทุนในเคร่ืองจักร และอปุกรณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลงดังกลาว 

1 
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จากแนวโนมของอุปกรณอีเล็กทรอนิกส ในอนาคตท่ีจะมขีนาดเล็กลงพรอมกับมีประสิทธิภาพและ

ความละเอียดซับซอนมากขึ้น ทําใหมีความตองการ PCB ท่ีมีขนาดเล็กลง  มีลายวงจรท่ีละเอียดซับซอน และ

มีจํานวนชั้น (Layer) ของแผนวงจรมากข้ึน และยังสงผลถึงการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการผลิต เพื่อใหได 

PCB คุณสมบัติพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง นอกจากน้ี ยังมีการเปล่ียนแปลงในแงของวตัถุดิบท่ี

ใช เพือ่ใหได PCB ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีผูผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนิกสตองการ อาทิเชน Halogen-Free PCB 

และ Lead-Free PCB ซึ่งไมทําลายส่ิงแวดลอม 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวในเบื้องตนอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการผลิต 

รายไดและผลกําไรจากการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม บริษัทไดมกีารเตรียมความพรอมเพือ่รองรับการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวอยูตลอดเวลา ดวยการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 

รวมท้ังขยายกําลังการผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามาโดยตลอด ขณะเดียวกันกลุมบริษัทก็

มุงเนนการผลิตสินคาคุณภาพในระดับปานกลางถึงคุณภาพสูง ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตไม

รวดเร็วมากนักรวมถึงการใหความสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา การสงสินคาตรงตาม

ความตองการของลูกคา การใหความชวยเหลือแกลูกคาในการผลิตภัณฑใหม เพื่อรักษาสัมพันธกับลูกคาท่ี

เปนผูผลิตอุปกรณอีเล็กทรอนิกส ท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาทําใหกลุมบริษัทสามารถดํารง

รักษาฐานลูกคาและปรับตัวตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงได 
 

• ความเส่ียงทางดานการตลาด และแขงขันทางธุรกิจ 
ความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของตลาดอาจเกิดไดจากปจจยัภายในประเทศของตลาดผูซื้อเอง เชน 

ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง  นโยบายการคาระหวางประเทศ   สงคราม  การกอการราย เปน

ตน  และรวมถึงปจจัยในระดับองคกรของลูกคา   เชน มีการควบรวมกจิการ  การเปล่ียนแปลงนโยบายในการ

จัดซื้อ เปนตน  

บริษัทมีการกระจายการขายสินคา ท่ัวภูมิภาคของโลก เชน ยุโรป อเมริกา ถาทางทวปีใดมีปญหา 

บริษัทก็สามารถกระจายความเสี่ยงทางการตลาดไดอีกทางหน่ึง  

สวนทางดานการแขงขันทางธุรกิจคูแขงของบริษัทสวนใหญจะเปนผูผลิตจากประเทศจีน และ

ประเทศไตหวัน ซึ่งมีศักยภาพท่ีแข็งแรง โดยเฉพาะในประเทศจีนทําใหเกิดการแขงขันดานราคามากข้ึน ซึ่งถือ

เปนอุปสรรคสําหรับผูผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสท่ัวโลก รวมถึงบริษัทดวย ถึงแมวากลุมบริษัทจะไมได

เปนคูแขงโดยตรงกับผูผลิตในประเทศจีน เพราะมีกลุมตลาดเปาหมายตางกัน เน่ืองจากผูผลิตในประเทศจีน

จะเนนกลุมตลาดสินคาระดับลาง ใชราคาท่ีตํ่าเปนเกณฑ เพราะยังไมมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตแผน

พิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ท่ีมีคุณภาพสูงได ซึ่งตางกบันโยบายของบริษัท ท่ีมุงเนนการผลิตสินคาท่ีมี

คุณภาพสูง และมีความซบัซอนมากกวา 
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1.2 ปจจัยความเสี่ยงภายในบริษัท 
 

• ความเส่ียงทางดานการผลิต 
เน่ืองจากสินคาอีเล็กทรอนิกสเปนสินคาท่ีมีขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซับซอน ประกอบกับ

เทคโนโลยีดานการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การท่ีกลุมบริษัทมีการขยายกําลังการผลิตอยาง

ตอเน่ือง เพื่อรองรับปริมาณการส่ังซื้อสินคาท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต เพื่อสอดคลอง

กับความตองการของลูกคา ตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ัน ท้ังน้ีกลุมบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

บุคลากร เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรหรือปญหาอื่น ดานแรงงานจะสงผลกระทบโดยตรงตอ

ประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพสินคา  ดังน้ันกลุมบริษัทจึงสงเสริมการฝกอบรมทางเทคนิคและให

ความรูอยางตอเน่ืองเพื่อเสริมสรางทักษะและความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแกบุคลากร รวมถึงการให

ประโยชนท่ีเหมาะสมแกบุคลากร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรใหทํางานกับกลุมบริษัทในระยะยาว 

 

• ความเส่ียงจากวัตถุดิบสําหรับการผลิต 
ความเสี่ยงทางดานวัตถุดิบเกิดข้ึนไดจากการขาดวัตถุดิบท่ีตองใชในการผลิตซึ่งอาจจะนําไปสูการ

หยุดการผลิต หรือการมีวัตถดิุบท่ีดอยคุณภาพ หรือการปรับราคาของวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงความ

เส่ียงดังกลาว จึงไดสรางโรงงานเพื่อผลิตวัตถุดิบหลักของกลุมบริษัท คือ แผนลามิเนตและแผนพรีเพค โดย

การจัดต้ัง บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จาํกัด (TLM) ขึ้นเพื่อดําเนินการผลิต การซื้อลามิเนตจาก 

TLM ชวยใหกลุมบริษัทมีความเชือ่มั่นไดวาวัตถุดิบหลักจะมอียางเพียงพอและมีคุณภาพและคุณสมบัติ

ตามท่ีตองการ 

ปจจบุันบริษัทมีการใชทองแดงและทองคําคิดเปนสัดสวนรอยละ 13 และ 6 ของตนทุนการผลิต

ท้ังหมด ซึ่งกลุมบริษัทมีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา วัตถุดิบจําพวกทองแดงและทองคํา คิดเปนสัดสวน

ประมาณรอยละ 40 และรอยละ 25 ของทองแดงและทองคําท่ีใชท้ังหมดตามลําดับ เพือ่ปองกันความเส่ียง

จากความผันผวนของราคาทองคําและทองแดง ซึ่งมีความผันผวนอยางมาก และมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดย

ตลอด โดยในชวง 3 ปท่ีผานมา ราคาทองคําไดมีการปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 60.57 ขณะท่ีราคาทองแดงไดมีการ

ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 135 การปรับตัว การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองแดง ทองคํา สงผลโดยตรงตอตนทุนการ

ผลิต โดยเฉพาะราคาแผนลามิเนตซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต PCB ท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้นรอยละ 27.6 

ในป 2550 

สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนในการผลิตอื่นๆกลุมบริษัทไดทําการคัดเลือกผูผลิตหรือผู

จัดจําหนายหลักไว 2-3 รายตอรายการ อีกท้ังไดมีการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับผูผลิต หรือผูจัดจาํหนาย

มาเปนระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังไดมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาตลาดอยาง
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• ความเส่ียงทางดานการเงิน 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน บริษัทและบริษัทยอยมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย  เงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคาเงินลงทุน เจาหน้ีการคา เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว 

นอกจากน้ีบริษทั และบริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุล เพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 

บริษัทและบริษทัยอยมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินและตราสารอนุพันธดังกลาว และมี

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  

บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา ฝายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัท

และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี  การให

สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาจํานวน

มากราย และลูกหน้ีสวนใหญมีความสามารถในการชําระหน้ีดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจ

ตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู ในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวกับเงินฝากกับธนาคารและ

สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอตัราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเคียง

กับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัท และบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน  

บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่อง

กับการขายสินคา การซื้อวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหาร

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจะจัดใหสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวมีสัดสวนและ

เง่ือนไขท่ีสมดุลกัน (Natural Hedging) และเนนการสรางกระแสเงินสดรับและจายใหสอดคลองกัน 

นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทยอย ไดมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยเนนการบริหาร

ความเส่ียงตามธุรกรรมการคา (Transaction risk) ตามสถานการณและคาดการณอัตราแลกเปล่ียน เปนผล
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กลุมบริษัทมีสัดสวนสินทรัพยตอหน้ีสินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สกุลเงิน มูลคาเปนสกุลเงินตาง อัตราแลกเปล่ียน มูลคาเปนเงินบาท 

  ประเทศ (พันหนวย) ณ 31 ธันวาคม 2550 (พันบาท) 

  สินทรัพย หนี้สิน อัตราซ้ือ อัตราขาย สินทรัพย หนี้สิน 

เหรียญสหรัฐ  45,581  46,773  33.5519  33.8850  1,529,329.15  1,584,903.11 

ยูโร    9,554    5,120  48.9006  49.6202     467,196.33     254,055.42 

ปอนดสเตอรลิง       311        24  66.8427  67.7950 20,788.08         1,627.08 

เยน -  106,133 -  0.2997 -       31,808.06 

        รวม  2,017,313.56  1,872,393.67 

*อัตราแลกเปล่ียนตอ 100 เยน 

นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังมีการทําสัญญาซื้อ / ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับรายการซื้อ

ขายท่ีจะครบกําหนดเปนระยะๆ ตามสถานการณ ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอด

คงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Forward exchange contract) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สกุลเงิน  จํานวน  วันที่ครบกําหนด อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

   (พันหนวย)    (บาท/หนวย) 

สัญญาซื้อ :    

เหรียญสหรัฐอเมริกา          4,089  4 มกราคม 2551 - 8 พฤษภาคม 2551 35.7200-34.1400 

เยน      250,000 15 มกราคม 2551 – 21 มกราคม 2551 0.0279 – 0.0280 

สัญญาขาย :    

ยูโร           9,009 15 มกราคม 2551 – 3 กรกฎาคม 2551 47.3000-50.3250 

เหรียญสหรัฐอเมริกา         65,353 15 มกราคม 2551 – 2 กรกฎาคม 2551 33.4960-34.0750 

สําหรับความเส่ียงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้นน้ัน ปจจุบันเน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินสวน

ใหญของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีใกลเคียงกับ

อัตราตลาด จึงทําใหกลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในระดับตํ่า ท่ีผานมาจึงยังมิได

มีการใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงิน เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม ในอนาคตกลุม
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• ความเส่ียงจากการไมไดรับชําระคาสินคาจากตัวแทนจําหนาย 

 ปจจุบันบริษัทขายสินคาผานตัวแทนจําหนายท่ีไมใชบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 95 ของ

รายไดจากการขายท้ังหมด โดยมีรายไดจากการขายโดยการจัดสงสินคาไปยังบริษัทตัวแทนในสัดสวนรอยละ 

60 ของรายไดจากการขายและมีรายไดจากการขายท่ีบริษัทจัดสงสินคาไปยังลูกคาโดยตรงโดยใหบริษัท

ตัวแทนเปนผูติดตามการชําระเงินคาสินคาท้ังหมดจากลูกคาใหแกบริษัทในสัดสวนรอยละ 40 ของรายไดจาก

การขาย ทําใหบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไมไดรับชําระเงินท้ังจากบริษัทตัวแทนและลูกคา ซึ่งจะกระทบกับสภาพ

คลองและการดําเนินงานของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมากลุมบริษัทไมเคยประสบปญหาในการติดตามการชําระหน้ี

จากบริษัทตัวแทน ไมวาเปนการติดตามชําระสินคาท่ีบริษัทจัดสงใหบริษัทตัวแทน หรือการรับเงินโอนสินคาท่ี

บริษัทตัวแทนติดตามการชําระเงินจากลูกคา เน่ืองจากบริษัทตัวแทนหลายแหงน้ัน กลุมบริษัทไดมีสวนรวมใน

การเปนเจาของ โดยบริษัทตัวแทนดังกลาวมีฐานะเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของกลุมบริษัท สวนบริษัท

ตัวแทนรายอื่นท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับกลุมบริษัทน้ัน กลุมบริษัทก็มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดี กับบริษัท

ตัวแทนดังกลาวเปนระยะเวลานานกวา 20 ป นอกจากน้ีลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัทเปนบริษัทชั้นนําของ

โลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงแข็งแรง และยังมีความสัมพันธทางการคาอันดีมาเปนระยะเวลานาน ทําให

บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไมไดรับชําระเงินตํ่า กรณีท่ีเกิดการจายเงินลาชาเกินกวากําหนดชําระนั้น โดยมากจะ

เกิดจากปญหาอื่นๆ ซ ึ่งไมเก่ียวกับหน้ีเสียหรือการผิดเง่ือนไขชําระ  

• ความเส่ียงจากผูบริหาร 

ปจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีท้ังหมด 8 ทาน 

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 

6 
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 บริษัทมีผูบริหารระดับสูงซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทดวย รวม 3 ทาน จากคณะกรรมการ

ท้ังหมด 8 ทาน ไดแก กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการสํานักบริหาร โดยคุณบัญชา องค

โฆษิต ซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัท ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

บริษัท คุณวรลักษณ องคโฆษิต ดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร และผูอํานวยการสํานักบริหาร และคุณศิริพร

รณ สันธนะพันธ ดํารงตําแหนง กรรมการบริหารและผูจัดการท่ัวไป  เน่ืองจากบริษัทเปนผูผลิตแผนพิมพวงจร

อีเล็กทรอนิกส ท่ีเปนบริษัทของคนไทยแหงแรก และแหงเดียวท่ีมีการผลิตสินคาคุณภาพ ดวยเคร่ืองจักรท่ี

ทันสมัยและใชเทคโนโลยีชั้นสูง จึงตองการผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจเปนพิเศษ 

และคุณบัญชา องคโฆษิต เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และมีความเชียวชาญในธุรกิจแผนพิมพวงจร

อีเล็กทรอนิกส จึงเปนการเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงดังกลาว  อยางไรก็ตามในทางปฎิบัติแตละตําแหนง มี

การแบงแยกอํานาจและบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน ไมกาวกายตอกัน และมีการถวงดุลอํานาจโดย

คณะกรรมการบริษัทอันประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน และกรรมการอิสระ 3 ทาน นอกจากน้ีบริษัทไดจัดใหมี

ระบบตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน รวมกับผูสอบบัญชีและพนักงานฝายตรวจสอบภายในของ

บริษัท เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ 

1.3 ความเส่ียงจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
และผลกระทบของการใชสทิธิใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนตออัตราสวนทางการเงิน 

  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23/2549 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดง

สิทธิเพื่อจําหนายใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 3,000,000 หนวย ราคาหนวยละ 0 บาท 

โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามญัของบริษัทได 1 หุน ท่ีราคาหุนละ 3.93 บาท ซึ่ง

เปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 30 วันทําการหลังวันประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 รอยละ 10 ในกรณีท่ี

มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะมีผลกระทบตอสวนแบงกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู

ถือหุนเดิม (Control Dilution)  ลดลงในอัตรารอยละ 0.94 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 

และอาจมีผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) ได 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
2.1  ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มีขื่อภาษาอังกฤษวา “ KCE Electronics Public Company 

Limited “ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2525 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลานบาท เพื่อ

ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB) ซึ่ง

เปนแผน EPOXY GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู ภายใตเคร่ืองหมายการคา “KCE” โดย

ชวงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทสามารถผลิตไดเฉพาะ PCB ชนิด 2 หนาเคลือบรู (DOUBLE-SIDED PTH) 

ตอมาบริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองจนสามารถผลิตแผน PCB ชนิดหลายชั้น  (MULTILAYER 

PCB) ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวเปนชิ้นสวนสําคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสาร

โทรคมนาคม  และเคร่ืองอีเล็กทรอนิกส เกือบทุกประเภท 

บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2531 และไดแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชน เมื่อเดือน ธันวาคม 2535 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 500.0 ลาน

บาท และมีทุนชําระแลว 462.497 ลานบาท โดยผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลองคโฆษิต 

ท้ังน้ี พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทในรอบท่ีผานมา  

ป 2550   มีนาคม  -  กอต้ังบริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกัด ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ใหกับ

ลูกคาในประเทศไทย 

            
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2.2  

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกจิเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร

อีเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB ) ชนิด 2 หนาเคลือบรู (DOUBLCE-SIDED PTH) และ

ชนิดหลายชั้น (MULTILAYER PCB) บริษัทสามารถผลิตไดต้ังแต 4 ชั้น จนถึง 21 ชั้น ซึ่งสวนใหญจะเปนการผลิตท่ี

ตองการความละเอียดแมนยําสูง โดยเปนผลิตเพื่อสงออกเปนสวนใหญ ซึง่ตอมาบริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

ดังกลาวอยางตอเน่ือง ประกอบกับความตองการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทมีการขยายโรงงานผลิต 

ตัวแทนจําหนาย และลงทุนในบริษัทตางๆ เพื่อสนองความตองการดังกลาว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมี

การลงทุนในบริษัทยอย 4 บริษทั และบริษัทรวม 2 บริษัท ท้ังน้ีโครงสรางการถือหุนในบริษทัดังกลาวดังน้ี 

 
 

 1 
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทยอยและบริษทัรวม 
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บริษัทยอย 
1. บริษัท เคซีอ ีอนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปจจบุนัมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100.0 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปน

ผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH โดยบริษัทถือหุนรอยละ 94.99, ของทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแลว ผูท่ีถอืหุนสวนท่ีเหลือเปนบุคคลท่ีไมเก่ียวของและมีความขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสียกับบริษัท 

2.  บริษัท เคซีอ ี เทคโนโลยี จํากัด ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,150 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต

และจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเปนหลัก บริษัทถือหุนรอยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแลว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250.0 ลานบาท ดําเนิน

ธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ   PRE  IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG)  ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทและบริษัทยอยท้ัง 2 บริษัท 

บริษัทและบริษทัยอยถือหุนรวมเปน รอยละ 71.20, กรรมการและผูบริหารของบริษัทถือหุนรวมรอยละ 4.80,บริษัท 

ทรีนิต้ี วัฒนา จํากัด  (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 24.00 ผูบริหารของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ถือ

หุนรอยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  

4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ปจจบุันมีทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแลว 3,600,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB ในประเทศไทย บริษัทถือหุนรอย

ละ 60.00, บริษัท อฮิารา อีเลคโทรนิคส อินดัสตร้ี จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนาย PCB ในประเทศญี่ปุน ถือหุนรอยละ 

39.00 และกรรมการของบริษทัถือหุนรวมรอยละ 0.86 ของทุนจดทะเบียน ท้ังน้ีผูถือหุนสวนท่ีเหลือไมเปนบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท 

  
บริษัทรวม 
1. บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด :  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 50.00, Mr.Frederick Rhodes 

ซึ่งเปนชาวอเมริกัน ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนได

เสียกับบริษัทถือหุนรอยละ 45.00 และ Mr.Fredrick O’Hanian ถือหุนรอยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

ท้ังน้ี กรรมการของบริษัทจํานวน 2 ทาน ไดแก นายบัญชา องคโฆษิต และนางวรลักษณ องคโฆษิต เปนกรรมการ

บริษัท เคซีอ ี อเมริกา อิงค จํากัด ซึ่งคิดเปนสัดสวน 2 ทานจากจาํนวนกรรมการท้ังหมด 4 ทานของบริษัท เคซอี ี

อเมริกา อิงค จาํกัด 

2. บริษัท เคซีอ ีสิงคโปร พีทีอ ีจาํกัด ปจจบุันมทุีนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 เหรียญสิงคโปรดําเนินธุรกิจ

เปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 49.00, Mr.Elgie Goh ซึ่งเปนชาวสิงคโปร 

ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ถอืหุนรอยละ 

40.0 และนายรพีพัฒน ธรรมพานิช และไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ถือหุนรอย

ละ 11.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว (ณ วันท่ี 9 เมษายน  2550 นายรพีพัฒน ธรรมพานิช ไดถือหุนรอยละ 2.20

ของทุนชําระแลว) ท้ังน้ี กรรมการบริษัทจํานวน 2 ทาน ไดแก นายบัญชา องคโฆษิต, นางวรลักษณ องคโฆษิต  เปน

 3 
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2.3  โครงสรางรายได 

บริษัทและบริษทัยอยดําเนินกิจการในสวนธุรกิจหลัก คือ การผลิต  

รายได ป 2550 ป 2549  ป2548 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท    รอยละ 

รายไดจากการขาย (1)               
 
 - ธุรกิจแผนพิมพ 

            

 
 

- อเมริกา 
1,633.06 19.02     1,548.74           20.07     1,471.30           21.70  

 
 

- ยุโรป 
4,900.34 57.08     3,759.66           48.73     3,363.20           49.60  

 
 

- เอเชีย 
1,832.01 21.34     2,231.45           28.92     1,833.70           27.10  

 
 
-ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2) 

138.70 1.66 133.45 1.77 83.26 1.23 

 
 
รวมรายไดจากการขาย 

8,365.41 97.44     7,539.85          97.72     6,668.20          98.40  

 
 
รายไดอื่น 

214.36 2.50        156.10            2.02          92.40             1.40  

 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทยอย และบริษัทรวม 
4.69 0.06 20.12 0.26          16.80             0.20  

 
 

8,584.46 100.00     7,716.07 100.00     6,777.40         100.00 
รวมรายได 
หมายเหตุ – 1.เปนรายไดที่ขายใหกับบุคคลภายนอกเทานั้น ไมรวมสวนที่ขายใหกับกลุมบริษัท 

   2.รายไดจากการขายพรีเพกและลามิเนตในป 2548-2550 เปนการจําหนายใหกลุมบริษัทคิดเปน รอยละ 93  รอยละ 90  และรอยละ 

91 ของรายไดจากธุรกิจพรีเพกและลามิเนตทั้งหมด ตามลําดับ สวนที่เหลือเปนการจําหนายใหกับบุคคลภายนอก 

  3.รายไดอื่นประกอบดวยดอกเบ้ียรับ รายไดจากงานรับจางผลิต คาปรับลูกคาจากการยกเลิกคําส่ังซ้ือและคาขายเศษวัสดุ และอื่นๆ 
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ท้ังน้ีหากพิจารณาโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในป 2548-2550  ตามลักษณะผลิตภัณฑจะสามารถจําแนกได

ดังน้ี 
 

 รายได ป 2550 ป 2549 ป2548 

   ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

 
รายไดจากการขาย *              

 - ธุรกิจแผนพิมพ 
            

 
 

DOUBLE SIDED 
1,712.34 19.94 2,188.14 28.36 2,384.94 35.19 

 
?

 

MULTILAYER 
6,514.37 75.88 5,218.26 67.63 4,200.04 61.97 

 
     

- ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต **       
138.70 1.62 133.45 1.73 83.26 1.23 

 
 
รวมรายไดจากการขาย 

8,365.41 97.44 7,539.85 97.72 6,668.20 98.40 

 หมายเหตุ : *  เปนรายไดจากการขายใหบุคคลภายนอกเทานั้น ไมรวมสวนที่ขายใหกับกลุมบริษัท 

                 **  รายไดจากการขายพรีเพกและลามิเนตในป 2548-2550 เปนการจําหนายใหกับกลุมบริษัทคิดเปน รอยละ 

                     93, รอยละ 90 และรอยละ 91 ของรายไดจากธุรกิจพรีเพกและลามิเนตทั้งหมด ตามลําดับ สวนที่เหลือเปนการจําหนาย             

                     ใหแกบุคคลภายนอก 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสายการผลิตเดียวกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่

ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนกตามสวนงาน

ทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

 
 

งบการเงินรวม  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 

ธุรกิจ พรีเพกและ           
ลามิเนต 

รายการตดับัญชี           
ระหวางกนั อเมริกา ยุโรป เอเชยี รวม รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดจากภายนอก 138,701 133,452 1,633,058 1,548,740 4,900,339 3,759,663 1,693,313 2,097,999 8,226,710 7,406,402 - - 8,365,411 7,539,854 

1,447,262 1,230,151 - - - - 870,940 797,171 870,940 797,171 (2,318,202) (2,027,322) - - รายไดระหวางสวนงาน 
1,585,963 1,363,603 1,633,058 1,548,740 4,900,339 3,759,663 2,564,253 2,895,170 9,097,650 8,203,573 (2,318,202) (2,027,322) 8,365,411 7,539,854 รายไดทั้งสิน้ 

กําไรจากการดําเนินงาน              

   140,397 175,316       1,324,126 920,740 6,670 33,987 1,471,191 1,130,043 ตามสวนงาน 
รายไดที่ไมไดปนสวน             186,754 144,170 
ดอกเบี้ยรับ             32,300 32,053 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (1,113,441) (1,080,046) 

ดอกเบี้ยจาย            (287,770) (296,124) 
ภาษีเงินไดนติิบุคคล             (10,517) (13,990) 

          (21,091) (32,453) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธ ิ             257,426 (116,347) 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนดังตอไปนี้  

(หนวย : พันบาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
สินทรัพยถาวร 525,044 500,732 5,249,554 4,968,968 5,774,598 5,469,700 

สินทรัพยอื่น 939,273 765,450 3,163,094 2,880,423 4,102,367 3,645,873 

สินทรัพยรวม 1,464,317 1,266,182 8,412,648 7,849,391 9,876,965 9,115,573 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

 
3.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑท่ีบริษัทเปนผูผลิตและจําหนาย คือ แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT 

BOARD หรือ PCB ) เปนแผน EPOXY FIBER GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู เพื่อให

กระแสไฟฟา ผานไปยัง  INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพื่อใหชิ้นสวนอีเล็กทรอนิกสตางๆ ทํางานได 

 ท้ังน้ี PCB ท่ีบริษัทเปนผูผลิตมี 2 แบบ คือ 

1. การผลิตแบบ 2 หนาเคลือบรู (DOUBLE SIDED PLATED THROUGH HOLES PCB) และ 

2. การผลิตแบบหลายชั้น (MULTILAYER PCB) ซึ่งมีความซับซอนกวาและใชเทคโนโลยีสูงกวาแผน

พิมพ วงจรชนิด 2 หนาเคลือบรู ซึ่งสามารถผลิตไดต้ังแต 4 ชั้น ถึง 21 ชั้น 

แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ท้ังสองแบบน้ีถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ เชน อุตสาหกรรม

ยานยนต อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณโทรคมนาคมตางๆ รวมถึงโทรศัพทมือถือและเคร่ืองคอมพวิเตอร 

เปนตน 

 

ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผูผลิตนอยราย บริษทัจึงจําเปนตองพึ่งพาผูอื่น

ในการทําสัญญารับเหมาชวง (Subcontract) ของกระบวนการผลิตในบางขั้นตอนท่ีกลุมบริษัทมี

กําลังการผลิตของเคร่ืองจักรใหมไมเพียงพอท่ีจะผลิตใหทันและตอเน่ืองกับข้ันตอนการผลิตอื่นท่ี

ตอเน่ืองกัน จึงสงผลใหบริษัทมีขอจาํกัด ในแงของกําลังการผลิต 

2. การผลิต PCB ตองใชเทคโนโลยีสูง บริษัทจึงจําเปนตองทําการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลาซึ่งตองใชเงินทุนจํานวนมาก 

3. ความกดดันทางดานราคาซึ่งเกิดจากผูผลิต PCB ในจีนท่ีทําใหมีการผลิตสินคาราคาถูกเขาสูตลาด

เพิ่มมากขึ้น แมวาผลิตภัณฑแผนพิมพวงจรอเีล็กทรอนิกส ท่ีผลิตในประเทศจีนจะไมใชคูแขงโดยตรง

ของบริษัท เน่ืองจากผูผลิตในประเทศจีนจะเนนกลุมตลาดสินคาระดับลางเพราะคุณภาพและ

เทคโนโลยีในการผลิตท่ีตํ่ากวา แตก็สงผลใหเกิดการเปรียบเทียบราคาทางออม 

4. เน่ืองจากลูกคามีความตองการผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น ทําใหบริษทัตอง

พัฒนาเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสอดคลองตามมาตรฐานที่ลูกคา

ตองการ 
 
 

 

 

1  
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สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
บริษัท เค ซี อี  

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

1. บัตรสงเสริมเลขที่ 1292/2539 1062/2541 1065/2543 1003/2538 1015/2543 1278(2)/2548 1099/2544 1249(1)/2545 1664(2)/2547 1176(2)/2550 1378/2543 1598(2)/2547 

2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตผลติภัณฑ ผลิตผลติภัณฑ ผลิตผลติภัณฑ ผลิตผลติภัณฑ ผลิตแผน ผลิตแผน 

พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พรีเพก ลามิเนต พรีเพก พรีเพก พิมพวงจร พิมพวงจร 

                  3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ ลามิเนต     
3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่

ไดรับการสงเสริมและไดรับยกเวนไมตองนําเงิน

ปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อ

เสียภาษี 

3 ป  3 ป  3 ป  3 ป  3 ป 3 ป  3 ป  3 ป 5 ป 7 ป  7 3 ป  ป  

(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว)   (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว)       

                        

                        

                        

                        

3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึง

ประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละหาของรายได

ที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออกเปน

ระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการสงออก

ของปนั้น ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจากการ

สงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง ยกเวนสองปแรก 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ  ไดรับ ไมไดรับ 

(สิ้นสุดแลว)     (สิ้นสุดแลว)                 

                        

                        

                        

                        

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ

เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับกึ่งหนึ่ง ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

                        

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ

วัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขาจาก

ตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก

เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต วันนําเขาวันแรก 

ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว)   (สิ้นสุดแลว)             (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) 

                        

                        

4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 6 มกราคม 8 สิงหาคม 4 มิถุนายน 15 มิถุนายน 13 ตุลาคม 1 กันยายน 3 พฤศจิกายน 1 กันยายน 7 กรกฎาคม 2 พฤษภาคม 25 มิถุนายน 1 พฤศจิกายน 

  2539 2541 2543 2537 2542 2549 2543 2546 2547 2550 2544 2547 
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3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

3.2.1 กลยุทธการแขงขันของกลุมบริษัท 
 

 เพื่อใหกลุมบริษัทสามารถแขงขันกับผูแขงขันรายอื่นได บริษัทจึงมีนโยบายในการรักษาคุณภาพ

สินคา  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาผานการตลาดของกลุมบริษัท และตัวแทนจําหนาย และคงสัดสวน

การตลาดสวนใหญไวในกลุมอตุสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากตลาดสินคาอีเล็กทรอนิกสยานยนต มีแนวโนม

การเติบโตอยางตอเน่ือง และเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย เพราะมีความยากลําบากในการเขามาของผูผลิตราย

ใหมๆ นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังไดมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา จึงทําใหในกลุมบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเปนส่ิงสําคัญ

ในการตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังน้ี บริษัทมีกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี 

1. ในการกําหนดราคาขาย บริษทัจะพิจารณาปจจัยหลายดาน อาทิ เชน ราคาตนทุนการผลิต ซึ่ง

คํานวณไดจากราคาวัตถุดิบ ความยากงายและความซบัซอนของการผลิต ปริมาณสินคาท่ี

จะตองสงและราคาท่ีเสนอขายจะตองสามารถแขงขันกับราคาของคูแขงขันในตลาดโลกได โดย

ผลิตภัณฑของบริษัทจะเปนผลิตภัณฑท่ีมีความซบัซอนและมีคุณภาพสูง 

2. ไดติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีท้ังของลูกคา รวมถึงกรรมวิธีการผลิตพรอมท่ีจะสนอง

ความตองการทางเทคนิค ซึ่งมีความซับซอนมากขึ้นตลอดเวลา 

3. ตนทุนท่ีตํ่ากวาคูแขงขัน รวมท้ังการสงมอบท่ีตรงตอเวลาเน่ืองจากบริษัทมีบริษัทยอย คือบริษัท

ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตแผน Laminate และ Prepreg  ซึ่งเปน

วัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ขายใหแกบริษัทเคซีอ ี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ท้ังน้ีวัตถุดิบดังกลาวยังไดสงไปขาย

ตางประเทศ เชน เยอรมัน อเมริกา อินเดียและจีน ดวย แตคิดเปนสัดสวนท่ีนอยมากเมือ่เทียบกับ

การขายใหกับบริษัทยอยท้ังสองบริษัท 

 
3.2.2 กลยุทธทางการตลาด 
 จุดเดน จุดดอย ทางการตลาด สามารถสรุปไดดังน้ี 

             จุดเดน 

1. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตในประเทศยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับคาแรงใน

ประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นยุโรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยูในเขตสงออกและไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก  (BOI)  ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนใน

การยกเวนภาษีขาเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบในการผลิต อีกท้ังไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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จุดดอย 

1. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตแผนPREPREG และแผน LAMINATE ของบริษทั ไทยลามิเนต แมนู

แฟคเจอเรอร จาํกัด อาทิ เชน แผนใยแกว , EPOXY RESIN และแผนทองแดงบาง (COPPER 

FOIL) ยังตองนําเขามาจากตางประเทศ เน่ืองจากยังไมมีผูผลิตในประเทศ 
2. กลุมอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคสรวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตในประเทศยังไมไดรับการสงเสริม

ใหทันสมัยเทาเทียมกับตางประเทศ และยังตองอาศัยเทคโนโลยีบางอยางจากตางประเทศ เขา

มาใชในการผลิต 
 

3.2.3 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับราคาตลาดและอยูในระดับราคาท่ี

สามารถแขงขันได โดยคํานึงถึงคุณภาพสินคา ตนทุนการผลิต ท้ังน้ี บริษัทฯมีการทํา BENCHMARK เพื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆ ทุก 6 เดือน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคา  

 
3.2.4 ลูกคากลุมเปาหมายและชองทางการจําหนาย    

บริษัทมีนโยบายในดานการขายโดยการหาลูกคาในทุกๆกลุมอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ี เพื่อ

ลดความเส่ียงในกรณีท่ีกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงประสบภาวะถดถอย 

กลุมลูกคาในปจจุบัน ปจจบุันกลุมบริษัทมีลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ สามารถแยกไดดังน้ี 

1. ผูผลิตสินคาในกลุมธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม  อาทิเชน  NEC INFRONTIA, NT, TIM 

2. ผูผลิตสินคาในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอร อาทิเชน  INGENICO, FUJITSU 

SIEMENS, TEAC 

3. ผูผลิตสินคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  อาทิเชน  SIEMENS VDO, BOSCH, CAS, TRW 

4. ผูผลิตสินคาในกลุมอุตสาหกรรมท่ัวไป อาทิเชน เคร่ืองมือแพทย เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน 

 

ท้ังน้ีปจจุบันบริษัท มีลูกคาท่ีส่ังซื้อสินคากับบริษัท เกือบ 100 ราย ท้ังน้ี บริษัท มีนโยบายท่ีจะไม

ผลิตสินคาใหแกลูกคารายใดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 30 ของยอดขายรวม เพื่อลดความเสี่ยงในลูกคาแตละ

ราย โดยในป 2550 ลูกคารายใหญ 10 รายแรกไดส่ังซื้อสินคารวมกันคิดเปนรอยละ 70 ของยอดขายรวม 

 
กลุมลูกคาเปาหมายในอนาคต 
สําหรับลูกคากลุมเปาหมายในอนาคต บริษทัจะยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตเปน

หลัก เพราะมีความสามารถในการแขงขันท่ีมากกวา ท้ังน้ีอาจมีการเพิ่มสัดสวนของลูกคากลุม Consumer 

Product ท่ีเปน High-end มากข้ึน 

4  



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                          แบบ 56 – 1 ประจําป  2550 

 
ชองทางการจดัจําหนาย 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส  จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจในลักษณะผลิตสินคาตามคําส่ังของลูกคา 

โดยคําส่ังซื้อท้ังหมดจะผานมาจากบริษัทตัวแทน และนําสงมายังบริษัทเพือ่ผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อของ

ลูกคา เมื่อสินคาผลิตเรียบรอยแลว บริษัทจะสงสินคาตามวิธีการจัดสงสินคาใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1.1 การจัดสงสินคาไปยังบริษัทตัวแทน แลวบริษัทตัวแทนจําหนายใหแกลูกคาตออีกทอดหน่ึง 

สําหรับวิธีการชาํระเงินน้ัน บริษัทตัวแทนจะเปนผูชําระเงินมายังบริษัทตามเง่ือนไขการชําระเงิน

ท่ีกําหนด ท้ังน้ีรายไดประมาณรอยละ 57.90  ของบริษัทมาจากการจัดสงสินคาตามวิธีดังกลาว 

1.2 การจัดสงสินคาใหแกลูกคาโดยตรง โดยไมผานบริษัทตัวแทน สําหรับวิธีการชําระเงินน้ัน บริษัท

ตัวแทนจะเปนผูเรียกเก็บเงินจากลูกคาแตละราย และนําสงมายังบริษัท เมือ่บริษัทไดรับชาํระ

เงินจากบริษัทตัวแทนแลว บริษัทจะจายคานายหนาเปนการตอบแทนใหแกบริษัทตัวแทน ท้ังน้ี 

รายไดประมาณรอยละ 42.10 ของบริษัทมาจากการจัดสงสินคาใหแกลูกคาโดยตรง 

 

ท้ังน้ีในป 2548-2550 ท่ีผานมา กลุมบริษัทมรีายไดจากรายการขายแบงตามวิธีการจัดสงไดดังน้ี 

 

 วิธีการจัดสงสินคา ป 2550 ป 2549 ป2548 

   ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

 1.จัดสงสินคาใหแกบริษัทตัวแทน 4,845.29 57.90 4,379.67 58.1 4,233.54 63.5 

 2.จัดสงสินคาใหลูกคาโดยตรง 3,520.12 42.10 3,160.80 41.9 2,434.70 36.5 

 รวมรายไดจากการขาย 8,365.41 100.00 7,539.85 100 6,668.20 100 

 

กลุมบริษัทมีตัวแทนจําหนายท้ังในและตางประเทศจํานวน 6 รายดังน้ี 
1. ตัวแทนจําหนายทีมีฐานะเปนบริษัทยอย 

1)  บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2549 ซึ่ง

รับผิดชอบลูกคาในประเทศไทยโดยไดเร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือน พฤษภาคม 2550 เพือ่เปน

ตัวแทนในการรับคําส่ังซื้อจากลูกคาในประเทศไทยในลักษณะเดียวกับตัวแทนในตางประเทศ 

ท้ังน้ีกอนหนาน้ี การจําหนายใหแกลูกคาในประเทศไทย บริษัทจะเปนผูทําการติดตอเอง ซึง่

ลูกคาสวนใหญจะเปนการ RE-EXPORT ออกไปตามประเทศตางๆ โดยในป 2550 บริษทัได

จําหนายสินคาในประเทศคิดเปนรอยละ 2.69 ของยอดขายรวม  
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2. ตัวแทนจําหนายที่มีฐานะเปนบริษัทรวม 

1)  KCE AMERICA INC. ต้ังอยูท่ีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แมกซิโก บราซลิ  และแคนาดา โดยในป 2550  บริษัทไดสงสินคาออกไปขายใน

พื้นท่ีดังกลาวคิดเปนรอยละ 19.0 ของยอดขายรวม  
2)  KCE SINGAPORE PTE LTD. ต้ังอยูท่ีประเทศสิงคโปร ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในทวีปเอเชียและ

ออสเตรเลียท้ังหมด ยกเวนประเทศไทยโดยในป 2550 บริษทัไดสงสินคาออกไปขายในพืน้ท่ี

ดังกลาวคิดเปนรอยละ 28.0 ของยอดขายรวม  

 
3. ตัวแทนจําหนายอื่น 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใชชือ่เชิงพาณิชยวา KCE EUROPE) ต้ังอยูใน

ประเทศอังกฤษ ประกอบกิจการจัดจําหนาย PCB บริษัทเปนผูรับผิดชอบลูกคาทวีปยุโรป

ท้ังหมด ยกเวนเยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2550 บริษัทจะสงสินคาออกไปขายคิดเปน

รอยละ 26.0 ของยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ต้ังอยูในประเทศเยอรมัน ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ

เยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2550 บริษัทจะสงสินคาออกไปขายคิดเปนรอยละ 24.31 

ของยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท  
  

3.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
3.2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
 

1) อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสมีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะอตุสาหกรรมตางๆ ท่ีมี

ชิ้นสวนอีเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ อาทิ การเติบโตของธุรกิจคอมพวิเตอร และอุปกรณเก่ียวเนื่อง ธุรกิจ

โทรคมนาคม ธรุกิจยานยนต ผลิตภัณฑทางดานอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีชั้นสูง เชน ผลิตภัณฑยุทโธปกรณทางการทหาร ผลิตภัณฑอากาศยาน เปนตน ซึ่งในปจจบุันมีการ

ใชอปุกรณอีเล็กทรอนิกส ในผลิตภัณฑตางๆมากข้ึนรวมไปถึงสินคาอุปโภคตางๆ เปนตัวสงเสริมให

อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 
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2) อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจร (Print Circuit Board : PCB) 

แผนพิมพอีเล็กทรอนิกส หรือ PCB เปนสวนประกอบสําคัญของแผงวงจรท่ีใชในอปุกรณ

อีเล็กทรอนิกสทุกชนิด โดยสามารถแบงเปน 2 ประเภท หลักตามลักษณะของแผน PCB คือ Flexible PCB 

เปนแผน PCB ชนิดออน และ Rigid PCB เปนแผน PCB ชนิดแข็งและสามารถแบงเปนประเภทยอยๆไดดังน้ี 

• Single Side PCB ซึ่งเปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาเพียงดานเดียว มีขั้นตอนการผลิตท่ีไม

ซับซอนและเนนการใชแรงงานคนมากกวาเคร่ืองจักร นํามาใชเปนสวนประกอบของ

เคร่ืองใชไฟฟา และอีเล็กทรอนิกสท่ัวๆไป 

• Double-sided PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาสองดาน นํามาใชกบัเคร่ืองใชไฟฟา และ

อีเล็กทรอนิกส บางประเภท เชน อุปกรณคอมพิวเตอร โทรทัศน เปนตน 

• Multi-Layer PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมวีงจรไฟฟาซอนกันหลายชั้น มีขัน้ตอนการผลิตท่ี

ซับซอน ใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีในการผลิตท่ีสูง ใชในอปุกรณอีเล็กทรอนิกสท่ีมีความ

ละเอียดซับซอนและตองการความเที่ยงตรงสูง เชนอุปกรณอีเล็กทรอนิกสท่ีใชในอุตสาหกรรม

ยานยนต เปนตน 

 
ผูผลิต PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 
 อุตสาหกรรม PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกามีแนวโนมท่ีจะหดตัวลงเน่ืองจากตนทุนท่ีสูงกวา 

ผูประกอบการในภูมิภาคจึงเนนการผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีสูงและมีความเฉพาะเจาะจงมากกวาการผลิต

สินคาราคาถูกในปริมาณมาก โดยมีลูกคากลุมเปาหมายเปนอุตสาหกรรมท่ีมีผูผลิตนอยราย อาทิเชน PCB 

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต และมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีตนทุนตํ่ากวา อุตสาหกรรม PCB 

ในยุโรปและอเมริกาเปนตลาดของผูผลิตรายใหญไมกี่ราย  
 
ผูผลิต PCB ในประเทศจีน 
 ต้ังแตป 2547-2550 อุตสาหกรรม PCB ในจนี มีการเติบโตและมีสวนแบงทางการตลาดมากข้ึนอยาง

ตอเน่ือง เพราะการสงเสริมจากรัฐบาล และตนทุนในการผลิตท่ีตํ่า ทําใหผูประกอบการจากตางประเทศยาย

ฐานการผลิตมายังประเทศจีนมากข้ึน ท้ังน้ีผูผลิต PCB ในจีนจํานวนมากเปนบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนใน

จีน เชน อเมริกา ไตหวัน ญี่ปุน การผลิต PCB ในประเทศจีนเปนการผลิตแบบ Mass Production ซึ่งเนนการ

ผลิตในปริมาณมากและมีตนทุนตํ่า ทําให PCB มีราคาลดลงและเกิดการแขงขันทางราคาท่ีรุนแรงมากขึ้น 
 
ผูผลิต PCB ในประเทศไทย 
 ผูผลิต PCB ในประเทศไทยโดยมากเนนการผลิต PCB สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม ชิ้นสวน

คอมพิวเตอร และเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งมีการแขงขันทางดานราคาสูง ดังจะเห็นไดจากราคาเคร่ืองใชไฟฟาท่ีมี
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 อยางไรก็ตาม ผูผลิต PCB ท่ีจะไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม PCB ในจีนคือกลุมผูผลิต PCB ท่ีใช

เทคโนโลยีการผลิตไมสูงมากซึ่งตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ขณะท่ีผูผลิต PCB ท่ีใชเทคโนโลยีสูง เชน 

Multilayer PCB ท่ีสามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดดีจะไมไดรับผลกระทบดังกลาวเน่ืองจากเปนการแขงขันท่ี

เนนดานคุณภาพและความนาเชื่อถือมากกวาการแขงขันทางดานราคา 
  

3) อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมยานยนตโลกเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนกวา 2 ลานลานเหรียญ

สหรัฐและสรางรายไดกวา 5 แสนลานเหรียญสหรัฐแกประเทศผูผลิต 26 ประเทศ นอกจากน้ียังเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ มากท่ีสุดอุตสาหกรรมหน่ึงของโลก  
ปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส  
ความผันผวนของราคาทองคําและทองแดง 
 ในชวง 3 ปท่ีผานมาราคาทองคําและทองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต PCB มีความผันผวน

อยางมากโดยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด อันเปนผลมาจากภาวะอปุสงคอุปทานของตลาดโลก 

โดยเฉพาะผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีเพิ่มการสํารองสินคาดังกลาวเพื่อใหเพียงพอตอความ

ตองการที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดการเก็งกําไรในสินคาดังกลาว และจากภาวะราคานํ้ามันดิบท่ี

สูงขึ้น ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑท่ีมีความสัมพันธกับราคานํ้ามันดิบมีระดับสูงขึน้ตาม การปรับตัวข้ึนอยางมาก

ของราคาทองแดง และทองคํา และราคานํ้ามนัสงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต โดยเฉพาะราคา แผนลามเินต

ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต PCB ท่ีมีราคาสูงขึ้นดวยเชนกัน   
 การแข็งคาข้ึนของเงินบาท 
 นับต้ังแตป 2550 เปนตนมา คาเงินบาทไดแข็งคาข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 

28 ธันวาคม 2550 อยูท่ี 33.747 บาทตอดอลลารสหรัฐ การแข็งคาข้ึนอยางรวดเร็วและความผันผวนของ

คาเงินสงผลกระทบอยางมากตอการสงออกท้ังในดานตนทุนทางการผลิต และการเงิน ราคาสินคาท่ีผลิต 

สงผลตอความสามารถในการแขงขันกับผูผลิตในตางประเทศ 

 อยางไรก็ตามอตุสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสของประเทศไทยยังตองเผชิญกับปจจัยความเส่ียงอื่นๆ ท้ัง

ในดานการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต การปรับตัวของผูประกอบการในประเทศ และภาวะการณ

แขงขันจากตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองเรงปรับตัวอยางมาก เพื่อรองรับกบัปจจัยดังกลาว 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสน้ันมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเปนแหลงจาง
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3.2.5.2 ภาวะการแขงขัน 
ภาวะการแขงขนัในอุตสาหกรรม PCB จะมีความแตกตางกนัไปในแตละกลุมการตลาด (Segment) 

1. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีปริมาณการผลิตสูง ไดแก PCB ท่ีใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือส่ือสาร

โทรคมนาคม อตุสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา กลุมการตลาด

ในสวนดังกลาว มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะการแขงขันดานราคา ผูผลิตไดยายฐานการผลิตไป

ยังภูมิภาคท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา เชน ประเทศจีน เปนตน 

2. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีผูผลิตนอยราย (Defensive) ไดแก PCB ท่ีใชในอตุสาหกรรมยานยนต 

กลุมการตลาดในสวนน้ีมีคูแขงนอยราย และจะเนนการแขงขันในเร่ืองของคุณภาพผลิตภัณฑ  

แหลงผลิตท่ีสําคัญจะอยูในภูมิภาคเอเซีย 

3. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีการควบคุมเทคโนโลยีการผลิต (Protected) ไดแก PCB ท่ีใชใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เคร่ืองมือทางการแพทย หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ

ท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงในประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

เน่ืองจากเปนกลุมการตลาดท่ีถูกควบคุมจึงไมมีการแขงขัน 

4. กลุมการตลาด PCB ท่ีใชเปนตนแบบในการผลิต (Prototype) เปนกลุมตลาดท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจงสูง มีวงจรอายุผลิตภัณฑส้ัน ผูผลิต PCB ในสวนการตลาดน้ี โดยมากจึงเปน

ผูผลิตภายในประเทศเทาน้ัน สวนมากอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

 

กลุมลูกคาหลักของกลุมบริษัทอยูในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนกลุมการตลาด PCB ท่ีมี

ผูผลิตนอยราย มีการแขงขันตํ่า และมอีุปสรรคในการเขาสูตลาดสูง โอกาสที่ผูผลิตรายใหมจะเขามาในตลาด

หรือโอกาสท่ีผูผลิตเดิมจะออกจากตลาดจึงมีไดนอย ท้ังน้ีเพราะผลิตภัณฑในแตละรุนจะมีผูผลิตเพียงราย

เดียวหรือนอยราย และการยายฐานการผลิตหรือการเปล่ียนสายการผลิตมีใชคาใชจายสูง ทําใหการแขงขัน

ภายในกลุมการตลาดน้ีเนนหนักไปในเชิงคุณภาพและเชื่อถือไดของผลิตดภัณฑ โดยคูแขงสําคัญของบริษัท

ในกลุมตลาดดังกลาว ไดแก กลุมผูผลิต PCB ในประเทศไตหวัน และประเทศจีน 
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โอกาสและอปุสรรค 
 อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกสภายในประเทศมีศักยภาพในการลงทุนคอนขางสูง เพราะตนทุนแรงงาน

ตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมริกา แตเน่ืองจากการสนับสนุนทางภาครัฐยังไมเพียงพอ จึงทํา

ใหขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 

จึงตองมีการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาทํางาน 
 
ปจจัยแหงความสําเร็จ  (KEY SUCCESS FACTORS) 
ท้ังบริษัท และบริษัทยอย ตางมุงเนนในเร่ืองสําคัญ 3 ประเด็น คือ 

1. การผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ (HIGH QUALITY PRODUCT) ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ต้ังแตป 2546 จนถึงป 2552 ซึ่งเปนระบบบริหารคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับใน

อุตสาหกรรมยานยนตท่ัวโลก ท้ังทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชีย และผานการตรวจสอบคุณภาพ

โดยมาตรฐานโลก 

2. การสงมอบสินคาใหตรงตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาตองการ 

3. การบริการดานการขายและการบริการหลังการขาย โดยกลุมบริษัทมบีริษทัตัวแทนจําหนายซึ่ง

ต้ังอยูทีประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร เยอรมัน เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เปนผู

ใหบริการดานการขายและการบริการหลังการขายเพื่อใหลูกคาไดทันตามความตองการ อาทิ 

เชน การประสานงานกับลูกคาในการรับคําส่ังซื้อรายเดือน ติดตามดูการจัดสงสินคาไดตาม

กําหนด รับแจงปญหาลูกคา เชน ปญหาการสงมอบสินคาลาชา หรือสินคาไมไดมาตรฐาน รับ

คืนสินคาทีมีปญหา วิเคราะหปญหาเบื้องตน และประสานงานกับฝายตรวจสอบคุณภาพของ

บริษัทเพื่อทําการแกไข และการใหความชวยเหลือทางเทคนิค 

 
ปจจัยภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 
 การถดถอยทางดานเศรษฐกิจในตลาดโลกเปนปจจัยโดยตรงท่ีจะมีผลกระทบตอกลุมอุตสาหกรรม

อีเล็กทรอนิกส เมื่อความตองการในการซื้อลดลง ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูผลิต 

 

3.3  การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 
โรงงานและสํานักงานท่ีใชในการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษทัและบริษัทยอย มีดังน้ี 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 

แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 
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โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 115/2 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง

ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 677 หมู 4 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางป ูแขวงแพรกษา 

จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 117,118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) ถนนสาย    

เอเชีย-นครสวรรค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                          แบบ 56 – 1 ประจําป  2550 

 
กําลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทและบริษัทยอย 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
                                (ตารางฟุต/ป)  

 4ป 2550 5ป 2549 6ป 2548 

กําลังการผลิต 6,050,000 5,400,000 5,400,000 

การผลิตจริง* 5,560,000 4,834,000 4,630,000 

91.9 89.52 85.74 อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 

6.8 6.5 6.2 อัตราของเสียจากการผลิต (%) 

จํานวนกะ ** 3 

 

3                              3 

    
 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต/ป)  

 7ป 2550 8ป 2549 9ป 2548 

กําลังการผลิต 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

การผลิตจริง* 5,080,000 5,300,000 4,900,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 94.00 98.15 90.74 

อัตราของเสียจากการผลิต(%) 2.74 3.3 3.2 

จํานวนกะ** 3 3 3 

 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 

                 (ตารางฟุต/ป)  

 10ป 2550 11ป 2549 12ป 2548 

กําลังการผลิต 10,800,000 10,800,000 10,800,000 

การผลิตจริง* 10,348,000 10,294,000 8,925,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 95.80 95.3 82.6 

อัตราของเสียจากการผลิต(%) 7.4 8.5 10.4 

จํานวนกะ** 2 2 2 
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บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต/ป) 

 13ป 2550 14ป 2549 15ป 2548 

กําลังการผลิตติดต้ัง  

218,400,000 

 

138,000,000 

 

138,000,000 พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 23,849,986 18,000,000 18,000,000 

กําลังการผลิตจริง  

157,274,714 

 

141,851,892 

 

132,924,299 พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 22,772,549 19,238,233 17,662,138 

อัตรากําลังการผลิตจริง(%)****  

72 

 

103 

 

96 พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM)                 95 107 98 

อัตราของเสียจากการผลิต(%)*** N/A N/A  NA 

 

หมายเหตุ  * การผลิตจริงสุทธิจากอัตราการสูญเสียจากการผลิต (Defection rate) 

    ** บริษัททํางาน 24 ชั่วโมง โดยแบงชั่วโมงการทํางานออกเปนดังน้ี 

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เคซอีี อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด  

แบงพนักงานออก ออกเปน 3 กลุม ทํางานใน 3 กะ การผลิต ดังน้ี 

- กะท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเวลา 6.00 น. ถึง 14.30 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเวลา 14.00 น. ถึง 22.30 น. 

- กะท่ี 3 เร่ิมต้ังแตเวลา 22.00 น. ถึง 6.30 น. 

2. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

แบงพนักงานออก ออกเปน 3 กลุม ทํางานใน 2 กะ การผลิต ดังน้ี  

- กะท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. 

- กะท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. 

ท้ังน้ี กะท่ี 1 พนักงานทํางานจํานวน 2 กลุม และกะท่ี 2 มพีนักงานทํางานจํานวน 1 กลุม 
 

ลําดับข้ันตอนการผลิตแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน), 
 บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสท่ีทําการผลิตมี 2 ประเภท ดังน้ี 

 - แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส แบบสองหนา (DOUBLE SIDED PCB) 
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 - แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส แบบวงจรหลายชั้น (MULTILAYER PCB) 

วัตถุดิบหลักคือ แผน PREPREG , แผน  COPPER FOIL และแผน LAMINATE ซึ่งคิดเปนสัดสวน

รอยละ 8.0, รอยละ 4.0 และรอยละ 21.0 ของตนทุนท้ังหมดในป 2550 ตามลําดับ โดยสัดสวนการนําเขา

วัตถุดิบจากตางประเทศรอยละ 40.3 และส่ังซื้อภายในประเทศโดยส่ังซื้อจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ

เรอร จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของตนทุนท้ังหมดในป 2550 

 

ขั้นตอนในการผลิตและสายการผลิต ผลิตภัณฑเดียวกัน   

1. นําแผน LAMINATE ท่ีมีผิวทองแดง 2 หนา มากัดเปนลายวงจร 

2. แผนลายวงจรในขอ 1 นํามาซอนกันหลายชั้น และแทรกระหวางชั้นดวย แผน PREPREG  

เพื่อ กั้นเปนฉนวน แลวนํามาอดัรวมกันดวยเคร่ืองอัดแรงดันและความรอน 

3. แผนชิ้นงานท่ีไดเรียกวา MASSLAM  นําไปเจาะและทําลายวงจรดานนอก 

4. เจาะรูท่ีแผน PCB และชุบทองแดง สรางลายวงจรดวยฟลม 

5. ชุบทองแดงและดีบุกดวยกระแสไฟฟา ลางฟลมและกัดทองแดง เพื่อใหเกิดลายวงจรดวยนํ้ายา

เคมี 

6. พิมพหมึกฉนวนเพื่อคลุมเสนลายวงจร   

7. ชุบดีบุก/ตะกั่ว โดยการเปาความรอน หรือ ถาลูกคาตองการชุบทองก็เขาข้ันตอนชุบทอง 

8. พิมพดวยอักษร หรือสัญลักษณตางๆ โดยใชหมึกซึ่งแหงดวยแสงอุลตาไวโอเลต 

9. ตัดแตงงานใหไดขนาดตามความตองการ ควบคุมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

10. ตรวจสอบเสนลายวงจร ดวยกระแสไฟฟา 

11. ตรวจสอบชิ้นงานท้ังหมดใหไดตรงความตองการของลูกคา ท้ังขนาด ความถูกตอง ความ

สมบูรณ ของชิน้งานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจุหีบหอ   

13. จัดสง 
 

ลําดับข้ันตอนการผลิตแผน PREPREG และแผน LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟค
เจอเรอร จํากัด 
 วัตถุดิบหลัก 

1. แผนใยแกว (FIBERGLASS) นําเขาจากประเทศไตหวันและประเทศจีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

71 และรอยละ 90 ของปริมาณส่ังซื้อในป 2550 ตามลําดับ โดยมปีริมาณการใชในป 2551 

ประมาณ 37 ลานตารางฟุต 
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2. EPOXY RESIN นําเขามาจากฮองกง, ประเทศจีนและส่ังซื้อในประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 

71, รอยละ 14 และรอยละ 14 ของปริมาณส่ังซื้อในป 2550 ตามลําดับ โดยมีปริมาณการใชใน

ป 2551 ประมาณ 3,586 ตัน 

3. แผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเขามาจากประเทศมาเลเซีย, ฮองกงและประเทศไตหวัน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 69, รอยละ 19 และรอยละ 12 ของปริมาณส่ังซื้อในป 2550 ตามลําดับ 

โดยมีปริมาณการใชประมาณปละ 50 ลานตารางฟุต  

ท้ังน้ี  วัตถุดิบหลักท้ังสามประเภทสามารถจัดหาไดท่ัวไป และไมมีตนทุนใดเกินรอยละ 50 ของ

ตนทุนการผลิตท้ังหมด 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิต PREPREG (PRE IMPREGNATED FIBER GLASS) 

1. วัตถุดิบ EPOXY RESIN, HIGH PERFORMANCE EPOXY RESIN จะถูกนํามาผสมกันกับตัว

ละลาย และสารเคมีตามสัดสวนใน RESIN MIXER แลวผานเขา TREATER 

2. วัตถุดิบ FIBER GLASS ซึ่งเปนมวนจะผานเขาเคร่ือง TREATER 

3. ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม วัตถุดิบจะจับตัวกันตามความยาวของมวนและคอยๆ ลดอุณหภูมิลง 

เมื่อออกจาก TREATER 

4. มวน PREPREG จะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 

5. เมื่อถึงขั้นตอนน้ีจะได PREPREG ประมาณรอยละ 50 ของ PREPREG ซึ่งจะนําไปใชเปน

วัตถุดิบ ในการผลิตLAMINATE และ PREPREG ประมาณรอยละ 50 จาํหนายเปนผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตแผน LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วัตถุดิบ COPPER FOIL ซึ่งเปนมวนจะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 

2. นําแผน PREPREG และ COPPER FOIL มาเรียงสลับกันเปนชั้น ค่ันดวยแผนเหล็กไรสนิมใน

เคร่ือง   OPENING PRESS อดัดวยแรงดันประมาณ 20 ตัน 

3. นํามาตัดเปนขนาดท่ีจะใชงาน 

4. นํามาอบเพื่อสรางคุณสมบัติ 

5. ตรวจสอบคุณภาพ 

6. สงเก็บในคลังสินคา 
 

ความเพียงพอของเครื่องจกัรและบุคลากร 
บริษัทมีความพรอมในเรื่องของบุคลากร เพราะมีความรูความสามารถ อีกท้ังยังสงเสริมใหมีการ

พัฒนาฝกอบรมและสงเสริมใหไปดูงานยังตางประเทศเพื่อใหมีความรูความชาํนาญเพิ่มขึ้น สวนในดาน
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ความเปนไปไดที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม  

แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสเปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยีใดๆ ท่ีสามารถผลิตภัณฑเพื่อทอแทนแผนพิมพวงจรดังกลาวได และถึงแมวาเทคโนโลยีการผลิตจะ

มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แตดวยความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญพเิศษทางดานการผลิต

รวมท้ังทักษะของบุคลากร ทําใหบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรบัปรุงเครื่องจักรใหแขงขันได 

บริษัทมีวิศวกรผูชํานาญการทางดานเคร่ืองจักรและมีคูสัญญาในการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา พรอมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกับบริษัทผูขาย ใหมกีารบริการในดานการซอมบํารุง และ

การดูแลเคร่ืองจักร เมื่อเคร่ืองจักรเกิดปญหาข้ึน  

 
การชวยเหลือทางดานเทคนิค 

บริษัทและบริษทัยอยท้ังสามแหงไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากผูผลิตเคร่ืองจักร และวัตถุดิบ

ในตางประเทศ  นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมยังตางประเทศ โดยไดรับ

ความรวมมือ และการสนับสนุนจากลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบดวยดี โดยไมมขีอผูกพันระหวางกัน 

 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 บริษัทใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด ซึ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและ

ผลกระทบอันอาจเกิดตอส่ิงแวดลอม หรือท่ีจะกอใหเกิดอันตราย หรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

รวมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพท่ีสุดตลอดการใชงาน เพื่อชวยรักษาส่ิงแวดลอม 

นอกจากน้ีบริษทัยังใหความรวมมือกบัหนวยงานภาครัฐในการดําเนินการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยการ

ปฎิบัติตามท่ีหนวยงานภาครัฐกําหนดอยางเครงครัด   

 สําหรับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดังกลาวขางตน ท่ีผานมาบร ิษัทไมมีขอพิพาทในเร่ืองสิ่งแวดลอมแต

อยางใด นอกจากนี้ บริษัทไดรับใบรับรองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทไมเคยมี

กรณีขอพิพใดๆในดานส่ิงแวดลอมในชวงระยะเลาท่ีผานมา และยังไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม ISO 14001 ในป 2545 ซึ่งมีกําหนดอายุถึงป 2552 ซึ่งมีขอกําหนดเร่ืองการควบคุมและรักษา

สภาพแวดลอม ซึ่งถือไดวาบริษัทไดปฏิบัติเก่ียวกับดานการรักษาส่ิงแวดลอมของบริษัทฯอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 
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4.  การวิจัยและการพัฒนา (Research  and Development) 

 
         เน่ืองจากอุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตางๆ 

อาทิเชน อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อปุกรณอีเล็กทรอนิกส เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสาร

โทรคมนาคมตางๆ รวมท้ังอปุกรณในยานพาหนะ และอุปกรณอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม

ดังกลาวไดมีการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยูเสมอ ดังน้ัน บริษัทจึงจําเปนตองคํานึงถึง และ

เตรียมพรอมเพื่อรับการเปล่ียนแปลงตางๆ ดังน้ี 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Technology) เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

ดังน้ัน จึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ แผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกสใหสอดคลอง และเหมาะสมกับ

เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดได ตัวอยางเชน ในปจจบุันเคร่ืองโทรสาร 

โทรศัพทมือถือ และเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความสามารถท่ีสูงกวาในอดีตอีกท้ังขนาดเล็กลง จึง

จําเปนตองใชแผนวงจรพิมพแบบหลายชั้นท่ียุงยากมากขึ้น และการผลิตแบบหลายชั้น (Multilayer 

PCB) ซึ่งใชกบัเคร่ืองอีเล็กทรอนิกส ท่ีมีพืน้ท่ีจํากัดตองใชความถ่ีสูง  และมีขนาดเล็กลงตามไปดวย 

โดยท่ีผานมา บริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเน่ือง อาทิเชน Lead Free Laminate 

และ Halogen Free Laminate 

2. การพัฒนากระบวนการผลิต (Process Improvement) เพื่อใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของ

ผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนแปลงไปบริษัทมีความจาํเปนตองมีการปรับปรุงใหกระบวนการผลิตเพื่อใหสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยตนทุนท่ีตํ่า นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการพัฒนาบุคลากรซึ่ง

ถือเปนสวนสําคัญท่ีสุดในกระบวนการผลิต เน่ืองจากความชํานาญของบุคลากรจะชวยลดอัตราการ

สูญเสียของผลิตภัณฑในกระบวนการผลิตได  ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตของบริษัทลดลง ปจจบุัน

กระบวนการผลิตของบริษัทฯไดมีการพัฒนาไปสูรายการผลิตแบบก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งมปีระสิทธิภาพดี

เย่ียม  ท้ังในดานปริมาณ  การผลิต และคุณภาพ ของแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส 

  

 ท้ังน้ีบริษัทไมไดมีการต้ังงบประมาณสําหรับการวิจัยและพฒันาแตอยางใด ตนทุนและคาใชจายท่ี

เกิดขึ้นจริง สําหรับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ จะถูกบนัทึกเปนคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม

ประเภทของคาใชจายน้ันๆ สวนคาใชจายท่ีเกิดขึ้นการพัฒนากระบวนการผลิต เชน การปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิต จะถูกรวมในงบประมาณลงทุนประจําปของบริษัท และจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยเพื่อใชใน

การผลิตตามปกติ 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
5.1  ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

  ทรัพยสินถาวรที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายละเอียดตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 ดังนี้ 

 1) ที่ดินและอาคาร 
                

รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 
ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) คํ้าประกัน  

    ตรว.)         เงินกู      
               (ลานบาท) 

อาคารที่ไมไดใชงาน

(พื้นที่บางสวน 
ที่ดินพรอม เลขที่ 101  1-3-18 บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน          1.62   -  

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   ใหเชาและเก็บ โทรนิคส อาคาร            -   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   เอกสารทางบัญชี)         

ที่ดินพรอม เลขที่ 125-125/1  9-1-27 สํานักงานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน         14.57   -  

สิ่งปลูกสราง  หมูที่ 4   โรงงาน โทรนิคส อาคาร           8.17    

  นิคมอุตสาหกรรม             

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

ที่ดินพรอม เลขที่ 1 หมูที่ 4  10-2-14 สํานักงานและ บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน         35.00   -  

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม    โรงงานและคลัง โทรนิคส อาคาร         17.23    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ    สินคา         

ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม 20-0-18 สรางโรงงานใน บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน         112.81  - 

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   อนาคต โทรนิคส       

โฉนดที่ 3043 เลมที่ 31 

หนา 43  

สรางสํานักหรือ

คลังสินคาในอนาคต 
ที่ดินเปลา 9-0-30 บมจ.เคซีอี อีเลค ที่ดิน          67.6 0 - 

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ    โทรนิคส       

ที่ดินพรอม เลขที่ 677 หมูที่ 4  8-0-0 สํานักงานและ บจ.เคซีอี อินเตอร ที่ดิน         12.00   -  

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   โรงงาน เนช่ันแนล อาคาร          8.15   

  บางปู จ.สมุทรปราการ             

ที่ดินพรอม เลขที่ 115/2  7-3-25 สํานักงานและ บจ.ไทยลามิเนต  ที่ดิน         22.07  40.00       

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   โรงงาน แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร         106.3   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม 2-2-0 สรางโรงงานใน บจ.ไทยลามิเนต  ที่ดิน         18.74   -  

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   อนาคต แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร     

ที่ดินพรอม เลขที่ 117, 118  28-2-72 สํานักงานและ บจ.เคซีอี  ที่ดิน         82.52 1,051.99 

สิ่งปลูกสราง หมูที่ 1    โรงงาน เทคโนโลย ี อาคาร       275.93    

 นิคมอุตสาหกรรม            

  บานหวา จ.อยุธยา             
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รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) คํ้าประกัน  

    ตรว.)         เงินกู     

               (ลานบาท) 

ที่ดินเปลา เลขที่ 117, 118  11-0-53 สรางโรงงานใน บจ.เคซีอี เทคโน ที่ดิน          37.85  -  

 นิคมอุตสาหกรรม   อนาคต โลยี              

  บานหวา จ.อยุธยา            

 
 
2) เครื่องจักร อุปกรณ และสินทรัพยถาวรอื่น 
 

รายการ มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 807.33 

สวนปรับปรุงโรงงาน 48.70 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน   6.96 

สวนปรับปรุงสํานักงาน 4.14 

ยานพาหนะ 2.87 

โรงงานและสวนปรับปรุงโรงงานระหวางกอสราง  

เคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง 253.46 

รวม 1,123.46 
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5.2  รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ 
สัญญา คูสัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

1).สัญญาวาจางรถโดยสารรับสง ระหวาง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 1 ป ทรัพยสินท่ีเชา : 

 พนักงาน จํากัด (มหาชน) กับหางหุนสวน (วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2550- รถบัส  6 คัน พรอมพนักงานขับรถ 

  จํากัด ขนิษฐา ทรานสปอรต วันท่ี 31 มกราคม 2551) อัตราคาเชา : 

     อัตราคาเชา 585,000 บาทตอเดือน 

     การตอสัญญา : 

     เม่ือสัญญาครบกําหนดและไมมีการยกเลิก 

     สัญญาใหถือวาสัญญาไดทําตอไปอีก 1 ป 

     การเลิกสัญญา : 

     หากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมิไดปฎิบัติ 

     ตามสัญญา ใหคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง 

     บอกเลิกสัญญาไดโดยมิตองบอกกลาวลวง 

     หนา หรือ หากผูวาจางไมพอใจในการ 

     ปฎิบัติงาน ใหผูวาจางแจงเลิกสัญญาเปน 

      ลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
 

สัญญา คูสัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

2).สัญญาวาจางรถโดยสารรับสง ระหวางบริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล 1 ป ทรัพยสินท่ีเชา : 

พนักงาน จํากัด กับหางหุนสวนจํากัด (มงคลศิริทัวร) (วันท่ี 1 มกราคม 2550- รถบัส  6 คัน พรอมพนักงานขับรถ 

   วันท่ี 31 ธันวาคม 2550) อัตราคาเชา : 

     อัตราคาเชา 485,000 บาทตอเดือน 

     การตอสัญญา : 

     เม่ือสัญญาครบกําหนดและไมมีการยกเลิก 

     สัญญาใหถือวาสัญญาไดทําตอไปอีก 1 ป 

     การเลิกสัญญา : 

     ใหสัญญาน้ีส้ินสุดลงทันที หากคูสัญญาฝาย 

     หน่ึงฝายใดผิดสัญญาในสวนท่ีเปนสาระสํา 

     คัญ และหากฝายใดฝายหน่ึงตองการเลิกสัญ 

     ญากอนกําหนด ใหแจงเลิกสัญญาเปนลาย 

     ลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วันกอน 

      การยกเลิกสัญญา 

3).สัญญาเชาโกดัง ระหวาง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 3 ป ทรัพยสินท่ีเชา : 

  (มหาชน) ซึ่งเปนผูใหเชา กับ บริษัท ไทย (วันท่ี 1 มิถุนายน 2549-  ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซึ่งเปน วันท่ี 31 พฤษภาคม 2552) อัตราคาเชา : 

  ผูเชา   อัตราคาเชาคงท่ี 281,250 บาทตอเดือน 

     การตอสัญญา : 

     ทําการเจรจากันใหมเม่ือสัญญาครบกําหนด 

     การเลิกสัญญา : 

      ผูเชาจะตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
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5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวของและเก้ือหนุนกับ

ธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทฯไปเปนกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อตอการ

ดําเนินธุรกิจของกลุม 
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6. โครงการในอนาคต  

 
บริษัทจะยังคงใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงเพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางดานการแขงขันกับผูผลิตรายอื่น ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทไดต้ังงบประมาณ

การลงทุนไวจํานวน 700 ลานบาท สําหรับการขยายการผลิตในสวนของสายการผลิต Inner ท่ีบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และการขยายกําลังการผลิตอีก 1.5 แสน ตร.ฟุต ตอเดือนท่ีบริษัท เคซีอี 

เทคโนโลยี จํากัด รวมถึงสําหรับการปรับแตงโรงงานของบริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อรองรับ

การผลิต Multilayer Board ในอนาคต ซึ่งคาดวาสองโครงการแรก จะเริ่มไดในคร่ึงปหลังของป 2551  
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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

 ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยไมมีคดีความหรือขอพพิาททางกฎหมายท่ีอาจมี

ผลกระทบทางดานลบอยางมนัียสําคัญตอการดําเนินธุนกิจ หรือสงผลกระทบดานลบตอทรัพยสินของบริษัท

และบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถือหุน 
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8.  โครงสรางเงนิลงทุน 

 
08.1  หลักทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 500.0 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 462.5 ลาน

บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 462.5 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.0 บาท  

 
 8.2 ผูถือหุน 
 

ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2550  ผูถือหุนสูงสุด 10 รายการ มีดังน้ี  

 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของทุนจด 

    ทะเบียนชําระแลว 

1. กลุมองคโฆษิต * 57,674,580             12.46 

2. นายปญจะ เสนาดิสัย 19,669,400 4.25 

3. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา 8,119,000 1.76 

4. นางอุบล จิระมงคล 5,535,400 1.20 

5. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 5,304,900 1.15 

6. น.พ.เกรียงไกร อัครวงศ 3,757,800 0.81 

7. นางสาวจวบจันทร ภิรมยภักดี 2,862,500 0.62 

8. พ.อ.น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส 1,886,400 0.41 

9. นายมาศธร ชัยพานิช 1,795,320 0.39 

10. นายทวิมาศ ชัยพานิช 1,776,720 0.38 

รวม 108,382,020 23.43 
หมายเหตุ : 

* กลุมองคโฆษิต ประกอบดวย 

 1. นายบัญชา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน   27,899,930  หุน   คิดเปนรอยละ  6.03 

 2. นางวรลักษณ  องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน   17,265,000  หุน   คิดเปนรอยละ  3.73 

 3. นางจันทิมา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     4,274,500  หุน   คิดเปนรอยละ  0.92 

 4. นายอรรถสิทธิ์ องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     3,225,000  หุน   คิดเปนรอยละ  0.70   

 5.นายพิธาน องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน    2,550,000   หุน  คิดเปนรอยละ  0.55 

 6.น.ส.ชุตินาถ องคโฆษิต       ถือหุนจํานวน    2,460,150  หุน   คิดเปนรอยละ  0.53 

 

1 



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                          แบบ 56 – 1 ประจําป  2550 

 

2 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทจะตองจดัสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองน้ีจะมจีํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจดสรร

เงินทุนสํารองอื่นตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนหุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนลํ้ามูลคา

หุน ตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับแผนการ

ลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลน้ัน 

ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถอืหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการ

บริษัท มีอาํนาจอนุมัติใหจายเงินปนผลได แลวใหรายงานในการประชมุผูถือหุนทราบในการประชมุคราว

ตอไป 

 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษทัยอยแตละแหงจะ

พิจารณาการจายเงินปนผล จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยน้ัน หากกระแสเงินสด

คงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอ และไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอยน้ันๆ จะ

พิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
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นโยบายเงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษัทรวม  

ธุรกิจที่ลงทุนเปนสายการผลิตเดียวกันตามสัดสวนการลงทุนมีดังตอไปนี้ : - 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
    สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
  ทุนชําระแลว   วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549  
    (รอยละ) (รอยละ) บาท บาท บาท บาท  

        บริษัทยอย 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

ผลิตแผนวงจรพิมพ 100,000,000 100,000,000 94.993 94.993 - - 172,499,000 172,499,000 
บาท บาท 

250,000,000 52.000 52.000 - - 157,710,310 157,710,310 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอร จํากัด 

ผลิตแผนพรีเพก 250,000,000 
บาท และลามิเนต บาท 

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผนวงจรพิมพ 1,150,000,000 1,150,000,000 100.000 100.000 - - 1,150,000,000 1,150,000,000 
บาท บาท 

บริษัท เคซีอี  (ประเทศไทย) จํากัด  ซื้อมาขายไป       
แผนวงจรพิมพ 

3,600,000 - 60.000 - - - 2,160,000 - 
บาท 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      - - 1,482,369,310 1,480,209,310 

บริษัทรวม          
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ตัวแทนขายใน      

ตางประเทศให 
50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

48.750 48.750 56,461,901 58,558,481 321,816 321,816 

กับบริษัทฯ และ 
บริษัทในเครือ 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ตัวแทนขายใน 500,000   500,000   47.770 47.770 25,711,155 22,557,649 2,100,569 2,100,569 
ตางประเทศให เหรียญสิงคโปร เหรียญสิงคโปร 
กับบริษัท และ 
บริษัทในเครือ 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      82,173,056 81,116,130 2,422,385 2,422,385 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม      82,173,056 81,116,130 1,482,631,695 1,232,631,695 
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9. การจัดโครงการ 

 
9.1 โครงสรางองคกร 
 1) บริษัทและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร) 

คณะกรรมการบริษัท 
นายบัญชา องคโฆษิต 
นายปญจะ เสนาดิสัย 
นายแพทยทองดี ชัยพานิช 
นางจันทิมา องคโฆษิต 
พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส 
นางอุบล จิระมงคล 
นางวรลักษณ องคโฆษิต 
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

นายแพทยทองดี ชัยพานิช 
 

พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส 
 
 

นางอุบล จิระมงคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
นางวรลักษณ องคโฆษิต 

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ
นายนพดล ทับเที่ยง 

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ
นายนพดล ทับเที่ยง  
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คณะกรรมการบริหาร
นายบัญชา องคโฆษิต 
นางวรลักษณ องคโฆษิต

กรรมการผูจัดการ
นายบัญชา องคโฆษิต 

ผูจัดการท่ัวไป
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส 
นายปญจะ เสนาดิสัย 
นางอุบล จิระมงคล 

บมจ.เคซอีี อเีลคโทรนิคส บจ.เคซีอี อินเตอรเนช่ันแนล บจ.เคซีอี เทคโนโลยี

ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 
นายชูฤกษ โชติมารัตน 

ผูอํานวยการฝายบัญชี
นางธัญรัตน เทศนสาลี 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 
นางธัญรัตน เทศนสาลี (รักษาการ) 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 
นายวิทกร เลิศไพศาล 

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 
นายนพดล ทับเที่ยง 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย และธุรการ
นายสุรพล กอเกิด 

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลติ 
นางเสาวลักษณ วรามิจรสกุล 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต
นายพิภพ สิริวณิชพันธ 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย และธุรการ 
นายสุรพล กอเกิด (รักษาการ) 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
นางวรรณวดี พัฒศาสตร 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต
นายบุญชาติ วงศวัฒนากิจ 

ผูอํานวยการฝายจัดการวัตถุดิบ
นายบุญชาติ วงศวัฒนากิจ (รักษาการ) 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย และธุรการ

นายสุรพล กอเกิด  

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
น.ส.นิตยา โรจนกําพล 
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2 ) บริษัท ไทยลามิเนต แมนแูฟคเจอเรอร 
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โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชดุ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ 

-  1คณะกรรมการบริหาร 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 8 ทาน ดังน้ี 

 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 

 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดังน้ี 

 นายบัญชา องคโฆษิต นางวรลักษณ องคโฆษิต นายปญจะ เสนาดิสัย นางจันทิมา องคโฆษิต และ 

นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ท้ังน้ี ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับอํานาจของกรรมการ 

 
ขอบเขตและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

• กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณ และควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและกอ

ประสิทธิผล เพื่อความมั่นคงและผลประโยชนท่ีสมดุล และย่ังยืนของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

• จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู

ถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

• พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยุทธการบริหารงาน 

• พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถ ขององคกรใหแขงขันไดในระดับ 

สากล 
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• ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

• กํากับดูแลและสอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงินท่ีโปรงใส ถูกตองและเพียงพอ 

• ปฏิบัติตามหลักการ การกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางเครงครัด 

• พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ใหเกิดประโยชนสูงสุดและย่ังยืนตอบริษัทและผู

ถือหุน 

• กํากับดูแลกระบวนการแตงต้ังและเลือกต้ังกรรมการบริษัทใหมีความโปรงใสและ ชัดเจน 

• ควบคุมดูและจดัการ การขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ ในบริษัท 

• ควบคุมดูแลการเปดเผยขอมูลและการส่ือสารใดๆ ในองคกร 

• พิจารณาแตงต้ัง สรรหา ผูบริหารมาทดแทนตําแหนงใดๆ ในกรณีท่ีจําเปน  

• วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษทั ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของ

บริษัท 

 
 9.2.2    คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการบริหารท้ังหมด 3 ทาน ดังน้ี  

 1.  นายบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการ 

 2.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต กรรมการและกรรมการบริหาร 

 3.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตและ อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ใหดําเนินงานภายใตนโยบายตางๆท่ีกําหนดไว 

รับผิดชอบโดยรวม และควบคุมคาใชจายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมติัใน

แผนงานประจําป 

• ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร และ กําหนดทิศทาง กลยุทธ  และ

แผนงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 

• รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และใหคําปรึกษาในการแกไขปญหา เพื่อท่ีจะ

บรรลุเปาหมายอยางมปีระสิทธิภาพ 

• ควบคุมงบประมาณคาใชจายของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีระบใุน

แผนงานประจําป 

• รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหา วงเงินกูระยะส้ันและระยะยาว  และการเปด-ปดบัญชีของ

บริษัท  
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• ใหขอมูลและคําแนะนําแกคณะกรรมการเพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจใดๆที่เก่ียวของกับ

บริษัท 

• แกไขปญหาหรือความขัดแยงใดๆ ท่ีมีผลกระทบกับองคกร 

• ดํารงไวซึ่งการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอผูมสีวนเกี่ยวของ 

• พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

• อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารตลอดจนการมอบอาํนาจใหแก

บุคคลอื่นท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นควรน้ัน จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติ

รายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอืน่ใด (ตามขอบังคับของบริษทัและตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย) กับบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว คณะกรรมการบริหารจะตอง

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถอืหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตาม

ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด 
9.2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 3 ทาน ดังน้ี 

 1.  นายแพทยทองดี         ชัยพานิช            ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.  พลโท น.พ สุปรีชา    โมกขะเวส          กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางอุบล             จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเพียงพอ โดยจัดใหมีผูสอบบัญชเีขารวม

ประชุมดวยทุกไตรมาส 

• สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายวาพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัท 

• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล รวมท้ังมีหนาท่ีสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบและ
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• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนการสอบบัญช ี

• ประเมินความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทและใหคําแนะนําในการลดความเสี่ยง 

• ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษ

หัวหนาหนวยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท 

• ใหความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณางบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงานการตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทําเปนรายงาน

เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถอืหุนของบริษัทเพื่อ

ชี้แจงในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงต้ังผูสอบบัญช ี

• พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาํทุกป (หากมคีวาม

จําเปน) 

• ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมท้ังการแตงต้ังหัวหนาหนวยงานการ

ตรวจสอบภายในหรือการแตงต้ังผูจัดการอาวโุสจากสํานักงานเลขานุการมาเปนเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการอิสระ  
 คณะกรรมการอิสระ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังน้ี 

 1.  นายแพทยทองดี   ชัยพานิช กรรมการและกรรมการอิสระ 

 2.  พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส กรรมการและกรรมการอิสระ 

 3.  นางอุบล    จิระมงคล กรรมการและกรรมการอิสระ 

 

 โครงสรางคณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท 2 กลุมหลักไดแก คณะกรรมการ

อิสระ และคณะกรรมการบริหาร  โดยมีสัดสวนกรรมการอิสระตอกรรมการบริหาร จํานวน 3 ตอ 5 ทาน ซึ่ง

มากกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด อันเปนผลใหเกิดการถวงดุลระหวางการกํากับและการ

บริหารงาน  ในการประชมุคณะกรรมการแตละคร้ังและตลอดระยะเวลาท่ีทําหนาท่ี กรรมการไมไดถูกครอบงํา

หรือถูกจํากัดบทบาทประการหน่ึงประการใด ท้ังน้ี ทุกคนไดทําหนาท่ีดูแลและปกปองผลประโยชนของบริษัท  
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บริษัทจึงกําหนดใหคําวา “ กรรมการอิสระ ” หมายถึง กรรมการท่ีไมทําหนาท่ีจัดการของบริษทั 

บริษัทยอย บริษัทรวมหรือกิจการใดๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจ หรือทําใหมขีอจํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเปน

อิสระ 

กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ มคุีณสมบัติดังน้ี 

• เปนบุคคลท่ีถือหุนไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัท

ยอย บริษทัรวม หรือกิจการใดๆท่ีเก่ียวของ รวมถึงการถือครองหุนของบุคคลใดๆท่ีมี

ความสัมพันธกนั 

• ไมมีสวนรวมในการบริหาร  เปนผูท่ีเก่ียวของ ผูท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  ของบริษัท  บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือกิจการใดๆท่ีเก่ียวของ หรือผูถอืหุนรายใหญของบริษัทฯ 

• ไมเปนท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจาํ หรือเปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี ของบริษัท 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการใดๆท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

• ไมเปนผูมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงและทางออม ท้ังในดานการเงิน และการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม กจิการใดๆท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัท 

• ไมเปนญาติสนิทของผูบริหารระดับสูง หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
 

9.2.4  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนท่ีไดรับการแตงต้ังมีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

 1. พลโทนายแพทย สุปรีชา โมกขะเวส  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 2. นายปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

 3. นางอบุล จิระมงคล   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการท่ี

เปนธรรมและสมเหตุสมผลและนําเสนอท่ีประชุมผูถอืหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

• ประเมินผลการปฎิบัติงานของผูบริหารระดับสูงเปนรายบุคคลตามขอเสนอของกรรมการ

ผูจัดการใหญ เพื่อกาํหนดคาตอบแทนกอนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเปน

ประจําทุกป 
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• เสนอแนวทางจายคาตอบแทน วธิีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดใหแก

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการยอยคณะตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง 

 
9.2.5  คณะผูบริหาร 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2550 ผูบริหารของบริษัทท่ีจํานวน 8 ทาน ดังน้ี  

 1. นายบัญชา องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ 

 2. นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ ผูจัดการท่ัวไป 

 3. นางวรลักษณ  องคโฆษิต ผูอํานวยการสํานักบริหาร 

 4. นายชูฤกษ  โชติมารัตน ผูอํานวยการฝายจัดซือ้ (ไดออกเมื่อเดือน ตุลาคม 2550) 

 5. นางธัญรัตน เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญช ี 

      และรักษาการแทนผูอํานวยการฝายการเงิน 

 6. นางเสาวลักษณ วรามิตรสกุล ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต 

 7. นายวิทกร  เลิศไพศาล ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต 

 8. นายนพดล ทับเท่ียง  ผูอํานวยการฝายคุณภาพ 

 9. นายสุรพล  กอเกิด  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร  
                                                                        

ขอบเขตและอํานาจหนาทีข่องกรรมการผูจัดการ  

• ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัท 

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด  ซื่อสัตย  สุจริตและระมัดระวัง  รักษา

ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีท่ีสุด อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการให

รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปน้ีดวย 

• ดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

• บรรจุ  แตงต้ัง  ถอดถอน  โยกยาย  เล่ือน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย 

พนักงานและลูกจาง  ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป  จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  ส่ังการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติ

กรรม  สัญญา  เอกสารคําส่ังหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติดตอกับหนวยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น  ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆท่ีจําเปนและสมควร  

เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 
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• มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพ่ือการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัยพสินและ

บริการเพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติ

ท่ัวไปทางการคาท่ีมีวงเงินไมเกิน 800 ลานบาทตอรายการ และอนุมัติคาใชจายในการซื้อ

ทรัพยสินในวงเงินไมเกิน 400 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนุมัติให

นําเสนอเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร     

• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณ ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผน

และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการ 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยาง

แทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขต

แหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ 

ขอกําหนด หรือคําส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว 

• อนุมัติการแตงต้ังผูมีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสั่งจายเงินของบริษัท รวมถึงสัญญา

ตางๆ เอกสารทางบัญชี และการเงิน และเอกสารท่ัวไป   

• เปนท่ีปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงาน

บุคคล และดานการปฎิบัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

• อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

• เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติท่ีประชุมผูถือหุนและ/หรือมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

ท้ังน้ี  การมอบอาํนาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นท่ีกรรมการ

ผูจัดการเห็นควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมติัรายการใดที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยงมสีวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กบับริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถอืหุน 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด เวนแตเปน
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นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม ขอบเขตอํานาจและการควบคุม 

กรรมการฝายบริหารจะเปนผูวางนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยระดับ

ผูบริหารแตละฝายจะนําไปปฏิบัติ 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อติดตามและพิจารณาผลการ

ดําเนินงานของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย และบริษัทรวม พรอมท้ังใหขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาในประเด็น

สําคัญ ๆ นอกจากน้ีการทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคัญ ๆ ของบริษัทยอยและบริษัทรวม อันไดแก แผนการ

ดําเนินธุรกิจ และการลงทุนหลักท่ีสําคัญๆ จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแตละ

บริษัทกอนจะท่ีสงผานไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งมอีํานาจควบคุมเหนือบริษัทรวมท้ังใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบติัการ ทําใหมัน่ใจวากลุมบริษัท มีการบริหารธุรกิจท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม 

 นอกจากน้ี บริษัทยังคงใหมีหนวยงานสวนกลาง เชน ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝายบริหาร

การเงิน และฝายจัดซือ้ เปนตน เปนศูนยกลางการควบคุมบริษัทยอย และจะชวยประสานงานระหวางบริษัท

ตาง ๆ ภายในกลุมในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน รวมถึงชวยจัดการและอํานวยความ

สะดวก ในเรื่องการโอนยายบคุลากรภายในกลุมบริษัท เพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรบุคคล 

ฝายการเงินจะชวยประสานงานจัดการ ในเรื่องการบริหารเงินสด การปองกันความเส่ียงทางการเงิน และการ

จัดหาแหลงเงินกูใหแกบริษัทตาง ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ และอํานาจการตอรองของกลุมบริษัท เพื่อใหได

ประโยชนสูงสุดแกบริษัทและบริษัทยอย ภายในกลุม ตลอดจนวางนโยบายและระเบยีบทางการเงินเพื่อให

การดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนฝายจัดซื้อท้ังในประเทศ และตางประเทศ  ทําการจัดซื้อจัดหา

วัตถุดิบจากแหลงเดียวกัน เพื่อเจรจาตอรองราคา โดยใชหลักเกณฑของบริษัทรวมท้ังบริษัทยอย  เปนเง่ือนไข

ท่ีเอื้ออํานวยใหบริษัทไดประโยชนมากท่ีสุด รวมท้ังการลดอัตราเส่ียงในการสั่งซื้อจากผูขายรายเดียว  โดย

การสรรหาแหลงวัตถุดิบใหมจากผูขายรายใหม  เพื่อปองกันการผูกขาดสินคา และลดอัตราเส่ียงท่ีบริษัทอาจ

ตองซื้อวัตถุดิบจากแหลงขายแหลงเดียว นอกจากน้ียังมีการปองกันความเส่ียง โดยการทํา CONSIGNMENT 

STOCK AGREEMENT สําหรับวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ เพื่อใหความมั่นใจวาขบวนการผลิตของบริษัทรวมท้ัง

บริษัทยอย จะทําใหการสงมอบงานแกลูกคาตรงตอเวลา ตามนโยบายของบริษัท 
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การสรรหา กรรมการ 9.3  

 คณะกรรมการชุดแรกของบริษัทไดรับการแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังเมื่อมีการแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนจาํกัด โดยอาศัยมติเสียงขางมาก การลงคะแนนเสียงใชวิธีธรรมดา มิใชการลงคะแนนเสียง

สะสม จํานวนคณะกรรมการสูงสุดของบริษัทไดกําหนดไว ขึ้นอยูกับท่ีประชุมผูถอืหุนจะพิจารณาลงมติ 

กรรมการอาจถอดถอนได ดวยมติท่ีประชมุผูถือหุน โดยคะแนนเสียง 3  ใน 4 ของจาํนวนผูถือหุน ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกนัไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือ โดยผูถือหุนท่ีมาจาก

การประชมุและมีสิทธิออกเสียงในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทน

ในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปน

กรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทากับวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการคนท่ีมาแทน 

มติของคณะกรรมการดังกลาวน้ีตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียัง

เหลืออยู นอกจากน้ีแตงต้ังกรรมการของคณะกรรมการในกรณีขางตนแลว ท่ีประชมุผูถือหุนสามารถแตงต้ัง

กรรมการไดเสมอไมวาจะเปนกรณีท่ีกรรมการพนตําแหนงตามวาระ หรือยังไมครบวาระ หรือการแตงต้ัง

กรรมการขึ้นใหม โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ ใหนับวาผูถอืหุนทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุนตอ 

1 เสียง ผูถือหุนแตละคน ใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดดังกลาว เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนองเพยีงใด

ไมไดตองใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี ใหเลือกวธิีโดยจับสลากเพื่อใหไดจาํนวนกรรมการท่ีพึ่งมี 

 
9.4      คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

• คาตอบแทนกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และอยูในระดับ

ท่ีใกลเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปจจบุนัไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 2 สวน คือเบี้ยประชุม 

และคาตอบแทนกรรมการประจําป ท้ังน้ี คาตอบแทนดังกลาวในป 2549 และ ป 2550 ไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถอืหุน คร้ังท่ี 23/2549 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 และคร้ังท่ี 24/2550 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2550 

แลว ตามลําดับ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

คาตอบแทนกรรมการ คาเบ้ียประชุม 
จํานวนครั้งเขา

ประชุม/ 

(บาท) (บาท) จํานวนประชุมทั้งหมด 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง ป 2550 ป 2549 ป 2550 ป 2549 ป 2550 ป 2549 

1 นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ 800,000 800,000 240,000 240,000 12/12 12/12 

    และกรรมการผูจัดการ            

2 นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 12/12 

3 แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 12/12 

4 นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 12/12 

5 พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการอิสระ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 9/12 

6 นายแพทยทองดี ชัยพานิช กรรมการอิสระ 400,000 400,000 180,000 180,000 11/12 11/12 

7 นางอุบล จิระมงคล กรรมการอิสระ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 12/12 

8 นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ 400,000 400,000 180,000 180,000 12/12 9/12 

  รวมทั้งส้ิน   3,600,000 3,600,000 1,500,000 1,500,000     

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
คาตอบแทนกรรมการ 

(บาท) 
ป 2550 ป 2549 

1 นายแพทยทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 180,000 180,000 

2 พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ 180,000 180,000 

3 นางอุบล จิระมงคล กรรมการตรวจสอบ 180,000 180,000 

รวมทั้งส้ิน 540,000 540,000 
 

• คาตอบแทนผูบริหาร 
 การกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักําหนด 

ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินการของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
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ป 2550 ป 2549 
ประเภทคาตอบแทน จํานวน จํานวนเงิน  จํานวน จํานวนเงิน  

ราย (บาท ราย (บาท) 

เงินเดือน 9 21,273,600 9 20,791,200 

โบนัส / เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 9 3,448,485 9   3,137,120 
 

หมายเหตุ  : ผูบริหารของบริษัทอีก 1 ทาน ไดรับคาตอบแทนจากบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด เนื่องจากผูบริหารทานนี้เปนผูบริหารของ

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ตอมาไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหารของกลุมบริษัท ซ่ึงรับผิดชอบงานทั้งใน KCE, KCET และ KCEI แต

ยังคงรับคาตอบแทนจาก บริษัท เทคโนโลยี จํากัด  

 

289.5 รายงานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
 
 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  มีความมุงมั่นท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลักการการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงส่ิงแวดลอมและสังคม

สวนรวม  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีน้ันเปนปจจัยสําคัญในการปฎิบัติท่ีจะ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเปนพื้นฐานในการนํามาซึ่งความสําเร็จ

ของการดําเนินธุรกิจและเสริมสรางองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทฯ ปฎิบัติตามแนวทางและขอบังคับของ

หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ระเบียบและแนวปฎิบัติท่ีเก่ียวของของ

พระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ขอพึง

ปฎิบัติท่ีดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ขอบังคับของบริษทั โดยไดปลูกฝงและสรางความเขาใจในหลักการ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ และนําไปปฎิบัติในระดับผูบริหารและพนักงาน โดยมี

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหคําแนะนํา  ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการปฎิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีเพื่อใหแนใจวาผูถือหุนไดรับการปกปองสิทธิใดๆ ท่ี

ผูถือหุนพึงจะไดรับในฐานะเปนเจาของทุน และการบริหารงานของบริษัทกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับผู

ถือหุน  

จากการประเมนิการปฎิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ี

ประกาศใชต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ท่ีใหบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทมีการรายงานการปฎิบติัตาม

หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอในแบบแสดงรายการขอมูล (56-1) และรายงานประจําป บริษัทฯ 

ไดรับคะแนนจากการประเมินในภาพรวมจากสถาบันกรรมการบรรษัทไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยในดานการกํากับดูแลกิจการบริษัทอยูในเกฎฑ  “ ดีมาก ” มาโดยตลอด และจากผลการประเมินดังกลาว 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ปฎบิติังานดวยความซื่อสัตย สุจริต ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารงาน

ของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธท่ีกําหนดไว  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความโปรงใสและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ปฎิบัติ

ตอทุกฝายท่ีเก่ียวของภายใตกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ ใหสิทธิผูถือหุนทุกคนเขารวมในการกํากับ

ดูแลกิจการอยางเทาเทียมกัน กําหนดและระบุสิทธิของผูมีสวนไดเสียและผูถือหุนไวอยางชัดเจน แบงแยกการ

ปฎิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝายบริหาร หรือบุคคลใดท่ีมีอํานาจในการ

ควบคุมการทํางานของฝายบริหาร หรือกลุมผูถือหุนใดๆ อยางชัดเจน มกีารรายงานแนวทางการปฎิบติังาน 

การควบคุมดูแลตลอดจนถึงถึงกิจกรรมใดๆของฝายบริหารในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหผูถอืหุน

รับทราบบนพื้นฐานของความถูกตอง ชัดเจน ทันเหตุการณ  เพียงพอและเชื่อถือได  

  
สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูถือหุน รวมถึงรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ดังน้ี 

• สิทธิในการจดทะเบียนเปนเจาของหุนของบริษัท 

• สิทธิในการเปล่ียนมือหรือการโอนสิทธิในหุนของตน 

• สิทธิในการรับสวนแบงผลกําไรของบริษัทฯ 

• สิทธิในการไดรับแจงขอมูลและขาวสารท่ีมีนัยสําคัญของบริษัทอยางสม่ําเสมอและตรงเวลาตามท่ี 

ควรจะเปน 

• สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อเขารวมกระบวนการในการตัดสินใจและลงคะแนนเสียงในเร่ืองสําคัญ

ใดๆในที่ประชมุสามัญผูถือหุน 

o สิทธิในการแตงต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการ 
o สิทธิในการออกคะแนนเสียงแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

o สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชมุผูถือหุนเพื่อรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของ
บริษัท เชน 

 เงินปนผลของบริษัทฯ 

 การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัทฯ 

 การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
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 รายการพิเศษอื่นๆท่ีมิใชรายการท่ีเกิดขึ้นตามปกต ิ

• สิทธิในการมีสวนรวมและรับทราบ การตัดสินใจในเรื่องสําคัญใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลง

การดําเนินกิจการข้ันพื้นฐาน 

 

นอกจากน้ี ผูถือหุนไดรับสิทธิอยางเต็มท่ีในการไดรับแจงกฎระเบียบ และข้ันตอนตางๆท่ีใชในการ

ดําเนินการการประชุมใหญสามัญผูถือหุน และขอมูลอื่นๆท่ีเก่ียวของครบถวน ทันเวลา และเพียงพอในการ

ประกอบการตัดสินใจในแตละวาระลวงหนากอน 20 กอนวันประชุม ไดรับโอกาสในการซักถามและรับการ

ชี้แจงจากคณะกรรมการบริษทัใหเกิดความกระจางท้ังในท่ีประชุมหรือจากการสงคําถามลวงหนา รวมท้ังมี

โอกาสในการเสนอเร่ืองเขาสูระเบียบวาระการประชุมพรอมท้ังขอเสนอในการลงมติ ภายใตเง่ือนไขและ

ขอจํากัดท่ีเหมาะสมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผาน ทางจดหมาย อีเมล และเว็บไซตของบริษัทฯ  

และดวยตระหนักดีถึงความสําคัญ ของสิทธิของผูถือหุน  คณะกรรมการหลีกเล่ียงการกระทําใดๆท่ีเปน

ลักษณะการเอาเปรียบผูถือหุน ไมมีการปฎิบัติใดๆท่ีเปนไปในทางมชิอบ ปกปดขอมูลของบริษัทฯ หรือสงวน

สิทธิใดๆในการเขารวมประชมุของผูถือหุน  
 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ท้ังผูถอื

หุนรายยอย และผูถือหุนตางชาติ โดยผูถือหุนทุกรายจะมีสิทธิในการปฎิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีการ

แบงแยก มีอิสระในการตัดสินใจ  และไดรับการปกปองจากการกระทําท่ีไมถูกตองของผูถือหุนท่ีมีอํานาจใน

การควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการกระทําท่ีไมถูกตองเพื่อประโยชนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจใน

การควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมวาจะเปนการกระทําทางตรงและทางออม โดยบริษัทจะปกปอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนดวยความเปนธรรม และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจในสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของผูถือหุน  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนจะใหสิทธิผูถือหุนออกเสียงในท่ีประชุม

ตามจํานวนหุนท่ีถืออยู โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียงโดยมีคณะกรรมการอิสระเปนผูดูแลผลประโยชน

ใหกับผูถือหุน สําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดน้ันก็สามารถมอบอาํนาจใหกบัผูอื่นได  

 การกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (INSIDER TRADING) เพื่อหาผลประโยชนใหแก

ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  (ดู

รายละเอียดในหัวขอ 9.6 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน) 

บริษัทฯ ไดออกประกาศหามกรรมการรวมถึงกรรมการท่ีพนตําแหนงในชวงเวลา 6 เดือน และ

ผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนประกาศงบการเงินเปนเวลา 1 เดือนและหลังประกาศเปนเวลา 3 

วัน และกําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการถือครองหุนของบริษัทฯ และจัดสงรายงาน

ดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจาํ ท้ังน้ี เพื่อมิใหกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในไปใชประโยชน
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คณะกรรมการบริษัทถือเปนนโยบายสําคัญท่ีจะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจาก

การเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จงึหามไมใหกรรมการ

ประกอบธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ  หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจกอใหเกิดความขดัแยง

ทางผลประโยชนกับบริษัทฯ  หรือในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการเชนน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหทํา

รายการดวยความโปรงใส เท่ียงธรรมเสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก  

บริษัทฯ ปฎิบติัตามแนวทางและขั้นตอนในการปฎิบัติในเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตป 2547 เพื่อใหคณะกรรมการบริษทัฯ และฝายบริหาร 

ซึ่งเขาขายบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย เปดเผยขอมูลบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน ทุกคร้ังท่ีมีการแตงต้ังผูบริหารใหม สํานักเลขานุการ

บริษัทฯ จะจดัสงแบบฟอรม  “รายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ” เพื่อใหผูบริหารที่ไดรับแตงต้ังใหมใหขอมูลพรอมลงนามรับรองความถูกตองของ

ขอมูล และหากภายหลังมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ผูบริหารจะตองจัดสงแบบฟอรมดังกลาวพรอมลงนาม

รับรองความถกูตองของขอมลูทุกคร้ัง โดยสํานักเลขานุการบริษัทฯ จะจดัทําสรุปรายชื่อบุคคลและบริษัทฯท่ี

เก่ียวโยงกันเพื่องายในการตรวจสอบ และนําสงฝายบริหารทุกคร้ัง ตลอดจนบุคคลท่ีเปนผูประสานงาน

เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของแตละหนวยงาน เพื่อใชตรวจสอบธุรกรรมท่ีหนวยงานตน จะเสนอฝาย

บริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯ และหากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันเกิดขึ้น บริษัทฯจะจดัทําสรุปสารสนเทศ

เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบ รวมท้ังนําไปเปดเผยในรายงานประจําป (56-2) 

และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ท้ังน้ี เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันมี

แนวทางปฎิบัติชัดเจนย่ิงขึ้น   

  
การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชมุใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2550 ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยโดยปฎิบัติตามแนวทางการจัดการประชมุผูถือหุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลอดจนใชคูมือ ANNUAL GENERAL MEETING CHECKLIST 

ซึ่งเปนโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชมุผูถือหุนสามญัประจําปของบริษัทจดทะเบยีน โดยในปท่ีผาน

มาทางสมาคมนักลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประเมินการจัดการประชมุใหญสามัญผูถือ

หุนของบริษัทฯ อยูในระดับคะแนน “ 80-89” หรือ  “ ดีมาก” ซึ่งจากผลจากการประเมินและการชี้แนะของปท่ี
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• การกําหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประชุมผูถือหุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2550 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2550 ไดมีมติกําหนดใหจัดการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันท่ี 30 เมษายน 2550 ตามขอบังคับของบริษัทท่ีจะตองจัดให

มีการประชุมผูถือหุนภายในกาํหนดระยะเวลา 4  เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบปบัญช ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีการ

รายงานและเปดเผยขอมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลาในการ

ตัดสินใจ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน Website ของบริษัท ซึ่งผูถือหุน นักลงทุน และผูท่ีสนใจสามารถ

เขาดูขอมูลไดตลอดเวลาท่ี www.kcethai.in.th ต้ังแตวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2550  หรือ 20 วันลวงหนากอน

วันประชมุ และไดลงประกาศเชิญประชมุในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ต้ังแตวันท่ี 

17 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึงวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2550 ติดตอกัน 3 วันลวงหนากอนวันประชุม  13 วัน 

บริษัทฯ ไดจดัสงหนังสือเชิญประชมุใหกับผูถือหุน 20 วันลวงหนากอนวันประชมุ โดยไดแนบ

รายละเอียดขอมูลในแตละวาระ เอกสารท่ีเก่ียวของใหกับผูถือหุน เพื่อใหการปฎิบัติสอดคลองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัทฯ พรอมกันน้ีไดแนบรายละเอียดใน

แตละวาระของการประชมุใหกบัผูถือหุนอยางเพียงพอเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ โดยไดระบุอยางชัดเจนใน

แตละวาระท่ีนําเสนอวา เปนเร่ืองท่ีนําเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่พิจารณา รวมท้ังนําเสนอความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละวาระอยางชัดเจน พรอมกันน้ีไดแนบรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

รายงานประจําป เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงเอกสารท่ีตองใชในการมอบฉันทะและระบุวิธีการไว

อยางชัดเจน ผูถือหุนสามารถถามคําถามในหองประชมุหรือสงคําถามลวงหนา นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดปฎิบัติ

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนนําเสนอวาระการประชุม

ลวงหนากอนวันประชุมผานชองทางจดหมาย อีเมล หรือเว็บไซตของบริษทั www.kcethai.in.th และในกรณีท่ี

ผูถือหุนไมสะดวกท่ีจะเขารวมประชุมดวยตนเอง ก็ใหมอบอํานาจใหตัวแทน กรรมการอิสระ หรือประธาน

กรรมการบริษทั เปนผูลงคะแนนเสียงแทนได 

ในป 2550 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญสามญัผูถือหุนคร้ังท่ี 24/2550 ในวันท่ี 30 เมษายน 2550  ณ 

หองมณเฑียรทิพย โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ กรุงเทพฯ ซึ่งเปนโรงแรมท่ีอยูในยานใจกลางเมือง สะดวกใน

การเดินทางเขารวมประชุมของผูถือหุน โดยมีผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด 148 ราย นับจํานวนหุนได 

161,296,742 หุนเทากับรอยละ 51.22 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 314,930,000 หุนมีผูถือหุนเขา

รวมประชุมดวยตนเอง 63 ราย และมอบอาํนาจจาํนวน 85 รายโดยมีผูถือหุนจํานวน 9 รายมอบอํานาจให

ประธานกรรมการและ 14 ราย ใหกับกรรมการอิสระของบริษทั และ 62 รายมอบอํานาจใหกับผูแทน 
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• การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน 

ในการเขารวมการประชมุ ผูถือหุนทุกคนตองแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อเขารวมประชุม อาทิ บัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีท่ีรับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะตองนําหลักฐานของผู

มอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือใน

กรณีท่ีรับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเปนผูแทน จะตองนําหลักฐานของผูมอบฉันทะมาแสดงดวย อาทิ 

หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีการรับรองสําเนาถูกตอง โดยในการ

ลงทะเบียนเขารวมประชุมในปท่ีผานมา บริษัทฯไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน โดยจัดเจาหนาท่ีรับ

ลงทะเบียนไวลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมงและตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ดวยกระบวนการ

ท่ีเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ และสะดวกตอผูถือหุน โดยผูถือหุนและผูแทนทุกคนจะได     

รับบัตรลงคะแนนเสียงของทุกๆวาระหลังจากท่ีลงทะเบียน รวมถึงการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแกผูถือหุนท่ีมา

ประชุมดวย 

• การเขารวมประชุมผูถอืหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ในการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการ

ประชุมผูถอืหุน โดยประธานกรรมการบริษทัฯ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมและมกีรรมการบริษัทฯ เขารวม

ประชุมท้ังส้ิน 8 ทาน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  และผูบริหารหนวยงานตางๆ ไดเขารวมประชุมเพือ่รับฟง

ความคิดเห็น และตอบขอซักถามของผูถือหุน ดังน้ี 

 1. นายบัญชา  องคโฆษิต  ประธานกรรมการ 

 2. พลโทนายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส  กรรมการ 

 3.  นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  กรรมการ 

 4.  นายปญจะ  เสนาดิสัย  กรรมการ 

 5. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษิต  กรรมการ 

 6.  นางอุบล   จิระมงคล  กรรมการ 

 7.  นางวรลักษณ  องคโฆษิต  กรรมการ 

 8.  นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ  กรรมการ 

 

นอกจากน้ี ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดเขารวมประชมุเพื่อรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถามของผูถือหุน 

ดังน้ี 

 1. นางธัญรัตน  เทศนสาลี ผูอํานวยการฝายบัญช ี

 2. นางณิราพัชร  ติรนาควิทย ผูจัดการฝายการเงิน 
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การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แสดงความคิดเหน็ การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม 
 ในชวงเร่ิมตนของการประชมุผูถือหุน ประธานกรรมการบริษัทฯคือ นายบัญชา องคโฆษิต ผูซึ่งทํา

หนาท่ีประธานในท่ีประชมุ ไดแจงรายละเอียดและอธบิายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใชบัตร

ลงคะแนนผานระบบคอมพิวเตอร การเก็บบตัรลงคะแนน การสรุปผลการลงคะแนนเสียงในทุกๆวาระ ใหผูถือ

หุนทุกคนทราบ  สวนบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมด ทางบริษัทฯจะเก็บไวเพือ่การตรวจสอบไดในภายหลัง 

 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง มีดังน้ี 

1.  เมื่อผูถือหุนไดทําการลงทะเบียนแลว ผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนซึ่งมีจํานวนเทากับจํานวนวาระ

ท่ีจะตองมีการลงคะแนนเสียง โดยในบัตรระบุชือ่ผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ จํานวนหุนท่ีถือ และ

จํานวนหุนท่ีประสงคจะทําการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในแตละวาระ ท้ังน้ีในการลงคะแนน

เสียง ผูถือหุนจะตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนนใหตรงกับวาระท่ีจะทําการลงคะแนน 

2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงอยางใดอยางหน่ึงในแตละ

วาระ พรอมท้ังเซ็นชื่อลงไปในบัตรลงคะแนน 

3.  ในการนับคะแนนเสียง เมื่อมีการนําเสนอในแตละวาระจบ ประธานฯจะขอใหผูถือหุนลงมติบนบัตร

ลงคะแนน จากน้ันเจาหนาท่ีของบริษัทจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเพื่อนําไป

ประมวลผล โดยในขณะท่ี เจาหนาท่ีทําการประมวลผล ประธานฯ อาจจะดําเนินการประชุมในวาระ

ถัดไปเพื่อมใิหเปนการเสียเวลา หรืออาจจะพิจารณารอผลของมติการประชุมในวาระน้ันๆ ตามแต

เห็นสมควร และในชวงทายของการประชุม บริษัทจะทําการสรุปมติท่ีประชมุในแตละวาระใหแกผูถือ

หุนทราบอีกคร้ังหน่ึง 

4.  ในการนับคะแนน วาท่ีรอยตรีเทพวรา ธนพฒัน ซึ่งเปนเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและวางแผนระดับ 

7 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนผู

สังเกตการณในการนับคะแนน 

 

 ในการประชมุสามัญผูถือหุน บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ และใหกรรมการท่ีเก่ียวของชี้แจงและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุนอยางครบถวนและ

ชัดเจน สําหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอบังคับของบริษทัฯ ท่ีกําหนดให 1 หุน

เปน 1 เสียง และนับเสียงขางมากเปนมติ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชมุเปนผูชี้ขาดอีกเสียง

หน่ึงตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน และใชบัตรลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย และ

งดออกเสียงในแตละวาระ และมีการบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอยางละเอียด

ดวย โดยทางบริษัทฯจะนําสงมติท่ีประชุมผูถือหุนใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน

หลังจากวันประชุมผูถอืหุน และหลังจากเสร็จส้ินการประชมุสามัญผูถือหุนในป 2550 ท่ีผานมา ประธาน
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วาระท่ีนําเสนอในการประชมุผูถือหุนในป 2550 น้ัน มีดังน้ี (ดูรายละเอียดไดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู

ถือหุนคร้ังท่ี 24/2550 ในเว็บไซตของบริษัท www.kcethai.in.th) 

 

วาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2549 คร้ังท่ี 23/2549 

วาระท่ี 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 และรายงาน

ประจําปของคณะกรรมการบริษัท 

วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมติังบดุลและกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติังดการจัดสรรกําไรประจําป 2549 

วาระท่ี 5: พิจารณาอนุมติัเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระ 

วาระท่ี 6: พิจารณาอนุมติักําหนดคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

วาระท่ี 7: พิจารณาอนุมติัแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญช ีประจําป 2550 

และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

วาระท่ี 8: พิจารณาอนุมติัการยกเลิกมติท่ีประชุมสามญัผูถือหุน คร้ังท่ี 23/2549 เมื่อวันท่ี 27 

เมษายน 2549เร่ืองการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ 

วาระท่ี 9: พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจาํนวน 450,000,000 บาทเปน 

317,930,000 บาท โดยตัดหุนสามัญเพิ่มทุนท่ียังมิไดจัดสรรจํานวน 132,070,000 หุน มลู

คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

วาระท่ี 10 : พิจารณาอนุมติัการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 11 : พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 317,930,000 บาท เปน 

500,000,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

182,070,000 หุน  

วาระท่ี 12: พิจารณาอนุมติัการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 13: พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุนสามญัใหแกพนักงาน

ของบริษัท  และ/หรือ บริษัทยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 3,000,000 หนวย 
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วาระท่ี 14 : พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

วาระท่ี 15: พิจารณาอนุมติัการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยใหเพิ่มขอ 33 และแกไข

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค

ของบริษัท 

วาระท่ี 16 : วาระเร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมมีการเพิ่มเติมวาระใดๆ นอกเหนือจากวาระที่แจงผูถือหุนในหนังสือเชิญประชุม  

 
23ภายหลังวันประชุมผูถือหุน 
 
 ในป 2550 บริษัทฯ ไดแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน

วันทําการถัดไป โดยมติดังกลาวระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในแตละ

วาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถอืหุนซึ่งมีระบุรายชื่อกรรมการ/ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม และผลของ

การลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระท่ีเสนอขอการอนุมัติจากผูถอืหุน 

รวมท้ังประเด็นท่ีสําคัญๆ  ขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระและการชีแ้จงจากทางคณะกรรมการบริษัทฯ 

อยางละเอียด ใหกบัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุมผูถอืหุน พรอมท้ังเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทฯ ท่ี www.kcethai.in.th ดวย 
24นโยบายตอผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เคารพและคํานึงในสิทธิของผูมี

สวนไดเสียเพื่อใหเกิดความมัน่ใจในสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวของใดๆ มกีารปฏิบัติและใหความสําคัญตอผูมี

สวนไดเสียทุกกลุมโดยเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุน พนักงานของบริษัท ฝายบริหาร ลูกคา คูคา ชุมชน 

สังคมและส่ิงแวดลอมโดยรวม โดยทางบริษัทจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผู

มีสวนไดเสียในการสรางความมั่งค่ัง ความมัน่คงทางการเงิน ความย่ังยืนของกิจการ และสรางความเชื่อมั่น

ใหกับทุกฝายในการดําเนินงาน และการตัดสินใจวาเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของบริษัท ท้ังน้ีผูมี

สวนไดเสียทุกกลุมสามารถแจงเบาะแส ตอคณะกรรมการในประเด็นเก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย ระบบ

ควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยมีกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส 

ผูมีสวนไดเสียจะไดรับความเปนธรรมตามสิทธิ โดยคณะกรรมการบริษทัสนับสนุนและสงเสริมให

เกิดความรวมมอืระหวางบริษทักับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งค่ัง มั่นคงทางการเงิน และความย่ังยืน

ของบริษัท  

บริษัทฯ ไดกาํหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โดยได

กําหนดสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายและถือเปนขอตกลงระหวางกัน หามไมใหมีการกระทําใดๆ ท่ีเปน
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บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีระบบท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงและ

พัฒนาการปฎิบัติงานเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงในกิจการ จึงจัดใหมกีารรายงานเปดเผยขอมูลตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรายงานขอมูลแบบ 56-1 รายงานประจําป และ Website ของ

บริษัท ท่ี www.kcethai.in.th ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสีย มีเบาะแสในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการทําผิด

กฎหมาย ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ สามารถแจงบริษทัไดผานทางโทรศัพท 

จดหมาย หรือผาน Website ของบริษัทเอง โดยบริษัทฯ มกีลไกในการปกปองคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส

ดังกลาว 

 
ผูถือหุน 

 บริษัทฯ มุงมั่นใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีเลิศอยางตอเน่ือง คํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปจจบุันและ

อนาคต ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะกอใหเกิดความโปรงใส ในการดําเนินงานและพยายาม

อยางเต็มท่ีในการปกปองทรัพยสินและธํารงไวซึ่งทรัพยสินและชื่อเสียงของบริษัท ปฏบิัติหนาท่ีดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และเปนธรรม คํานึงถึงผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอย และเพื่อผลประโยชนของกลุมผูท่ี

เก่ียวของโดยรวม คือ 

• บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมคีวามเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุน 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความระมัดระวัง เยี่ยงผูที่มีความรู ประสบการณและความชํานาญ • 

• จัดการดูแลไมใหทรัพยสินใดๆ ของบริษัทฯ สูญคาหรือสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 

• เปดเผยขอมูลสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการ

ของ  บริษัทฯ ท่ีเปนจริงอยาครบถวนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลาและแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจริงของบริษัทฯ 

 
27พนักงาน 
 บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายและขอกําหนดตามระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดานการจาง

งานและกําหนดผลตอบแทน พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ รวมท้ังไดรับผลประโยชนตอบแทนเปน

จํานวนท่ีเทากับหรือมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พนักงาน

ทุกคนจะไดรับคูมือพนักงานท่ีระบุขอควรปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการตางๆ ท่ี

พึงจะไดรับ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ ดูแลสิทธิของพนักงานเปนสําคัญ และมีคณะอนุกรรมการดูแล

เร่ืองสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย ดานการเดินทางและการบริการอาหารแกพนักงานดวย นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ 

จัดใหมีการจัดทําวารสาร เคซีอ ี เพื่อเปนส่ือกลางในการส่ือสารขอมูลตางๆ ใหพนักงานรับทราบ โดยขอมูล
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 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางยิ่ง บริษัทฯไดจัดใหมีการ   

อบรมและสัมมนาในดานความปลอดภัย ดานสุขภาพของพนักงาน ดานส่ิงแวดลอม และดานตางๆท่ี

เก่ียวของกับงานเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงความรู ทักษะในการทํางาน และนําไปใชเพื่อกอประโยชน

สูงสุดของพนักงานเอง 

  

ในป 2550 บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมใหกับพนักงาน ดังน้ี 

• การอบรม JSA (Job Safety Analysis) เปนประจําทุกสัปดาห เพื่อเพิ่มแนวทางการชี้บงอนัตราย

และประเมินความเส่ียง  

• การอบรม Safety Patrol การตรวจระบบความปลอดภัยในโรงงาน เปนประจําทุกๆเดือน 

• การบริจาคเงินและชวยเหลือสังคม 

• การจัดอบรมการซอมดับเพลิงเบื้องตน มีการจัดเปนประจําทุกๆ  4 เดือน 

• แจกจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล PPE (Personal Protection Equipment) ใหกับพนักงานทุก

คน เปนประจําทุกๆ เดือน 

• การอบรมทีมงานตอบสนองตอสภาวะฉุกเฉิน ERT (Emergency Response Team) เปนประจํา

ทุกๆเดือน 

• การอบรมความปลอดภัยในการทํางานกับรังสี (X-Ray) เปนการฝกอบรมใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติ

และรับผิดชอบงาน X-Ray ใหทราบวิธีการปฏิบัติงานและการปองกันรังสีท่ีถูกตอง 

• การอบรมพื้นฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี เพื่อใหพนักงานท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวของกับสารเคมีไดทราบถึงคุณสมบัติ วิธกีารจัดเก็บ และวิธีการปฏิบัติตนในการใชและปองกัน

สารเคมีแตละชนิดอยางถูกตอง 

• การอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน เพื่อใหพนักงานมีความรูเก่ียวกับ

ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายความปลอดภัยและอืน่ๆท่ีเก่ียวของ การปองกันและควบคุม

อุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ตลอดจนสามารถคนหาสาเหตุของอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน

ได 

• การอบรมการขับรถ Fork Lift อยางถูกตองและปลอดภัย เพื่อใหพนักงานท่ีทําหนาท่ีในการขับรถ 

Fork Liftไดรับความรูและนําไปปฏิบัติงานในการขับรถไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
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• การปฏิบัติในการเคล่ือนยายแผนวงจร (PCB Handling Instruction) เพื่อใหพนักงานมีการปรับปรุง

วิธีการหยิบจบัแผนวงจรไดอยางถูกตองและถูกวิธี อีกท้ังเปนการรักษาคุณภาพของแผนวงจรและ 

Packaging ท่ีดีกอนท่ีจะสงมอบสินคาใหกับลูกคา 

• การอบรมบริหารงานคลังสินคา เพื่อใหพนักงานสามารถบริหารงานพื้นท่ีคลังสินคา การจัด Lay out 

บทบาทและหนาท่ีของเจาหนาท่ีคลังสินคา ตรวจสอบการรับ-จายสินคา และการตรวจสอบจํานวน

ในคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การอบรมการจดัทําระบบเอกสาร (Document Control System) เพื่อใหพนักงานสามารถทราบถึง

ระบบการทําและจัดเก็บเอกสารไดอยางถูกตองตรงกับระบบมาตรฐานคุณภาพ 

• การอบรมการพัฒนาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม เพื่อใหพนักงานไดทราบและเขาใจถึง

ประโยชนของการทํางานเปนทีม และสามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปพัฒนาศักยภาพการ

เปนผูนําและการทํางานเปนทีมใหมปีระสิทธภิาพมากข้ึน 

• จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกๆ ป 

• มีบริการการตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารเคมีในรางกายปละ 2 คร้ัง 

• จัดใหมีหนวยบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกๆโรงงาน 

• ดานกิจกรรมทางสังคม บริษัทฯจัดใหมีกจิกรรม Walk Rally กีฬาสี กิจกรรม 5ส และการจดังาน

สังสรรคตามเทศกาลตางๆ 

• จัดใหมีโครงการมอบสิทธิในการถือหุน (ESOP) ใหแกพนักงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน โดยจัดสรรใหมีโครงการอันจะสงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะยาว 

• จัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางในแตละสาขาวิชาชีพเพื่อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน

ของพนักงานตามแผนการฝกอบรมท่ีไดกําหนดไว ซึ่งรวมไปถึง กฎระเบียบ การทํางานเปนทีม และ

การเปนผูนํา 
 
ลูกคา 
 บริษัทฯ มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและการบริการ

ท่ีเปนเลิศ มีการดําเนินธุรกิจดวยความซือ่สัตยสุจริตอยางแนวแนในทุกๆดาน สรางความเชื่อมั่นใหกบัลูกคา 

ในการปกปองรักษาขอมูลท่ีเก่ียวกับธุรกิจของลูกคาภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดวยการบริการ

ลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ีเปนเลิศ รับผิดชอบการดําเนินงานเย่ียงผูเชี่ยวชาญในวชิาชีพ 

และมุงมั่นท่ีจะบรรลุผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ โดยการผสมผสานกรรมวิธีและเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิต 

 นอกจากน้ัน ทางบริษัทยังจัดใหมีสํานักงานขายในประเทศตางๆ เพื่อใหขอมูล รับฟงปญหา และ

แกปญหาในเร่ืองตางๆใหกับลูกคา เพื่อความสะดวกและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาท่ัวโลกดวย 
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เจาหนี ้
 บริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความมั่นใจไดวาการตัดสินใจ

และการดําเนินการทางธุรกิจจะเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอบังคับท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณของบริษัทและขอพึงปฏบิัติท่ีดีของพนักงาน ตามเง่ือนไข ขอตกลง และหนาท่ีท่ีพึงมีตอเจาหน้ี 
 
คูคา 
 บริษัทฯ เชื่อมัน่และใหความยุติธรรมตอทุกฝายท่ีมีความสัมพันธทางธุรกจิกับบริษัท พยายามอยาง

ยิ่งในการหลีกเล่ียงความลําเอียง หรือสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน จึงไดกาํหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จดัจาง และหลักเกณฑการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิด

ความเปนธรรมและความเปนอิสระระหวางบริษัทและคูคาในระบบการจัดหาท่ีโปรงใส  มีขั้นตอนท่ีสามารถ

ตรวจสอบได  ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาและสัญญาท่ีตกลงกันไว และมีการจายชําระเงินตรงตามเวลาทุก

คร้ัง โดยในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆในเรื่องท่ีเก่ียวกับคูคาหรือคูแขงขันเลย 
 
สิ่งแวดลอม 
 บริษัทฯ ไดรักษามาตรฐานระบบส่ิงแวดลอมไวอยางเครงครัด ภายใตกฎหมายและขอกําหนดท่ี

เก่ียวของมีนโยบายการผลิตท่ีใชพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มประสิทธิผล และไดลงทุนเปน

จํานวนมากในระบบการบําบดัมลพิษทางนํ้าและอากาศ อีกท้ังโรงงานทุกแหงของบริษัทฯในกลุม ต้ังอยูใน

เขตอุตสาหกรรมซึ่งมมีาตรการในการปองกันมลพิษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยูแลวอยางเขมงวด 

ในป 2545 บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอม และ ISO/TS 16949 มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน

ยนต จึงจําเปนตองไดรับการตรวจสอบระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจากบริษัท SGS ประเทศไทย จํากัด 

อยางตอเน่ืองเปนประจาํ เพือ่ใหมั่นใจวาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการตามนโยบายและปฏิบัติตามขอกาํหนด

ของระบบส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด โดยในป 2550 ทางบริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอมและมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพจํานวน 4 คร้ังในเดือนมกราคม พฤษภาคม กรกฎาคม และ

เดือนพฤศจิกายน ซึ่งปรากฏวาบริษัทฯ ไมมีการดําเนินการใดๆ ท่ีขัดตอขอกําหนดและมีผลกระทบตอระบบ

ส่ิงแวดลอม และระบบมาตรฐานคุณภาพ 

 บริษัทฯ ไดมีการพัฒนารวมกบัลูกคาและคูคาเพื่อผลิต ผลิตภัณฑท่ีปลอดมลพิษเพื่อเปนการรักษา

สมดุลของส่ิงแวดลอม เชน ผลิตภัณฑท่ีเปน Lead Free และ Halogen Free รวมถึงการใชบรรจุภัณฑท่ีเปน 

Bubble หอ PCB แทนการใชโฟม 

 บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม ในป 2550 จึงไดเขารวมเปนสมาชกิ Global 

Compact ซึ่งกอต้ังโดย UNITED NATION (UN)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการ 
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ดานสิทธิมนุษยชน 
1. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

2. บริษัทฯ จะไมกระทําความผิดดานสิทธิมนุษยชน 

ดานมาตรฐานแรงงาน 

3. บริษัทฯ สนับสนุนเสรีภาพของสมาคม และใหการรับรองผลของการเจรจาตอรองของสมาคม 

4. ไมมีการกดขี่และบังคับใชแรงงานทุกรูปแบบ 

5. ไมมีการใชแรงงานเด็ก 

6. ไมมีการเลือกปฏิบัติในการจางงานและปฏิบติังาน 

ดานส่ิงแวดลอม 

7. สนับสนุนการปองกันการทําลายส่ิงแวดลอม 

8. อาสาท่ีจะรับผิดชอบในการริเร่ิมสงเสริมใหส่ิงแวดลอมดียิ่งขึ้น 

9. สนับสนุนการพัฒนาและการกระจายของเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ดานการตอตานคอรัปชั่น 

10. บริษัทฯ ตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบรวมท้ังการขมขูบังคับและการติดสินบน 

 

นโยบายดานส่ิงแวดลอม 

 “ บริษัท เคซอีี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและสงออกแผนพิมพวงจรอีเล็กทรอนิกส มี

ความมุงมั่นท่ีจะจัดต้ังระบบการจัดการส่ิงแวดลอม โดยจะทําการปรับปรุงส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ืองในทุก

ประเด็นปญหา และจะปฏิบัติตามนโยบาย ดังน้ี 

• ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอมและขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

• ลดปริมาณของเสีย 

• การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ 

• ประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง ทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมาย

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 

• สงเสริมใหเกิดการสรางจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม มีการส่ือสารยังพนักงาน ผูรับเหมา ผูสง

สินคาและสาธารณชน  
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สังคม/ชุมชน 
 บริษัทฯ ทําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี วางตัวเปนกลาง ไมกระทําการฝกใฝในพรรคการเมืองหน่ึงพรรค

การเมืองใด และไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ สังคม และการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม และดวยความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของชมุชน สังคม ศาสนา 

วัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ และประโยชนสาธารณะ พรอมท้ังสงเสริมและปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับ 

 ในป 2550 ทางบริษัทฯและพนักงาน ไดทํากิจกรรมตอสังคม ชุมชน และศาสนา ดวยการทํากิจกรรม

และบริจาคเงินใหแกโครงการและสถานกุศลตางๆ ดังน้ี 

• บริจาคเงินเพื่อสรางหอสมุดใหกับโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อําเภออูทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 

• บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

• บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนบานหนองทราย ตําบลวังควง อําเภอ

พรานกระตาย    จังหวัดกําแพงเพชร 

• เขารวมโครงการ 80 พรรษา 80 โรงเรียน 8,000 ทุน กับการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

แหงประเทศไทย เพื่อมอบทุนการศึกษาใหกบัเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

• มอบของขวัญเน่ืองในโอกาสวนัเด็กใหกับเด็กตามโรงเรียนและชุมชนตางๆ 

• รวมกิจกรรมปลูกตนไมเพื่อเปนการรักษาสภาวะแวดลอมรวมกับสํานักงานนิคม

อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 

• บริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทยรวมกับสํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชทางการ

เงินอยางครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ในรายงานขอมูลแบบ 56-1 รายงานประจําป และ Website ของ

บริษัทท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษท่ี www.kcethai.in.th และทางบริษัทฯไดจัดสงรายงานประจําป งบการเงิน 

และเอกสารอธบิายผลการดําเนินงานของบริษัทใหกับผูถือหุนทุกป เพื่อเปนขอมูลในการประชุมสามัญ

ประจําป 

 บริษัทฯ เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทใหแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย หนวยงานของรัฐ 

และสาธารณชนอยางทันเวลา และโปรงใส โดยกําหนดใหการเผยแพรขอมูลของบริษัทแกนักลงทุนและผูท่ี

สนใจ ผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมไปถึงสามารถดาวนโหลดรายงานประจําปท้ังภาษาไทย 
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 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีโครงการผูบริหารพบปะนักวเิคราะหเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ซึ่ง

เปนอีกชองทางหน่ึงในการส่ือสารและกระจายขอมูลอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2550 ประธานกรรมการ 

กรรมการบริษทั รวมถึงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดใหขอมูลกับนักลงทุนในโอกาสตางๆ ไดแก การ

ประชุมทางโทรศัพท การเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว จํานวน 10 คร้ัง และจัดโครงการพบนักวิเคราะห

หลักทรัพยกลุมยอยจํานวน 3 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม กันยายน และพฤศจิกายน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการส่ือสารกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ยดึหลักการเปดเผยขอมูล

และพัฒนาวัตถุดิบอยางตอเน่ือง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีของบริษัทไวอยางชัดเจน ดังน้ี 

• บริษัทฯ พยายามอยางยิ่งในการปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน และสม่าํเสมอ ภายใตกรอบการ

ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวโดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติอันไมถูกตอง หรือสถานการณท่ีทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

• การเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท จะตองมีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส นาเชื่อถอื ตรงไปตรงมา 

และสามารถแจกแจงขอมูลตางๆ ใหแกผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย และทันเวลา 

• การแถลงขาวสารใดๆ ของบริษัท ตองมั่นใจวามิไดสงผลเสียหายตอความสัมพันธระหวางลูกคากับ

บริษัท หรือลวงละเมิดขอมูลท่ีถือวาเปนความลับของลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น 

• การปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเก่ียวกับการส่ือสารของขอมูลท่ีถือเปนความลับ พนักงานตองประพฤติปฏิบัติ

ภายใตระเบียบขอบังคับของบริษัท วาดวยจรรยาบรรณของพนักงาน 

• ประธานกรรมการ มีอาํนาจในการแถลงขาวสารของบริษัท หรือประชาสัมพนัธเก่ียวกับขอมูลสําคัญ

ของบริษัท ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ กรรมการบริษัท หรือผูบริหารแต

ละสายงาน รับหนาท่ีในการแถลงขาวท่ีเปนประเด็นสําคัญของบริษัทฯแกมวลชน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมท้ังสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไปใน

ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

ขอมูลโดยสรุปของรายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีพรอมดวยนโยบายและแนวทางการปฎิบัติได

เปดเผยผานส่ือหลายชองทาง เชน ทางรายงานประจําป และ Website ของบริษัทฯ www.kcethai.in.th เปน

ตน นอกจากน้ียังมีการเปดเผยรายละเอียดขอมูลคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร ท่ีจายตามความ

เหมาะสมในหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน และเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการท่ี
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หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มบีทบาทสาํคัญในรายงานการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกาํหนดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือ

หุน คณะกรรมการเปนบุคคลท่ีนาไววางใจสําหรับผูถือหุน และเปนผูบริหารท่ีมีความอสิระในการบริหารงาน 

การแตงต้ังกรรมการแตละทานจะตองผานการเห็นชอบของท่ีประชุมสามญัประจําป และจะตองมีจํานวน

อยางนอย 5 ทาน สําหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจาํนวนท้ังหมด 8 ทานประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 

ทานซึ่งเปนจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดกิจการ กรรมการบริษัทฯ แตละทานมีความหลากหลายในดานความรู 

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และทักษะความรู ท่ีเปนประโยชนตอกจิการบริษัท โดยทุกทานไดอุทิศเวลา 

และความพยายามใหกบัการเปนกรรมการบริษัทอยางเต็มท่ี และดําเนินกิจการของบริษัทใหทุกกิจกรรม

สอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของและจริยธรรมข้ันพื้นฐาน  โดยคณะกรรมการทุกทานเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เสนอความคิดเห็นดวยความเปนอิสระ ดวยทัศนะวิสัยและ

ความเปนผูนํา และหมั่นพฒันาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ ปฏบิัติหนาท่ีดวยความสุจริต ความ

พากเพียร และใสใจในการปฏิบัติหนาท่ีของแตละทานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุนทุกทาน ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการอยางถูกตองและสมบูรณ 

(รายละเอียดขอบเขตอํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการตางๆ อยูในหวขอ 9.2.1 – 9.2.5 ) 

ป 2550 คณะกรรมการบริษทัมีจํานวน 8 ทานประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งเปนจํานวนท่ี

มากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด  โดยกรรมการแตละทานจะมีวาระการดํารง

ตําแหนง 3 ปและหลังจากท่ีกรรมการแตละทานลาออกหลังจากครบวาระแลว ทุกทานสามารถไดรับการ

คัดเลือกจากที่ประชุมผูถอืหุนเพื่อกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกคร้ัง บริษัทฯ กําหนดการเกษียณอายุของ

กรรมการเมื่อมอีายุครบ 75 ป ต้ังแตวันถัดจากวันประชมุสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งมีขึ้นหลังจากท่ีกรรมการผู

น้ันมีอายุครบ 75 ปบริบูรณ ซึ่งกระบวนการเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯในแตละคร้ัง จะปฎิบัติดวยความโปรงใส 

ไมมีการใชอิทธพิลในการบังคับใหผูถือหุนเลือก ทุกคะแนนเสียงท่ีเลือกมาลวนแลวมาจากความเชือ่ถือจากผู

ถือหุน (รายละเอียดกรุณาดูในรายงานการประชุมผูถอืหุนคร้ังท่ี 24/2550 ใน www.kcethai.in.th ) 
 
การรวมหรือแยกตําแหนง 

ดวยประธานกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) คือคุณบัญชา องคโฆษิต ซึ่ง

นอกจากจะเปนผูกอต้ังบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสรายแรกในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแลว ยังเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และเปนผูเชี่ยวชาญดานอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประโยชนยิ่งตอ
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- ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ 

- การลงคะแนนตัดสินโดยผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการประชมุเน่ืองจากแตละฝายมีคะแนนเทากัน 

- เชิญประชุมคณะกรรมการ 

- ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมสามญัประจําป  

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไวอยางเปนการลวงหนาตลอดท้ังป 2550 โดย

ไดกําหนดการประชุมทุกๆ เดือนในวันอังคารที่สามของเดือน และมีการเชญิประชมุวิสามญัตามความจําเปน 

โดยมีเลขานุการบริษัททําหนาท่ีเปนจัดเตรียมรายงานการประชุมและสํานักบริหารของบริษัทฯ ทําหนาท่ี

จัดสงหนังสือเชิญประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการลวงหนา 14 วันกอนวนัประชุม ในกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามไดท่ีสํานักงาน

บริหารของบริษัทฯ และในการประชุมแตละคร้ัง กรรมการสามารถท่ีจะเสนอวาระ การประชุมเพิ่มเติมได โดย

ปกติจะใชเวลาในการประชมุประมาณ 3 ชั่วโมง โดยอาจจะมีบางคร้ังท่ีจะเชิญผูบริหารท่ีรับผิดชอบงานใน

หัวขอวาระการประชุมน้ันๆเขารวมชี้แจงและใหขอมูลแกคณะกรรมการดวย และจะมีท่ีปรึกษาฝายกฎหมาย

ของบริษัททําหนาท่ีในการจดบันทึก จัดทํารายงานการประชุมรวมท้ังใหคําแนะนําในดานกฎเกณฑตางๆ ท่ี

เก่ียวของใหกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทดวย  
 
ในป 2550 กรรมการแตละทานมีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการ                                เขารวมประชมุ/คร้ัง 

1. นายบัญชา    องคโฆษิต    12 

2. นายปญจะ    เสนาดิสัย   12 

3. แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต   12 

4. นางวรลักษณ    องคโฆษิต    12 

5. พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส    12 

6. นายแพทยทองดี   ชัยพานิช   11 

7. นางอุบล    จิระมงคล    12 

8. นางศิริพรรณ    สันธนะพันธ   12 
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การควบคุมและตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเรื่อง

ตางๆ เชนระบบการบริหารดานการเงิน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธและเปาหมาย 

การปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบโดยบริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการ

ทดสอบความถูกตองของขอมลูรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการใชงานทรัพยสินประเมินความเพียงพอ 

และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆ พรอมดวยการวางแผนการตรวจสอบและ

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามแผนโดยมีจุดประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงท้ังในระดับ

องคกรและระดับหนวยงาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทจะไดรับการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชวีาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศไทย มีการ

เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของ

บริษัทฯ ดวย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไวซึ่งระบบภายในท่ีมีประสิทธภิาพเพื่อ

สรางความมั่นใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเก่ียวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ มี

การดูแลการเก็บรักษาและการใชงานของทรัพยสินและเพื่อเปนการปองกันการปฏิบัติ โดยมิชอบหรือทุจริต

ใดๆในธุรกิจ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย 

กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เพื่อใหควบคุมดูแลใหบริษัทฯมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการ

ตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปท่ีผานมาวามีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแลว ดังรายละเอียดในหัวขอ รายงานกรรมการตรวจสอบ ในรายงาน

ประจําป 
 
เลขานุการบรษัิทฯ 

คณะกรรมการเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทหนาท่ีของเลขานุการจึงไดแตงต้ังคุณวรลักษณ 

องคโฆษิต ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและผูอํานวยการสํานักบริหาร เปนเลขานุการของคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยมบีทบาทหนาท่ี ดังน้ี 

• ติดตามและประสานงานดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมกรรมการบริษทัฯ เพื่อปฏบิัติใหเปนไป

ตามกฎหมาย และมติคณะกรรมการ 
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• ดูแลการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือ

หุน รวมท้ังประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 

 

ในป 2550  สํานักบริหารของบริษัทไดสงเจาหนาท่ีสํานักบริหารจํานวน 2 ทาน เขารวมการสัมมนา

ในหัวขอ “ การกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก CG ใหม ”  ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 และเขารวมการ

สัมมนาในหัวขอเร่ือง “เลขานุการบริษัท (COMPANY SECRETARY) ” ในวันท่ี 4  กันยายน 2550 จัดโดย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

9.6 การดูแลเร่ืองการใชขอมลูภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหาร และพนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช

เพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในระหวางท่ีหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียน ดังน้ี 

1. บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีรูขอมูล

หามนําขอมูลไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 

2. ผูบริหารของบริษัทท่ีไดรับขอมลูทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว

กอนท่ีจะเปดเผยสูสาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท

เปนระยะเวลา 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินจะเปดเผยสูสาธารณชน 

3. เมื่อหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดกําหนดให

กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ตามมาตรา 59 เพื่อให

เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจัดทําและ

เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 และไดกําหนดโทษตาม

พระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดกาํหนดโทษทางวินัย สําหรับผูแสวงหาผลประโยชน

จากการนําขอมูลภายในบริษทัไปใชหรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย 

โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา  การตักเตือนเปนอักษร การ

ภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงาน ดวยเหตุไลออก ปลดออกหรือให

ออก ท้ังน้ี การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระทํา และความรายแรงของความผิด

น้ันๆ 
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9.7      บุคลากร 
 
 ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของบริษัท  

 

บุคลากร จํานวน (คน) 

ผูบริหาร (ระดับผูชวยผูจัดการจนถึงกรรมการผูจัดการ) 25 

พนักงานสํานักงาน * 80 

พนักงานสายการผลิตในโรงงาน 699 

พนักงานรายวัน  L.P.S. 672 

รวม 1,476 

 
หมายเหตุ       :  พนักงานสํานักงาน ประกอบดวย พนักงานฝายคุณภาพ ฝายจัดซ้ือ ฝายขาย 

และการตลาด ฝายการเงิน ฝายบัญชี และฝายทรัพยากรบุคคล 

  
คาตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทมีบุคลากรท้ังหมดจํานวน 1,476 คน บริษัทไดจายคา

คาตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนท้ังส้ิน 271 ลานบาท โดยผลตอบแทนดังกลาวประกอบดวย 

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 

นโยบายในการพัฒนาบคุลากร 
 บริษัทจัดใหมีการอบรมและพฒันาพนักงานโดยสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับ

พนักงานและมีความสําคัญตอการพิจารณาเล่ือนตําแหนง พนักงานจะเขารับการอบรมตาม

โครงสรางการอบรม ดังตอไปน้ี 

1. การอบรมพนักงานใหม (NEW Staff) 

2. การอบรมพนักงานท่ีเก่ียวกับงานท่ีทํา (On The Job Training) 

3. การอบรมเพือ่เสริมทักษะและการอบรมพนักงานของสวนกลาง (Additional Training) 
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10.  การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเร่ืองตางๆ เชน

ระบบการบริหารดานการเงิน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ และเปาหมาย การปฏบิัติ ให

สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษทัมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการทดสอบความถูกตองของขอมูล

รวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและการใชงานทรัพยสิน ประเมนิความเพียงพอและประสิทธภิาพของระบบควบคุม

ภายในของระบบงานตางๆ พรอมดวยการวางแผนการตรวจสอบและติดตามใหมีการปฎิบติัตามแผนโดยมีจุดประสงค

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในเพื่อควบคุมความเส่ียงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทและบริษทัยอย

และการรายงานทางการเงินในรายงานประจาํป งบการเงินของบริษัทจะไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบญัชีวาถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานบญัชีท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญและเพียงพอ

ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของบรษิัท ดวย 

คณะกรรมการบริษัท ยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไวซึ่งระบบภายในท่ีมีประสิทธภิาพเพื่อสรางความ

มั่นใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเก่ียวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ มีการดูแลการเก็บ

รักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการปองกันการปฏิบติัโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธรุกิจ ทาง

คณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เพื่อให

ควบคุมดูแลใหบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2550 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง

สามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 ดานคือ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

5. ระบบติดตาม 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและสอดคลองกับ

แบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ สําหรับการควบคุมภายในหัวขออื่นของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการเห็นวา ปจจุบันมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว 

1 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทานผูถือหุน 
 

ในรอบประกอบการป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ผูมิไดมหีนาท่ี

บริหารบริษัท รวม 3 ทาน ไดประชุมเพือ่กํากับดูแลตรวจสอบในหนาท่ีรับผิดชอบตามขอกําหนด รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง   

โดยมีคณะผูสอบบัญชีรับอนุญาต, ผูตรวจสอบภายใน, เจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน และผูบริหารของบริษัทฯ เขา

รวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

ท่ีประชุมไดพจิารณาสอบทานงบบัญชีการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรวมประจําป พ.ศ. 2550  รวมกับ

คณะผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญเก่ียวกับรายงานทางการเงิน  และในปน้ีไดตรวจสอบการ

ควบคุมระบบสารสนเทศสําหรับการบัญชีและการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มเติมขึ้นอีก  เพื่อยืนยันความถูกตองของ

ขอมูลทางการเงินและบัญชี     ในสวนการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของน้ันในป พ.ศ. 2550 มีการ

เปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีเก่ียวกับงบการเงินรวม และบญัชีเงินลงทุนในบริษัทยอย  โดยเฉพาะเร่ือง

มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) ทําใหตองเปล่ียนแปลงวิธกีารบันทึกบัญชีในป พ.ศ. 2550 และมีผลให

บริษัทฯ ตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับป พ.ศ. 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับป 

พ.ศ. 2550 ขึ้นใหม  เพื่อใหเกิดความถูกตองเชือ่ถือไดตามหลักการบัญชอีันเปนท่ีรับรองและมีขอมูลเปดเผยท่ี

เหมาะสม  

นอกจากน้ีท่ีประชุมไดพจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและการติดตามวัดผลท่ีไดดําเนินตาม

แผนการตรวจสอบภายในตลอดป พ.ศ. 2550 ซึ่งไดดําเนินไปอยางตอเน่ืองตามแผนงาน และเปนผลใหการตรวจสอบ

สวนบริหารกิจการ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับและไดขอมูลตาง ๆ จากการตรวจสอบท่ีจะเปนประโยชนตอฝาย

บริหารฯ ในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดเหมาะสมตามท่ีปรากฏจริง   คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดนําสงรายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหไดรับทราบและเปนขอมลูสําคัญเพื่อ

การบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาสรรหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเหมาะสม สําหรับป พ.ศ. 2551  และมี

ความเห็นวา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งไดเปนผูสอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทในเครือ

ในปท่ีผานมา เหมาะสมท่ีจะไดเปนผูสอบบญัชีของบริษัทสําหรับป 2551 ตอไปอีกวาระหน่ึง  จึงไดนําเสนอความเห็นน้ี

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดําเนินการขออนุมัติจากผูถือหุนในการประชมุใหญสามัญประจําปคร้ังตอไป  

 

ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 

2 
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นางอุบล  จิระมงคล 

12 มีนาคม 2551 
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รายการระหวางกัน 11. 

รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 11.1  

 ในระหวางป 2549-2550 บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ี

เก่ียวของกัน *  สวนใหญเก่ียวเน่ืองกับการซื้อและขายสินคาและสินทรัพยถาวรและคาใชจายตางๆ ท้ังน้ี 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบริษัทดังกลาว และ

เปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยรายละเอียด รายการระหวางกันไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบ

งานการเงินรวม และงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550    

ชื่อยอ    ชื่อบริษัท 

KCE  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด  (มหาชน) 

KCEI  บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชันแนล จํากัด 

KCET  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

TLM  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

KCEA  บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

KCES  บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 

AVATA-USA บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

* บริษัท ท่ีเก่ียวของ คือ บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหน่ึง ประกอบกิจการอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไดปดกิจการและชําระบัญชีภายใตกฎหมายสหรัฐอเมริกาแลวเม่ือป 2541 

 

1 
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัทและบรษิัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2550 มีดังนี้ 

รายการกับบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด (KCEA) ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําการตลาดกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา 1)  

โดยกลุมบริษัทถือหุนใน KCEA สัดสวน 48.8%    
 

ลําดับ   ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

      2549 2550   
1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB     KCEA ทําหนาที่ เปนตัวแทนกลุมบริษัททําการตลาดเพื่อสรางความสะอาด 

  ประเภท Double -Sided และ Multilayer ใหแก KCEA     และความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

        แก KCEA เปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติและราคาสินคาเปน 

  1) ขายสินคา     ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

    - โดย KCE 413.2 473.0  

    - โดย KCEI 457.3 415.6  

    - โดย KCET 680.8 642.7  

  2) ลูกหนี้การคา     

    - ของ KCE 104.5 146.8  

    - ของ KCEI 146.1 98.8   

    - ของ KCET 237.1 229.0  

2 1) เจาหนี้อื่นและเงินทดรอง - เงินรับลวงหนาคาสินคา      

    - โดย KCE - -  

    - โดย KCEI - - KCEA จายคาสินคาลวงหนาใหแกกลุมบริษัท 

    - โดย KCET 0.08 -  

         

         

         

           

2 
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2)  รายการกับ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอ ีจาํกัด (KCES) ซึง่เปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําหนาที่การตลาดกับลูกคาในประเทศสิงคโปร โดยกลุมบริษัทถือหุนใน 

KCE-SING สัดสวน 47.8%  
 
ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) 

 
ความจําเปนและเหตุผล 

 2549 2550 

1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB ประเภท 

Double-Sided และ Multilayer ใหแก KCES  

 

 

 

 

 

 

119.2 

44.3 

67.9 

 

- 

- 

- 

 

38.3 

 8.7 

16.2 

 

20.4 

 6.5 

13.1 

 

 

 

131.7 

43.2 

127.3 

 

- 

- 

20.4 

 

27.4 

 7.0 

17.7 

 

23.3 

 8.3 

16.0 

KCES 

1) ขายสินคา 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

2) ขายทรัพยสิน 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

3) ลูกหนี้การคา 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

4) คานายหนาจาย 

- โดย KCE 

- โดย KCEI 

- โดย KCET 

ทําหนาที่เปนตัวแทนกลุมบริษัทดานการตลาด เพื่อสราง

ความสะดวกและความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาในสิงคโปร

และแถบภูมิภาคเอเชีย โดย KCES จะไดรับคานายหนาเปน

คาตอบแทน ซึ่งการกําหนดคาตอบแทนจะเปนไปตามลักษณะ

สินคาและการตกลงระหวางกลุมบริษัทและ KCES  การขายแก 

KCES เปนไปตามการคาปกติ และราคาสินคาเปนราคาตลาด

สําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ทั้งนี้รวมถึงการขาย

เครื่องจักรบางรายการผาน KCES เพื่อขายตอผูขายรายอื่นใน

ประเทศสิงคโปร 

3 



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                    แบบ 56 – 1 ประจําป   2550 

 
ลําดับ 

 
ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2549 2550 

  

 

 

 

 

101.6 

  39.2 

116.3 

 

- 

  - 

- 

 

24.4 

12.6 

30.7 

- 

 

 

1.4 

0.4 

8.9 

 - 

 

 

 

 

 

  83.4 

  45.9 

107.1 

 

    2.4 

  21.0 

    0.3 

 

14.4 

  7.7 

 29.1 

- 

 

 

2.2 

0.5 

6.3 

0.2 

2 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ไดสั่งซื้อวัตถุดิบ อาทิ แผน 

Aluminum , Sodium Chlorate Stripper และอะไหลเครื่องจักร เปนตน 

นอกจากนี้กลุมบริษัทสั่งซื้อชิ้นสวนเครื่องมืออุปกรณในการผลิต จาก 

KCES และมีคาใชจายจากการขอคืนสินคา และจายนายหนา 

1) ซื้อ 

-         โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

2) ซื้อทรัพยสิน 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

-        โดย KCET 

3) เจาหนี้การคา - วัตถุดิบ 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

- ของ TLM 

4) เจาหนี้อื่นและเงินทดรอง-ชิ้นสวนเครื่องมือ, อุปกรณการผลิต, การขอ

คืนสินคา และ คานายหนาคางจาย 

-        โดย KCE 

-        โดย KCEI 

- โดย KCET 

- โดย TLM 

4 

การติดตอกับผูขายสินคารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศสิงคโปร

ผาน KCES ทําใหกลุมบริษัทไดรับเงื่อนไขทางการคาที่ดีกวา 

เนื่องจากเปนการติดตอระหวางบริษัทภายในประเทศสิงคโปร 

บริษัทจึงดําเนินการซื้อสินคา/วัตถุดิบ ผาน KCES โดยมี

นโยบายซื้อในการกําหนดราคาคือราคาทุนบวกคาใชจายในการ

จัดการที่เกียวของโดยตรงกับสินคานั้นๆ เชนคาขนสง คาพิธีการ

ศุลกากร คาใชจายของชิปปง  
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5 

ลําดับ 
 

ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2549 2550 

3 กลุมบริษัทออกคาใชจายในการดําเนินงานลวงหนา อาทิ คาตั๋วเครื่องบิน 

คาที่พัก ใหแกผูบริหารและพนักงานของ KCES  

 

1) ลูกหนี้อื่นและเงนิใหกูยืมระยะสั้น 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

  

 

 

 

- 

- 

0.002 

 

 

 

 

- 

- 

-. 

กลุมบริษัทจายคาดําเนินการลวงหนาใหแก KCES เพื่อสราง

ความสะดวกในการดําเนินการระหวางกลุมบริษัทและ KCES 

และไดรับชําระคืนจาก KCES ทุกครั้ง  

 

 

3) รายการระหวาง KCE กับบริษัท อวาตา ซสิเต็มส คอรปอเรชั่น (AVATAR-USA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท อวาตา จํากัด (เดิมเปนบริษัทรวมและไดปดกิจการแลวเมื่อป

2541)  
  

ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2549 2550 

1 เดิม KCE เปนผูค้ําประกันเงินกูแกบริษัท AVATAR-USA จํานวน 399.2 

ลานบาท ป 2541 KCE  ไดชําระหนี้ดังกลาวใหแกเจาหนี้ AVATAR-USA 

โดยตั้ง AVATAR เปนลูกหนี้ และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5% ตอป  

1) เงินใหกูยืม 

2) ดอกเบี้ยรับ 

3) ดอกเบี้ยคางรับ 

4) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  

 

 

399.2 

29.9 

241.3 

(640.5) 

 

 

 

399.2 

29.9 

271.2 

(670.4) 

KCE เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราตลาด และไดตั้งคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญเต็มไวจํานวนเรียบรอยแลว เมื่อป 2541  
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 11.2 

  กรณีท่ีรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ภายหลัง

การเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็น

เก่ียวกับรายการระหวางกันน้ันกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและ

ความเหมาะสมของรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุน เพื่ออนุมัติการทํารายการ บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสียจะไมสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 11.3  

 บริษัทคาดวาในอนาคตอาจมรีายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งเปนไป

ตามรายการคาปกติท่ีเกิดขึ้น ท้ังน้ี บริษทัจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบญัชีของบริษัท หรือ

ผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล

ของการทํารายการดวย โดยรายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทตองปฎิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ

ขอกําหนดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฎิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํา

รายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

6 
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12.   สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1  งบการเงิน 

  ป 2548 

  ความคิดเห็นของรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 คุณรุทร  เชาวนะกวี  บริษัท สํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด  ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในงบกําไรขาดทุนรวม งบ

แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท เคซี

อี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
  งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง อนัเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ

หลักฐาน ประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี

กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึนตลอดจนการประเมิน

ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอ ในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว ใหขอสรุปท่ี

เปนเกณฑ อยางเหมาะสม และความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ท่ีรับรองท่ัวไป 

 ป 2549 

 ในรอบป  2549 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดและวางแผนและ

ปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอมูลท่ีแทจริงอันเปนสาระสําคัญ การ

ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

การประเมินตามเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ 

 ณ. 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เคซีอี อีเลค

โทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยถูกตองตามในสําระสําคัญตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 ป 2550 

 ในรอบป  2550 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดและวางแผนและ

ปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอมูลท่ีแทจริงอันเปนสาระสําคัญ การ

ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

และการประเมินตามเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปน

สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม การแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงิน

โดยรวม  การตรวจสอบดังกลาวไดขอสรุปหลักเกณฑอยางเหมาะสม  

 ณ. 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เคซีอี อีเลค

โทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามใน

สาระสําคัญตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทยอย 
 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 11ป 2550 12ป2549 13ป2548 

สินทรัพยรวม 1,074,446,198 1,154,203,984 1,317,443,274 
หนี้สินรวม 431,974,067 553,529,532 650,030,365 
สวนของผูถือหุน 642,472,131 600,674,452 667,412,909 
รายไดจากการขาย 1,491,117,377 1,598,966,073 1,500,237,088 
รายไดรวม 1,514,071,137 1,623,498,270 1,505,420,729 
กําไรขั้นตน 60,724,799 284,429,210 246,690,804 
กําไรสุทธิ 41,954,595 49,070,486 23,402,915 

 
บริษัทยอย 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
 14ป2550 15ป2549 16ป2548 
สินทรัพยรวม 1,464,316,896 1,266,181,998 1,094,824,334 
หน้ีสินรวม 793,700,814 658,938,800 535,197,071 
สวนของผูถือหุน 670,616,082 607,243,198 559,627,262 
รายไดจากการขาย 1,585,963,050 1,363,603,351 1,251,377,150 
รายไดรวม 1,593,758,464 1,389,646,696 1,265,247,458 
กําไรขั้นตน 140,396,547 175,315,988 164,210,915 
กําไรสุทธิ 63,372,884 97,615,935 108,480,164.27 

 
บริษัทยอย 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
 17ป2550 18ป2549 19ป2548 
สินทรัพยรวม 5,453,061,632 5,317,078,935 5,200,633,277 
หน้ีสินรวม 4,771,590,612 4,735,169,723 4,691,492,827 
สวนของผูถือหุน 681,471,020 581,909,212 509,140,450 
รายไดจากการขาย 4,560,931,376 4,119,234,556 3,331,211,195 
รายไดรวม 4,657,964,318 4,167,747,922 3,350,437,798 
กําไรขั้นตน 662,740,143 433,172,538 372,733,685 
กําไรสุทธิ 101,689,330 (174,505,186) (159,754,696) 
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บริษัทรวม 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

 20ป2550 21ป2549 22ป2548 
สินทรัพยรวม 586,705,750 620,254,460 640,741,847 
9หน้ีสินรวม 479,683,794 519,916,399 548,198,492 
สวนของผูถือหุน 107,021,955 100,338,061 92,543,355 
รายไดจาการขาย 1,645,420,029 1,871,232,603 1,711,861,386 
รายไดรวม 1,645,420,029 1,871,232,603 1,711,861,386 
กําไรขั้นตน 114,219,833 143,980,126 146,755,418 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

13,595,353 27,521,974 25,944,480 

หมายเหตุ** RATE US$ 33.71845 
 
บริษัทรวม 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
 23ป2550 24ป2549 25ป2548 

สินทรัพยรวม 157,834,756 180,441,299 197,550,148 
10หน้ีสินรวม 109,342,768 137,915,910 154,327,482 
สวนของผูถือหุน 48,491,988 42,525,388 43,222,665 
รายไดจากการขาย 630,708,001 503,520,380 606,352,481 
รายไดรวม 630,708,001 503,520,380 606,406,357 
กําไรขั้นตน (ขาดทุน) 78,182,860 69,724,138 77,712,061 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน
สุทธ)ิ 

6,152,528 1,326,219 7,766,771 

หมายเหตุ** RATE S$ 23.27960 
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อัตราสวนทางการเงิน 2550 2549 2548 

ก อัตราสวนสภาพคลอง    

 1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน    

  สินทรัพยหมุนเวียน 4,009,389,216       3,569,142,444        3,495,449,954  

  หน้ีสินหมุนเวียน 6,280,381,138       5,803,243,686        4,942,246,548  

   สินทรัพยหมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน 0.64                       0.62                      0.71 

 2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว 2550 2549 2548 

  สินทรัพยหมุนเวียน 4,009,389,216       3,569,142,444       3,495,449,954 

 หัก สินคาคงเหลือ (1,711,323,322) (1,370,554,543) (1,288,379,982) 

  สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว 2,298,065,894       2,198,587,901       2,207,069,972 

  หน้ีสินหมุนเวียน 6,280,381,138       5,803,243,686       4,942,246,548 

   สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว/หน้ีสินหมุนเวียน 0.37 0.38 0.45 

       

ข อัตราสวนการทํากําไร 2550 2549 2548 

 1. กําไรตอหุน    

  กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.66 (0.37) 0.00 

 2. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนสินทรัพยรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหักภาษี 289,035,189 (69,903,868)            49,420,198 

 หัก ดอกเบีย้รับ (32,300,303) (32,052,945) (30,156,507) 

 บวก ดอกเบีย้จาย 287,770,449          296,124,223          212,092,469 

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน       

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย 544,505,335          194,167,410          231,356,160 

  สินทรัพยรวม 9,876,964,647       9,115,572,683       8,873,106,306 

   กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ/ีสินทรัพยรวม 5.51% 2.13% 2.61% 

    2550 2548 2548 

 3. กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ/ีอัตราสวนยอดขายรวม    

  รายไดจากการดําเนินกิจการกอนหักภาษี 289,035,189 (69,903,868)            49,420,198 

 หัก ดอกเบีย้รับ (32,300,303) (32,052,945) (30,156,507) 

 บวก ดอกเบีย้จาย 287,770,449          296,124,223          212,092,469 

 บวก ขาดทุนจากการลดคาเงินลงทุน      

  รายไดกอนหักภาษีและดอกเบ้ีย 544,505,335          194,167,410          231,356,160 

  ยอดขายรวม 8,365,410,830       7,539,854,242       6,668,240,965 

   กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ/ียอดขายรวม 6.51% 2.58% 3.47% 
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ค อัตราสวนประสิทธิภาพดานการเงิน    

 1. ระยะเวลารับชาํระหน้ี 2550 2549 2548 

  ลูกหนี้ขั้นตน       2,000,544,061        2,012,586,034       2,012,358,464 

  ยอดขาย       8,365,410,830        7,539,854,242       6,668,240,965 

   ลูกหนี/้ยอดขายx365 วัน                          87              97 110 

       

 2. สินคาคงเหลือแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2550 2549 2548 

  สินคาคงเหลือ       1,711,323,322        1,370,554,543        1,288,379,982 

  ตนทุนของยอดขาย       6,894,218,870        6,409,811,630        5,547,562,569 

  สินคาคงเหลือ/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                          75                           78  85 

 3. เจาหน้ีการคาแบงตามตนทุนของอัตราสวนยอดขาย 2550 2549 2548 

  เจาหน้ีการคา       1,421,309,418        1,219,661,360        1,082,299,724 

  ตนทุนของยอดขาย       6,894,218,870        6,409,811,630        5,547,562,569 

  เจาหน้ีการคา/ตนทุนของยอดขายx365 วัน                          75                           69  71 

 4. เงินทุนหมุนเวียน 2550 2549 2548 

  ลูกหนี้การคาสุทธ ิ       1,998,123,576       2,011,552,503       2,011,861,483 

  สินคาคงเหลือ       1,711,323,322       1,370,554,543       1,288,379,982 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            109,776,611            39,433,795            22,042,017 

 หัก เจาหน้ีการคา (1,421,309,418) (1,219,661,360) (1,082,299,724) 

 หัก หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (529,197,039) (455,442,525) (314,262,724) 

   เงินทุนหมุนเวียนรวม       1,868,717,052       1,746,436,956 1,925,721,034 

       

ง อัตราสวนระหวางหน้ีสินรวมกับสินทรัพยรวม    

 1. อัตราสวนหน้ี 2550 2549 2548 

  หน้ีสินหมุนเวียน       6,280,381,138       5,803,243,686       4,942,246,548 

  เงินกูระยะยาว       886,490,829       1,029,053,947       1,530,843,054 

  หน้ีสินรวม       7,166,871,967       6,832,297,633       6,473,089,602 

  สินทรัพยรวม       9,876,964,647       9,115,572,683       8,873,106,306 

   หน้ีสินรวม/สินทรัพยรวมx100 72.56% 74.95% 72.95% 

 
 
 
 
 



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                                   แบบ 56 – 1 ประจําป  2550 

 

6 

 FINANCIAL HIGHLIGHTS    

    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

    2550/2007 2549/2006 2548/2005 

รายรับทั้งส้ิน Total revenues       8,584.465        7,716.077        6,777.386  

          

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได Profit before income taxes          289.035  (69.904)            49.420  

          

          

 กําไรสุทธิ (ขาดทุน)   Net profit (loss)           257.426  (116.347)              1.332  

          

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน  Net cash provided by operating activities           631.092           486.577           473.306  

          

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน / ถัวเฉล่ีย (บาท)   Net profit (loss) per share / Average (baht)                 0.66  (0.37) - 

          

 จํานวนหุน (ถัวเฉล่ีย) (พันหุน)   Share outstanding           388,387           310,025           310,415  

   (Weighted average) (Thousand Shares)        

          

 จํานวนพนักงาน (คน)   Number of employees (person)               4,703               4,243               4,041  

          

 สินทรัพยรวม   Total assets        9,876.965        9,115.573        8,873.106  

          

 เงินกูระยะยาว   Long term obligations           886.491        1,029.054        1,530.843  

          

 รวมสวนของผูถือหุน  Total shareholders' equity        2,710.093        2,283.275        2,400.017  

          

 ทุนชําระแลว   Issued and paid up capital           462.497           314.930           314.930  

          

 % เงินปนผล / กําไรสุทธิ   % Dividends / Net profit  12.12% - - 
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SUMMARIZED FINANCIAL 
DATA    

   หนวย : ลานบาท 

   Unit : Million Baht 

แสดงขอมูลเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2550/2007 2549/2006 2548/2005 

สินทรัพยรวม Total Assets       9,876.965        9,115.573       8,873.106 

หนี้สินรวม Total Liabilities       7,166.872        6,832.298       6,473.090 

รวมสวนของผูถือหุน Total shareholders'       2,710.093        2,283.275       2,400.017 

รายไดจากการขาย Sales Revenue       8,365.411        7,539.854       6,668.241 

กําไรขั้นตน Gross Profit       1,471.192        1,130.043       1,120.678 

         

         

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) Net Profit (Loss)          257.426  (116.347)              1.332 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน Net cash provided by operating activities          631.092           486.577          473.306 

          

รายไดรวม Total Revenues       8,584.465        7,716.077       6,777.386 

 

          

อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratios   2550/2007 2549/2006 2548/2005 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดขาย Net Income : Total Sales 3.08% -1.54% 0.02% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน Return on Shareholders' Equity 9.50% -5.10% 0.06% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม Return on Assets 2.61% -1.28% 0.02% 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตอ Net cash provided by operating activities / 7.54% 6.45% 7.10% 

ยอดขาย Sales       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตอ Net cash provided by operating activities / 23.29% 21.31% 19.72% 

สวนของผูถือหุน Shareholders' equity       

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) Earning Per Share (Baht)                0.66  (0.37) - 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) Dividend Per Share (Baht)       

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) Book Value Per Share (Baht)                5.86                 7.25                7.62 

      -1.54% 0.02% 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะของฝายจัดการ  

 
ในป 2550 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ัวโลก มีอัตราการเติบโตที่ชาลง ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมแผนพิมพ

วงจรอิเล็กทรอนิกส (PCB) ก็จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมวาตลาด PCBโลกจะขยายตัวอยางตอเน่ืองในตลอด 4 ปท่ี

ผานมา แตในปน้ีตลาด PCB ไดเติบโตในอัตราท่ีตํ่ากวาการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ในป2550 ตลาด 

PCBโลก มีมูลคากวา 5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกวารอยละ 6 จากปกอน ในภาพท่ีตลาดทางอเมริกาเล็กลงแต

ธุรกิจทางเอเชียเพิ่มมากขึ้น คาดวาอุตสาหกรรมPCB จะยังคงเติบโตในอัตรารอยละ 5 ถึง 6  ตามการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในระยะ 2-3 ปขางหนา 

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานประจําป 2550 จากงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทยอยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากจํานวน 

7,539 ลานบาทในป 2549 เปน 8,365 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 11 สวนรายไดในรูปสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 21 จากรายไดจํานวน 199 ลานเหรียญสหรัฐในป 2549 เปน 242 ลานเหรียญสหรัฐ

ในป 2550  ผลการดําเนินงานของกลุมเคซีอีพื้นตัวกลับมาแข็งแกรงนับแตไตรมาสแรก และเร่ือยมาจนไตรมาสสุดทายของ

ป บริษัทและบริษัทยอยรายงานกําไรสุทธิ 257 ลานบาทในป2550 เทียบกับปกอนท่ีมีผลขาดทุนถึง 116 ลานบาท 
การเพิ่มขึ้นของยอดขายดังกลาว มาจากท้ังราคาขายและปริมาณขายท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาขายไดถูกปรับต้ังแต

กลางป 2549 แลว และมีผลตอเน่ืองมาในป 2550  สวนจํานวนตารางฟุตขายท่ีเติบโตขึ้น ไดมาจากการขยายกําลังการผลิต

อีก 1.5 แสน ตร.ฟุต ตอเดือน ท่ีโรงงานเคซีอี อีเลคโทรนิคส ต้ังแตกลางไตรมาสสองของป2550  อีกท้ังยังมีการผลิต Double-

sided PCB ลดลงจากรอยละ 40 เหลือรอยละ 25 น่ันหมายถึงมีการผลิต Multilayer PCB ท่ีเปน High-Tech มากขึ้น ดังน้ัน

แมวาจํานวนตารางฟุตอาจเพิ่มขึ้นไมมากนัก แตราคาขายตอตารางฟุตท่ีไดรับจะสูงขึ้นกวาเดิม 

บริษัทยังมีรายไดอื่นในป 2550 จํานวน 214 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยรับจํานวน 32 ลานบาท ท่ี

เกิดจากลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกันและจากเงินสดคงเหลือท่ีฝากไวในธนาคาร กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 50 ลาน

บาท ท่ีสวนใหญเกิดจากการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงเปนการลวงหนา สวนรายไดอื่นๆ จํานวน 132 ลานบาท เกิดจาก

การขายเศษวัตถุดิบ และวัสดุตางๆ  

จากการที่เงินบาทแข็งคาข้ึนเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐ ถึงรอยละ6 ทําใหรายไดจากการขายท่ีเปนเงินบาท

ลดลงประมาณ  535 ลานบาท สงผลใหกําไรขั้นตนลดลงตามไปดวย อยางไรก็ดี การลดลงของกําไรขั้นตนไดถูกชดเชยดวย

การเติบโตของยอดขายโดยเฉพาะจากบริษัทเคซีอี เทคโนโลยี ท่ีสามารถดําเนินการผลิตไดเต็มประสิทธิภาพ จนทําใหเกิด

การประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) และไดตนทุนการผลิตท่ีตํ่าลง ประกอบกับมีการขายผลิตภัณฑ Hi-Tech มาก

ขึ้นซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีมีกําไรดี ท้ังหมดทําใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.0 เปนรอยละ 17.6 ในป 2550 

คาใชจายในการขายและบริหารในป2550 มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 13.3 ของยอดขายซึ่งลดลงเล็กนอยจากปกอน 

โดยมีคาใชจายประมาณรอยละ 60 ผันแปรไปตามยอดขาย เชนคาระวางสินคาสงออก คาสํารองสินคาไมไดคุณภาพ คา
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ในป2550 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 50 ลานบาท ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทมา

จากการขายผลิตภัณฑ การซื้อวัตถุดิบ การซื้อเครื่องจักร การกูยืมในสกุลเงินตราตางประเทศ  การขายยังคงเปนในสกุล

เงินดอลลารสหรัฐและยูโร ในสัดสวนรอยละ 74 และ 23 ของยอดขายตามลําดับ สวนการซื้อวัตถุดิบน้ันจะเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐประมาณรอยละ 60 ในขณะท่ีมีเงินกูเปนยูโรบางสวน บริษัทมีนโยบายการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศโดยจัดใหมีสินทรัพยและหน้ีสินในสัดสวนและเง่ือนไขท่ีสมดุลกัน (Natural Hedging) และเนนการสราง
กระแสเงินสดรับและจายใหสอดคลองกัน นอกจากน้ีบริษัทยังไดปรับนโยบายใหเปนการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรม

การคา (Transaction risk) ตามสถานการณและการคาดการณอัตราแลกเปล่ียน  ท้ังน้ีบริษัทไดขยายเพดาลในการทํา

สัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนใหสูงขึ้นโดยพิจารณาชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดของป2550 ปรับตัวสูงขึ้นเปนรอยละ 6.9 เทียบกับปท่ีแลวท่ี

รอยละ 3.0 ในทํานองเดียวกัน กําไรสุทธิหลังดอกเบี้ยและภาษีเงินได เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.1 จากท่ีเคยติดลบรอยละ 1.5 ใน

ป2549 

 
แนวโนมในอนาคต 
 บริษัทจะยังคงใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงเพื่อสรางความไดเปรียบทางดานการ

แขงขันกับผูผลิตรายอื่น ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทไดต้ังงบประมาณการลงทุนไวจํานวน 700 

ลานบาท สําหรับการขยายการผลิตในสวนของสายการผลิต Inner ท่ีบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด(มหาชน) และการ

ขยายกําลังการผลิตอีก 1.5 แสน ตร.ฟุต ตอเดือนท่ีบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด รวมถึงสําหรับการปรับแตงโรงงานของ

บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อรองรับการผลิต Multilayer Board ในอนาคต ซึ่งคาดวาสองโครงการแรก จะเริ่ม

ไดในคร่ึงปหลังของป 2551  

 
การวิเคราะหฐานะการเงินและคุณภาพของสินทรัพย 

จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการท่ีดีขึ้นมาเปนลําดับ ทําใหเกิดสภาพคลองและมีกระแสเงินสด

หมุนเวียนในการดําเนินงานอยางเพียงพอ จากงบการเงินรวม กลุมเคซีอีมีกําไรสุทธิ 257 ลานบาท ซึ่งเมื่อปรับกระทบดวย

รายการท่ีไมใชเงินสดตางๆแลว มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอยู 631 ลานบาท เงินสดดังกลาวถูกนําไปใชในการ

ชําระคืนเงินกู และใชไปในกิจกรรมลงทุนบางสวน อยางไรก็ตาม นอกจากจะมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 147 ลานบาทแลว บริษัทยังไดจัดหาเงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มเติมสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน

ซึ่งมีความตองการเพิ่มมากข้ึนตามการขยายตัวของธุรกิจ และมีการกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้นจํานวนหน่ึงสําหรับโครงการ

ลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย  
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สัดสวนและคุณภาพของสินทรัพย 

  สัดสวนของสินทรัพย  2550  2549 

  ลูกหน้ีการคาสุทธิ   20%  22% 

  สินคาคงเหลือ   17%  15% 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 58%  60% 

  อื่นๆ     5%   3% 

  
 ลูกคาของบริษทัสวนใหญเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จึงเปนลูกหน้ีท่ีจัดวามีคุณภาพ 

ในปน้ีอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคาไดลดลงเหลือ 89 วันซึ่งเปนผลใหมีกระแสเงินสดไหลเขากิจการเร็วข้ึน สวน

วัตถุดิบและสินคาคงคลงมีสัดสวนสูงขึ้นเน่ืองจากราคาวัตถดิุบปรับตัวสูงขึน้และตองเก็บสินคาในปริมาณท่ีมากขึ้นเพื่อ

รองรับการผลิตไดอยางเหมาะสม ดังจะเห็นไดวาอัตราหมุนของสินคาคงคลังยังคงเทาเดิม สําหรับท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ-สุทธิ มีจํานวน 9,141 ลานบาท (ราคาทุนกอนหักคาเส่ือม) เพิ่มขึ้นจากปกอน 828 ลานบาท ทรัพยสินท่ีเพิ่มขึ้นมา
จากโครงการลงทุนในการขยายกําลังการผลิตท่ีบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 

จํากัด เปนสวนใหญ ท้ังน้ีบริษทัใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุนสวนหน่ึงตามนโยบายโครงสรางเงินทุนและจัดหา

เงินทุนจากการกูยืมระยะยาวอีกสวนหน่ึงซึ่งเปนเงินทุนท่ีมีตนทุนตํ่า  ณ ส้ินป 2550 อัตราสวนหน้ีสินตอทุนไดลดลงเหลือ 

2.6 เทา เน่ืองจากเงินกูระยะยาวไดลดลงไปมากในขณะท่ีสวนของผูถือหุนสูงข้ึนเน่ืองจากมีกําไรจากการดาํเนินงานและมี

การเพิ่มทุนของบริษัทในระหวางป 
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แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญชี 
รอบปบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี

คาสอบบัญชี 

(บาท) 

1 บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

950,000 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

520,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

800,000 

4 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

530,000 

5 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

250,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญช ี 3,050,000 

 

 
คาบริการอื่น (non-audit fee) 
 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย 

ประเภทของงาน

บริการอื่น            

(non-audit service) ชื่อผูสอบบัญช ี

คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

สวนท่ีจายไปใน

ระหวางปบัญช ี

สวนท่ีจะตอง

จายในอนาคต 

1 บริษัท เค ซี อี อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสินคาและ

สินทรัพย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จาํกัด (โดย

นางสายฝน  อนิทรแกว) 

- 35,000 
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รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย 

ประเภทของงาน

บริการอื่น           

(non-audit service) ชื่อผูสอบบัญช ี

คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

สวนท่ีจายไปใน

ระหวางปบัญช ี

สวนท่ีจะตอง

จายในอนาคต 
2 บริษัท เค ซี อี อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของบัตร

สงเสริมที่กําหนดโดย

สํานักงาน

คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด (โดยนาง

สายฝน  อินทรแกว) 

- 100,000 

3 

 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 

จํากัด 

การตรวจสอบเพ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะ

ตรวจสอบการทําลาย

สินคา 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด (โดยนาง

สายฝน  อินทรแกว) 

- 10,000 

4 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 

จํากัด 

การตรวจสอบเพ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของบัตร

สงเสริมที่กําหนดโดย

สํานักงาน

คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด (โดยนาง

สายฝน  อินทรแกว) 

- 100,000 

5 บริษัท ไทยลามิเนต แมนู

แฟคเจอเรอร จํากัด 

การตรวจสอบเพ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของบัตร

สงเสริมที่กําหนดโดย

สํานักงาน

คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด (โดยนาง

สายฝน  อินทรแกว) 

- 200,000 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) - 445,000 
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ขอมูลขางตน 

 
  ถูกตองครบถวนแลว ทั้งนี้ ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนที่บริษัทและบริษัทยอยจายให

ขาพเจา สํานักงานสอบบัญชี   ที่ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันขาพเจาและสํานักงาน สอบ

บัญชีที่ขาพเจาสังกัดที่ขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

 
ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ  ..........................................................................................................   

  ........................................................................................................................................................  
เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวา ขอมูลทั้งหมดในแบบฟอรมนี้แสดงคาตอบแทน

สอบบัญชีและคาบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัดและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวที่ถูกตองครบถวน  

 

 
 
 

ลงช่ือ                                                                                     

  (นางสายฝน  อินทรแกว) 
สังกัด  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   

ผูสอบบัญชีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)   
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สวนที่ 3  

 
ขอมูลเกี่ยวกบัการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 
  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชมสามญัผูถือหุนคร้ังท่ี 23/2549 ไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดง

สิทธิเพื่อจําหนายใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 3,000,000 หนวย ราคาหนวยละ 0 บาท 

โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามญัของบริษัทได 1 หุน ท่ีราคาหุนละ 3.93 บาท ซึ่ง

เปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 30 วันทําการหลังวันประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 รอยละ 10 ในกรณีท่ี

มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู

ถือหุนเดิม (Control Dilution)  ลดลงในอัตรารอยละ 0.94 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 

และอาจมีผลกระทบตอราคาตลาดหุน (Price Dilution) ได 
  เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไดมีมติอนุมติัการกําหนด 

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,000,000 

หนวย ใหแกพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

ของบริษัทเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 โดยบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัท

ยอยแลวเมื่อวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 
 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 และวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 บริษัทไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุนสามญัของบริษัทใหแกพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ซึ่งเปนใบสําคัญแสดงสิทธิระบุชื่อผู

ถือ และโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวน และไมมีราคาเสนอขายจํานวน 

365,000 หนวย และ 2,005,000 หนวย ตามลําดับ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ี

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ ในสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธซิื้อหุนสามัญได 1 หุน 

ในราคาใชสิทธ ิ3.93 บาท ตอ 1 หุน สามัญ อยางไรก็ตาม ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตน

อาจถูกปรับเมือ่มีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือชี้ชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธทุิกๆไตรมาส ในวันท่ี 

15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี 15 ถึง 

18 กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน  2555  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

2550 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 2,370,000 หนวย โดยยังไมไดจัดสรร  
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สวนที่ 4 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบบัน้ีแลว และดวยความระมัดระวังใน

ฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญช ี  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง ในสาระสําคัญ  

นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมรีะบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย

ขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมรีะบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามระบบดังกลาว   และขาพเจาไดแจงขอมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน   ณ   วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2551 

ตอผูสอบบัญชแีละกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

และบริษัทยอย 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายให นางวรลักษณ องคโฆษิต และนางศิริพรรณ สันธนะพันธ เปนผูลงลายมือชือ่กาํกับเอกสารนี้

ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ   นางวรลักษณ  องคโฆษิต   และนาง ศิริพรรณ  สันธนะพันธ 

กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

ชื่อ                          ตําแหนง              ลายมอืชื่อ    

 
นายบัญชา องคโฆษิต              ประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ       ................................................... 1. 

 
2. แพทยหญิงจันทิมา องคโฆษติ กรรมการ           ................................................... 
  
3. นายปญจะ เสนาดิสัย  กรรมการ                                               .................................................... 

นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ/กรรมการบริหาร           .................................................. 
 
4. 

1 



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                       แบบ 56 – 1 ประจําป  2550 

 

2 

 
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ/กรรมการบริหาร                 ........................................... 5. 

 
6. นายแพทยทองดี ชัยพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ     ............................................ 
 
7. พลโท น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ     ............................................ 
 
8. นางอุบล จิระมงคล  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ     ............................................  
 

ชื่อ         ตําแหนง             ลายมือชื่อ 

 

ผูรับมอบอํานาจ     1. นางวรลักษณ องคโฆษติ    กรรมการ/กรรมการบริหาร ..............................................  

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

 
 
 
 



ํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

    ( )

ครอบครัวระหวาง

ํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

หนในบริษัท* (%)

เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนกา

หุนในบริษัท

รถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณท

* (%) ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายบัญชา  องคโฆษิต 56 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 6.03 สามีของ 2526-ปจจุบัน ประธานกรรมการและ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ (Second Class Honors) นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ

Reigate College of Arts, England 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน 2543-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

3100100301626 ผานการอบรม Director Accreditation 2534-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีดี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

Program (DAP) รุนที่ 11/2004 2533-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 2531-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัทไทย 2540-2547 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

นายปญจะ  เสนาดิสัยนายปญจะ  เสนาดสย 59 ปริญญาบริหารธรกิจหาบ59 ปรญญาบรหารธุรกจหาบณัณฑิตฑต 4 254.25 2526- 2526 ปจจบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)-ปจจุบน กรรมการ บรษท เคซอ อเลคโทรนคส จากด มหาชน

กรรมการ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก 2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รสา ทาวเวอร จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน มลรัฐเมสซาชูเสทซ สหรัฐอเมริกา 2545-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)

3101700054159 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ผานการอบรม Director Certification 2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

Program (DCP) รุนที่ 20/2002 2540-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บี เอ็ม เอส จํากัด

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

บริษัทไทย 2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน)

2543-2549 กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จํากัด

2531-2549 กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

อายุ สัดสวนกา ความสัมพันธทาง ประสบการณทรถือ

1



หนในบริษัท* (%) ครอบครัวระหวาง

ํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
หุนในบรษท ครอบครว* (%) ระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางวรลักษณ  องคโฆษิต 56 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 3.73 ภรรยาของ 2526-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม : - ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND นายบัญชา องคโฆษิต 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

สกุลเดิม    ทองประดิษฐ 2543-ปจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู ผานการอบรม Director Accreditation 2540-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

อํานวยการฝายสํานักบริหาร Program (DAP) รุนที่ 4/2003 2534-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 2533-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

3100100301561 บริษัทไทย 2531-ปจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 61 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 0.92 พี่สาวของ 2526-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) นายบัญชา องคโฆษิต 2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต

3100902008815 2528-ปจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ผานการอบรม Director Accreditation จิตแพทยที่ปรึกษา คลินิกแพทยสุขุมวิท สุขุมวิท 31

Program (DAP) รุนที่ 4/2003 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทไทย อาจารยพิเศษภาควิชา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช

จิตเวชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

2543-2549 กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

2540-2547 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

2531-2549 กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณท

2



ครอบครัวระหวาง

ํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

หนในบริษัท* (%)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
หุนในบรษท* (%) ครอบครวระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 52 ปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต 1.15 นองสาวของ 2535-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม : - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายบัญชา  องคโฆษิต 2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

สกุลเดิม    องคโฆษิต 2534-2550 กรรมการ บริษัท เคซีดี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจัดการ ผานการอบรม Director Accreditation 2543-2549 กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

ทั่วไป Program (DAP) รุนที่ 11/2004 2540-2546 กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

เลขที่บัตรประชาชน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 2536-2549 กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

3100903817580 บริษัทไทย

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 72 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 0.03 - 2542-ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ F.A.C.S Diplomate American board of 2515-ปจจุบัน อาจารยภาควิชาศัลยาศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

Surgery

เลขทีบัตรประชาชน

3100901452134 ผานการอบรม Director Accreditation

Program (DAP) รุนที่ 11/2003

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 69 M.D., C.M. 0.41 - 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ McGill University 2538-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2540-2543 เจากรมการแพทยทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

เลขทีบัตรประชาชน ผานการอบรม Director Accreditation 2531-2549 กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

3100902154293 Program (DAP) รุนที่ 11/2547

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

อายุ สัดสวนกา ความสัมพันธทาง ประสบการณทรถือ
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อ อ

หนในบริษัท* (%) ครอบครัวระหวาง

ํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
หุนในบรษท ครอบครว* (%) ระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางอุบล  จิระมงคล 56 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1.2 - 2542-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม : - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

สกุลเดิม  สากลเสถียร

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ผานการอบรม Director Accreditation

เลขทีบัตรประชาชน Program (DAP) รุนที่ 4/2003

5101700055933 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

นายชูฤกษ  โชติมารัตน 57 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - 2534-2550 ผูจัดการฝายจัดซื้อ บริษัท เคซี ี ีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533-2534 ผูจัดการโรงงาน บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน 2532-2533 ผูจัดการฝายธุรการทั่วไป บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขทีบัตรประชาชน

นางธัญรัตน  เทศนสาลี 52 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) - - 2549- ปจจุบัน รักษาการแทนผูอํานวยการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชือเดิม : - Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา ฝายการเงิน

สกุลเดิม  ศีลาเจริญ 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ผูอํานวยการฝายบัญชี และรักษาการ 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

แทนผูอํานวยการฝายการเงิน 2547-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขทีบัตรประชาชน 2544-2546 ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

3101400565727

อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง ประสบการณท

4



3100905054443

3101701556336

เลขทีบัตรประชาชน 2535-2537 ผูชวยผูจัดการฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3129900387647 มนุษย และบริหาร

*  สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550

5

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา
หุนในบรษท* (%) ครอบครวระหวาง

ผูบริหาร
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล 47 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร  สาขาเคมี 0.18 - 2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายสนับสนุน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชื่อเดิม  :- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผลิต

สกุลเดิม  สุพุทธิธาดา 2538-2542 ผูชวยผูจัดการฝายวิศว บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต กรรมการผลิค

เลขทีบัตรประชาชน 2532-2537 หัวหนาฝายวิศวกรรมการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

นายวิทกร  เลิศไพศาล 52 ปริญญาวิศวกรรม บั ิต าศาสตร ณฑ  (สาข 0.13 - 2540-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการผลิต เครื่องกล) 2527-2539 ผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขทีบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายนพดล  ทับเที่ยง 43 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - - 2540-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 2537-2539 ผูจัดการฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3909900617921 2531-2535 หัวหนาฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

นายสุรพล  กอเกิด 42 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต - - 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายทรัพยากร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

บริหาร มนุษย และบริหาร

เลขทีบัตรประชาชน 2547-2548 ผูอํานวยการฝายทรัพยากร บริษัท อินโน แวลูส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

2539-2546 ผูชวยผูจัดการฝายคุณภาพ บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด



ด

นายวินัย กมลพันธ ///

/// = ผูบริหาร                              //// = ผูอํานวยการฝายบัญชี

ิ ั ี ี ป ไ ํ ัKCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

เอกสารแนบ 2 : ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ผูบริหาร ในบริษัทยอย และบริษัทรวม

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร KCE
บริษัทยอย บริษัทรวม

KCEI TLM KCET KCETH KCEA KCES
นายบัญชา  องคโฆษิต X,/,/// /, // /, // // // //

นายปญจะ  เสนาดิสัย // //

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต //

นางวรลักษณ  องคโฆษิต /, //, /// /, // // /, // // // //

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

พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส XX, //

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช XX, //

นางอุบล  จิระมงคล XX, //

นายชูฤกษ  โชติมารัตน ///

นางธัญรัตน  เทศนสาลี //// // // //

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล ///

นายวิทกร  เลิศไพศาล ///

นายนภดล  ทับเที่ยง ///

นายสุรพล  กอเกิด /// //, ///

นายพิภพ  สิริวณิชพันธ //,///

นายพล  ดริยะบรรเลงนายพล  ุรยะบรรเลง ////

นางวรรณวดี  พัฒนศาสตร //, ///

นายบุญชาติ  วงศวัฒนากิจ //,///

นางสาวนิตยา  โรจนกําพล //,///

นายโยชิทากะ  อิโต //

นายทากาชิ  ทานากะ //

นายรังสิน  สืบแสง XX, //

นางทัศนาลักษณ  สันติกุล XX, //

นางทักษินา  เกษมสันต ณ อยุธยา XX, //

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ //

นางขนิษฐา  สรรพอาษา //

นางสุณี เอกธีรจิตต ///

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ                  XX = กรรมการตรวจสอบ                     

 / = กรรมการบริหาร                     //  = กรรมการ

KCE บริษัท เคซีอี อี คโ ิ  จํ ัด าชน)เล ทรนคส าก  (มห KCET บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

KCEI บริษัท เคซีอี อิ ร ั่  จํ ัดนเตอ เนชนแนล าก  KCEA บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

TLM บริษัท ไทยลามิเนต แมนูเฟคเจอเรอร จํากัด KCES บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด
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