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ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
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สวนที่ 1 

 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

1.  ขอมูลทัว่ไป 
 

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

ประเภทธุรกิจ   :  ผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส (PRINTED 

       CIRCUIT BOARD) หรือ PCB 

ประเภทของหุน  :  เปนหุนสามัญ 

ทุนจดทะเบียน                     :  500,000,000 บาท ไดออกหุนสามัญจํานวน 462,497,269 หุน ใน

ราคา PAR หุนละ 1.00 บาท     

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 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย 

โทรสาร :      (662)326-0300 

 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตแผน PCB ประเภท MULTILAYER บริษัทฯเขาถือ

หุนในบริษัทตางๆ ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป มีดังน้ี 

  1. บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100.0 ลานบาท 

ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH โดยบริษัทถือหุนรอยละ 94.99 ของทุน

จดทะเบียนเรียกชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ  มีโรงงานต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

  2.  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,150 ลานบาท ดําเนิน

ธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเปนหลัก บริษัทถือหุนรอยละ 100.0 ของทุน

จดทะเบียนเรียกชําระแลว  ซึ่งเปนหุนสามัญ มีโรงงานต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250.0 ลาน

บาท ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ PRE IMPREGNATED 

FIBERGLASS (PREPREG)  ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทและบริษัท
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4. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 

ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,600,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย 

PCB ในประเทศไทย บริษัทถือหุนรอยละ 60.00 บริษัท อฮิารา อีเลคโทรนิคส อินดัสตร้ี จํากัด 

ซึ่งเปนผูจัดจําหนาย PCB ในประเทศญี่ปุน ถือหุนรอยละ 39.00 ของทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 

  5. บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด :  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 50.00 

 6. บริษัท เคซีอ ี สิงคโปร พีทีอ ี จํากัด ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 เหรียญ

สิงคโปรดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 49.00 ของทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแลว ซึ่งเปนหุนสามัญ 

   7. บริษัท ไทย บสิซิเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี  26 พฤษภาคม 2551 

ปจจบุัน มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,000,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา และใหบริการใน

โครงการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม โดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 

ซึ่งเปนหุนสามัญ 

 
บุคคลอางอิง 
นายทะเบียน 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
เลขท่ี 2 / 7 หมูท่ี 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท : 02-596 9343-63  

โทรสาร: 02-832-4994-6 
ผูสอบบัญช ี
นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 หรือ 
นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ 
นางสาวรัตนา จาละ  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734  
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
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193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 02-264-0777, 02-661-9190 

โทรสาร : 02-264-0789-90 

 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษัท  วีระวงค, ชินวฒัน และเพียงพนอ จํากัด 

540 อาคารเมอรคิวร่ี ชั้น 22 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท: 02-264-8000 

โทรสาร : 02-657-2222 
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2. ปจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทฯและบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) เปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน

ชิ้นสวนสําคัญในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ดังน้ัน ปจจัยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจึงผันแปรไปตาม

กระแสความผันผวนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ปจจัยความเสี่ยงทางดานการผลิต รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น

ในตลาดเปาหมาย โดยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผันผวนดังกลาวอาจมาจากวัฎจักรของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสเอง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขตางๆ ของตลาด ภาวะ

เศรษฐกิจ และปจจัยทางดานการผลิตอื่นๆ 
 
2.1 ปจจัยความเสีย่งภายนอกบริษัท 
 

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 
 การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาวะของอุตสาหกรรมอื่น

ท่ีมีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ เชนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑทีใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีระดับสูง ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามวัฎจักรของอุตสาหกรรมอาจนําไปสูความเสี่ยงดานอื่นๆ และอาจ

สงผลกระทบในเชิงลบตอยอดขายหรือราคาสินคาของของกลุมบริษัทฯได 

กลุมบริษัทฯไดมีนโยบายมุงเนนการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอและเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย ผูซื้อมักจะใหความสําคัญดาน

คุณภาพของสินคาเปนอันดับแรก ทําใหผูผลิตสินคาราคาถูกไมสามารถจะเขามาแขงขันในตลาดนี้ได  อยางไรก็

ตาม เพื่อกระจายความเสี่ยง กลุมบริษัทฯไดกระจายการผลิตไปยังกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆดวย เชน ในกลุม

อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม กลุมสินคาอุปโภค กลุมอุปกรณโทรคมนาคม หรือกลุมชิ้นสวน

คอมพิวเตอร เปนตน    
 

• ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
เน่ืองจาก PCB เปนสวนประกอบพื้นฐานของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ซึ่งในปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยีหรือสินคาชนิดใดมาแทนที่การใช PCB ได อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเปนความ

เส่ียงของอุตสาหกรรม PCB อาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ การเปล่ียนแปลงใน

เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต และการเปล่ียนแปลงในคุณสมบัติหรือประเภทของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต PCB 

ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

แนวโนมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงและมี

ความละเอียดซับซอนมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการ PCB ท่ีมีขนาดเล็กลง มีลายวงจรท่ีละเอียดซับซอน และมี
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การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวในเบื้องตนอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการผลิต รายได

และผลกําไรจากการดําเนินงานอยูบาง แตกลุมบริษัทฯก็ไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีดังกลาวอยูตลอดเวลา ดวยการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมท้ังขยายกําลัง

การผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามาโดยตลอด ในขณะเดียวกันกลุมบริษัทฯก็มุงเนนการผลิตสินคา

คุณภาพในระดับปานกลางถึงคุณภาพสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตระดับน้ีไมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมาก

นัก รวมถึงการใหความสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา การสงสินคาตรงตามความตองการของ

ลูกคา การใหความชวยเหลือแกลูกคาในการผลิตภัณฑใหม เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาท่ีเปนผูผลิต

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําใหกลุมบริษัทฯสามารถรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไวไดและมีการปรับตัวตามเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ 
 

• ความเส่ียงทางดานการตลาด และการแขงขันทางธุรกิจ 
ความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดอาจเกิดไดจากปจจัยภายในประเทศของตลาดผูซื้อเอง 

เชน จากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง นโยบายการคาระหวางประเทศ สงคราม การกอการราย เปน

ตน  และรวมถึงปจจัยในระดับองคกรของลูกคา เชน มีการควบรวมกิจการ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจัดซื้อ 

เปนตน กลุมบริษัทฯจึงมีนโยบายกระจายสัดสวนการตลาดในกลุมอุตสาหกรรมหลายประเภท แมวาจะคงสัดสวน

การตลาดสวนใหญไวในอุตสาหกรรมยานยนต อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดกระจายการขายสินคาไปท่ัวทุกภูมิภาค

ของโลก เชน ในยุโรป อเมริกา และเอเซีย  

สวนความเส่ียงทางดานการแขงขันทางธุรกิจน้ัน ในดานหนึ่งจะเปนการแขงขันดานราคา ซึ่งคูแขงของ

กลุมบริษัทฯจะเปนผูผลิตในประเทศจีนและไตหวัน ซึ่งเปนปญหาของผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ัวโลก 

รวมถึงกลุมบริษัทฯดวยแมวากลุมบริษัทฯจะไมไดเปนคูแขงโดยตรงกับผูผลิตในประเทศจีนเพราะมีตลาด

เปาหมายคนละกลุม สวนอีกดานหน่ึงเปนการแขงขันกับผูผลิตPCB ในยุโรปท่ีถูกมองวามีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวา

และมีคุณภาพสูงกวาPCB ท่ีผลิตในประเทศไทย อีกท้ังยังมีแหลงผลิตในยุโรปเองซึ่งการขนสงทําไดสะดวกกวา 

อยางไรก็ดี จากการท่ีผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสถูกกดดันเร่ืองตนทุนทําใหตองหันมาหาซื้อของถูกในตลาดเอเซีย

มากขึ้น สงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตPCB จากยุโรปและอเมริกามาทางเอเซียในหลายปท่ีผานมาอยาง

ตอเน่ือง และผูผลิตท่ีเปนคูแขงของกลุมบริษัทฯในยุโรปก็คอยๆลดขนาดของธุรกิจลงหรืออาจตองปดกิจการไปใน

ท่ีสุด 
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ปจจัยความเสีย่งภายในบรษัิท 2.2 

 

• ความเส่ียงทางดานการผลิต 
เน่ืองจากสินคาอิเล็กทรอนิกสเปนสินคาท่ีมีขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตท่ีซับซอน ประกอบกับ

เทคโนโลยีดานการผลิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การท่ีกลุมบริษัทฯมีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง

เพื่อรองรับปริมาณการส่ังซื้อสินคาท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ัน อาจเปนความเส่ียงของกลุมบริษัทฯอยางหน่ึง 

นอกจากน้ัน บริษัทยังมีความเสี่ยงดานการจัดหาแรงงานท่ีมีทักษะ บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

บุคลากรเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากรหรือปญหาอื่นดานแรงงานอาจสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพใน

การผลิตและคุณภาพสินคาได ดังน้ันกลุมฯบริษัทจึงสงเสริมการฝกอบรมทางเทคนิคและใหความรูอยางตอเน่ือง

เพื่อเสริมสรางทักษะและความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแกบุคลากร รวมถึงการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมแก

บุคลากรเพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรใหทํางานกับกลุมบริษัทฯใหยาวนาน 

ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอาจสงผลเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทฯไดเปนอยาง

มาก อาจทําใหบริษัทฯตองเสียลูกคาไปใหกับคูแขงอื่น และบริษัทฯอาจตองหยุดการผลิตซึ่งจะทําใหสูญเสีย

รายได อีกท้ังตองเสียเวลาและคาใชจายในการกลับมาเปดสายการผลิตอีกคร้ัง ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอยทุก

แหง จึงทําประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดและประกันธุรกิจหยุดชะงักไวกับบริษัทประกันภัยท่ีมีฐานะทางการเงิน

มั่นคง และใหมีการทบทวนกรมธรรมประกันภัยทุกปเพื่อใหมั่นใจวามีการคุมครองความเสียหายอยางเพียงพอใน

ทุกกรณี 
 

• ความเส่ียงจากวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต 
ความเสี่ยงทางดานวัตถุดิบเกิดข้ึนไดจากการขาดวัตถุดิบท่ีตองใชในการผลิตซึ่งอาจจะนําไปสูการหยุด

การผลิต หรือการใชวัตถุดิบท่ีดอยคุณภาพ หรือการปรับราคาของวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยง

ดังกลาว จึงไดสรางโรงงานเพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับการใชในกลุมบริษัทฯเอง (แผนลามิเนตและพรีเพก) โดยจัดต้ัง

บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จก. (TLM) ขึ้นเพื่อดําเนินการผลิต ท้ังน้ี การซื้อลามิเนตจาก TLM ชวยให

กลุมบริษัทฯ มีความมั่นใจวาวัตถุดิบหลักจะมีอยางเพียงพอ และมีคุณภาพและคุณสมบัติตามท่ีตองการเสมอ  

สําหรับวัตถุดิบท่ีมีทองแดงหรือทองเปนสวนประกอบหลัก เชน แผนลามิเนต(Laminate) แผนทองแดง 

(Copper Foil) กอนทองแดง (Copper anode) และ Gold Salt น้ันยังมีความเสี่ยงทางดานราคาหากราคาตลาด

ของทองแดงหรือทองเกิดความผันผวน ดังน้ันบริษัทจึงมีนโยบายใชเคร่ืองมือทางการเงินในการทําสัญญาปองกัน

ความเสี่ยงราคาทองแดงและทองไวในปริมาณท่ีเหมาะสมและตามสถานการณ 

สําหรับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนในการผลิตอื่นๆกลุมบริษัทไดทําการคัดเลือกผูผลิตหรือผูจัด

จําหนายไว 2-3 รายตอรายการ อีกท้ังไดมีการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนายมาเปน
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• ความเส่ียงทางดานการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ รายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินลงทุน เจาหน้ีการคา เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว นอกจากน้ีบริษัทฯ

และบริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ ดังน้ันบริษัทฯและบริษัท

ยอยจึงมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินและตราสารอนุพันธดังกลาว ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายในการ

บริหารความเสี่ยงดังน้ี 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหน้ีการคา ฝายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯและบริษัท

ยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว นอกจากน้ี  การใหสินเชื่อของ

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการกระจายตัวตามฐานของลูกคาซึ่งมีจํานวนมากราย และลูกหน้ีสวนใหญลวนมี

ความสามารถในการชําระหน้ีท่ีดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ

มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู ในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเก่ียวกับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวน

ใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า 

ท่ีผานมายังมิไดมีการใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงใน

อัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ในอนาคตกลุมบริษัทฯอาจใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงินในการบริหารจัดการความ

เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของหน้ีสินระยะยาว หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีความผันผวนและมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเน่ือง 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน  
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเก่ียวเนื่องกับการขาย

สินคา การซื้อวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหารสินทรัพยและ

หน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศโดยจะจัดใหสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวมีสัดสวนและเง่ือนไขท่ีสมดุลกัน 

(Natural Hedging) และเนนการสรางกระแสเงินสดรับและจายใหสอดคลองกัน นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอย 

ไดมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยเนนการบริหารความเสี่ยงตามธุรกรรมการคา 

(Transaction risk) ตามสถานการณและคาดการณอัตราแลกเปล่ียน เปนผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทํา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยไวจํานวนหน่ึง ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกิน

หน่ึงป เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

• ความเส่ียงจากการไมไดรับชําระคาสินคาจากตัวแทนจําหนาย 

 ปจจุบัน บริษัทฯขายสินคาผานตัวแทนขายของบริษัทฯ ในสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของรายไดจากการ

ขายท้ังหมด สวนท่ีเหลือเปนการขายไปยังลูกคาโดยตรง โดยใหบริษัทตัวแทนเปนผูติดตามการชําระเงินคาสินคา

จากลูกคาแลวนําสงใหแกบริษัทตามตารางเวลาที่ไดตกลงกัน ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับชําระเงินท้ัง

จากบริษัทตัวแทนและจากลูกคา ซึ่งจะกระทบกับสภาพคลองและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมากลุมบริษัทฯไมเคยประสบปญหาในการติดตามการชําระหน้ีจาก

บริษัทตัวแทน ไมวาจะเปนการติดตามการชําระหน้ีคาสินคาท่ีบริษัทจัดสงใหบริษัทตัวแทน หรือการรับเงินโอนคา

สินคาท่ีบริษัทตัวแทนติดตามการชําระเงินจากลูกคาใหแทนบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทตัวแทนหลายแหงมีฐานะเปน

บริษัทยอยหรือบริษัทรวมของกลุมบริษัทฯ สวนบริษัทตัวแทนรายอื่นท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับกลุมบริษัทฯน้ันก็มี

ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีดีมาเปนระยะเวลานานกวา 20 ป นอกจากน้ีลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัทฯเปนบริษัท

ชั้นนําของโลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงแข็งแรง ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับชําระหน้ีคอนขางตํ่า กรณี

ท่ีเกิดการจายเงินลาชาเกินกวากําหนดชําระน้ัน โดยมากจะเกิดจากปญหาอื่นๆ ซึ่งไมเก่ียวกับหน้ีเสียหรือมีการผิด

เง่ือนไขในการชําระเงินแตอยางใด  
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

3.1  ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) มชีื่อภาษาอังกฤษวา “ KCE Electronics Public Company 

Limited “ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2525 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลานบาท เพื่อประกอบ

ธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB) ซึ่งเปนแผน  

EPOXY GLASS ท่ีมีส่ือนําไฟฟา เชน ตะกั่ว ทองแดง เคลือบอยู ภายใตเคร่ืองหมายการคา “KCE” โดยชวงแรกของการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัทสามารถผลิตไดเฉพาะ PCB ชนิด 2 หนาเคลือบรู (DOUBLE-SIDED PTH) ตอมาบริษัท ไดมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองจนสามารถผลิตแผน PCB ชนิดหลายชั้น  (MULTILAYER PCB) ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาว

เปนชิ้นสวนสําคัญขั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพวิเตอร เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม  และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส 

เกือบทุกประเภท 

บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2531 และไดแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชน เมื่อเดือน ธันวาคม 2535 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 500.0 ลานบาท 

และมีทุนชําระแลว 462.497 ลานบาท โดยผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลองคโฆษิต 

ท้ังน้ี พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทในรอบท่ีผานมา  

ป  2551  พฤษภาคม - จัดต้ัง บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด  ดําเนินธุรกิจเปนท่ีปรึกษาในโครงการติดต้ังระบ

ERP ใหบริการในการวางระบบ ตลอดจนใหการสนับสนุนในการบริการดูแลระบบหลังการ

ติดต้ัง และเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเก่ียวเนื่อง  
            

3.2   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส 

(PRINTED CIRCUIT BOARD หรือ PCB ) ชนิด 2 หนาเคลือบรู (DOUBLE-SIDED PTH) และชนิดหลายชั้น 

(MULTILAYER PCB) บริษัทฯสามารถผลิตไดต้ังแต 4 ชั้น จนถึง 21 ชั้น ซึ่งสวนใหญจะเปนการผลิตท่ีตองการความ

ละเอียดแมนยําสูง โดยเปนผลิตเพื่อสงออกเปนสวนใหญ ซึ่งตอมาบริษัทฯไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวอยาง

ตอเน่ือง ประกอบกับความตองการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯมีการขยายโรงงานผลิต ตัวแทนจําหนาย และ

การลงทุนในบริษัทตางๆ เพื่อสนองความตองการดังกลาว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีโครงสรางการถือหุน 

ดังน้ี 
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทเคซีอีฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 

60%

25% 

บมจ .เคซีอี อีเลคโทรนิคส

94.99% 

บจ .เคซีอี เทคโนโลยีบจ .เคซีอี อิ นเตอร
       เนชั่นแนล  

บจ .ไทยลามิเนต  
  แมนูแฟคเจอเรอร

บจ .เคซีอี สิงคโปร พีทีอีบจ .เคซีอี อเมริกา อิงค 

25% 24.50% 19.20% 52% 

24.50% 

บจ เคซีอี ประเทศไทย

100%

บจ .ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น   

49 % 
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บริษัทยอย 
1. บริษัท เคซีอี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100.0 ลานบาท ดําเนินธุรกิจ

เปนผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท DOUBLE –SIDED PTH โดยบริษัทถือหุนรอยละ 94.99 ของทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแลว ผูท่ีถือหุนสวนท่ีเหลือเปนบุคคลท่ีไมเก่ียวของและมคีวามขัดแยงซึง่มีสวนไดเสียกับบริษัท 

2.  บริษัท เคซีอ ี เทคโนโลยี จํากัด ปจจุบันมทุีนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,150 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเปน

ผูผลิตและจําหนาย PCB ประเภท MULTILAYER 4 ถึง 6 ชั้นเปนหลัก บริษัทถือหุนรอยละ 100.0 ของทุนจด

ทะเบียนเรียกชําระแลว 

3.  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 250.0 ลานบาท ดําเนิน

ธุรกิจเปนผูผลิต COPPER CLAD LAMINATE (LAMINATE) และ   PRE  IMPREGNATED FIBERGLASS 

(PREPREG)  ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทและบริษัทยอยท้ัง 2 

บริษัท บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปน รอยละ 71.20 กรรมการและผูบริหารของบริษัทถือหุนรวมรอยละ 4.80 

บริษัท ทรีนิต้ี วัฒนา จํากัด  (มหาชน) ถือหุนรอยละ 24.00 ผูบริหารของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด ถอืหุนรอยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  

4. บริษัท เคซีอ ี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ปจจุบันมทุีนจด

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

รอยละ 60.00 บริษัท อิฮารา อีเลคโทรนิคส อินดัสตร้ี จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนาย PCB ในประเทศญี่ปุน ถือหุนรอย

ละ 39.00 และกรรมการของบริษัทถือหุนรวมรอยละ 0.86 ของทุนจดทะเบียน ท้ังน้ีผูถือหุนสวนท่ีเหลือไมเปน

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท 

5.  บริษัท ไทย บสิซิเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี  26 พฤษภาคม 2551 ปจจุบันมีทุน

จดทะเบียนเรียกชําระแลว 3,000,000.- บาท ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการในการวางระบบ ERP และใหการ

สนับสนุนดานคอมพิวเตอร และเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเก่ียวเนื่อง โดยบริษัทถือหุน

รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว  
 

บริษัทรวม 
1. บริษัท เคซีอ ี อเมริกา อิงค จํากัด :  ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนาย PCB บริษัทและบริษัทยอยถือหุนรวมเปนรอยละ 50.00, Mr. Frederick 

Rhodes ซึ่งเปนชาวอเมริกัน ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและไม

มีสวนไดเสียกับบริษัทถือหุนรอยละ 45.00 และ Mr. Fredrick O’Hanian ถือหุนรอยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียน

ชําระแลว ท้ังน้ี กรรมการของบริษัทจํานวน 2 ทาน ไดแก นายบัญชา องคโฆษิต และนางวรลักษณ องคโฆษิต เปน

กรรมการบริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซึง่คิดเปนสัดสวน 2 ทานจากจาํนวนกรรมการท้ังหมด 4 ทานของบริษัท 

เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

2. บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ปจจบุันมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 500,000 เหรียญสิงคโปรดําเนิน
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3.3   โครงสรางรายได 
 

บริษัทและบริษทัยอยดําเนินกิจการในสวนธุรกิจหลัก คือ การผลิต  

รายได ป 2551 ป 2550  ป 2549 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท    รอยละ 

รายไดจากการขาย (1)               
 
 - ธุรกิจแผนพิมพ 

          

 
 

- อเมริกา 
1,417.52 17.95 1,633.06 19.02 1,548.74 20.07 

 
 

- ยุโรป 
4,454.75 56.41 4,900.34 57.08 3,759.66 48.73 

 
 

- เอเชีย 
1,640.87 20.79 1,693.31 19.68 2,098.00 27.15 

 
 
-ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต (2) 

154.20 1.95 138.70 1.66 133.45 1.77 

 
 
รวมรายไดจากการขาย 

7,667.34 97.10 8,365.41 97.44 7,539.85 97.72 

 
 
รายไดอื่น 

227.19 2.88 214.36 2.50 156.10 2.02 

 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทยอย และบริษัทรวม 
1.97 0.02 4.69 0.06 20.12 0.26 

 
  

7,896.50 
 

100.00 
 

8,584.46 
 

100.00 
 

7,716.07 
 

100.00 รวมรายได 
 

หมายเหตุ – 1.เปนรายไดที่ขายใหกับบุคคลภายนอกเทานั้น ไมรวมสวนที่ขายใหกับกลุมบริษัท 

   2.เปนรายไดจากการขายใหกับบุคคลภายนอกเทานั้น 
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      การจําหนายใหกับกลุมบริษัทในป 2549-51คิดเปน รอยละ 90  รอยละ 91และรอยละ 90 ของรายไดจากธุรกิจพรีเพก  

    และลามิเนต ตามลําดับ  

  3.รายไดอื่นประกอบดวยคาขายเศษวัสดุ รายไดจากงานรับจางผลิต เงินคาชดเชยจากที่วัตถุดิบไมมีคุณภาพ  

   เงินชดเชยจากประกันภัย คาปรับจากการยกเลิกคําส่ังซ้ือ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียรับ และอื่นๆ 

 

ท้ังน้ีหากพิจารณาโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในป 2549-2551  ตามลักษณะผลิตภัณฑจะสามารถจําแนกได

ดังน้ี 
 

 รายได ป 2551 ป 2550 ป 2549 

   ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

 
รายไดจากการขาย               

 - แผนพิมพวงจรไฟฟา 
          

 
 

DOUBLE SIDED 
1,172.20 14.84 1,712.34 19.94 2,188.14 28.36 

 
?

 

MULTILAYER 
6,340.94 80.31 6,514.37 75.84 5,218.26 67.59 

 
     

- พรีเพกและลามิเนต       
154.20 1.95 138.70 1.66 133.45 1.77 

 
 
รวมรายไดจากการขาย 

 
7,667.34 

 
97.10 

 
8,365.41 

 
97.44 

 
7,539.85 

 
97.72 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยสายการผลิตเดียวกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่

ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนกตามสวนงาน

ทางธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  

   ธุรกิจแผนพิมพวงจร   

 
ธุรกิจ พรีเพกและ           

ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชยี รวม ธุรกิจบริการ  
รายการตดับัญชี           
ระหวางกนั รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจากภายนอก 154,199 138,701 1,417,520 1,633,058 4,454,756 4,900,339 1,640,862 1,693,313 7,513,138 8,226,710 - - - - 7,667,337 8,365,411 

รายไดระหวางสวนงาน 1,380,718 1,447,262 - - - - 1,426,271 870,940 1,426,271 870,940 13,663 - (2,820,652) (2,318,202) - - 

รายไดทั้งสิ้น 1,534,917 1,585,963 1,417,520 1,633,058 4,454,756 4,900,339 3,067,133 2,564,253 8,939,409 9,097,650 13,663 - (2,820,652) (2,318,202) 7,667,337 8,365,411 

กําไรจากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน 156,561 140,397       878,116 1,324,125 4,324 - 26,179 6,669 1,065,180 1,471,191 

รายไดและคาใชจายที่ไมได
ปนสวน:                 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น               - 49,695 
ดอกเบี้ยรับ               30,723 32,300 

รายไดคาประกันความเสียหาย               28,621 - 
รายไดอื่น               169,820 131,307 
คาใชจายในการขาย               (678,273) (721,151) 
คาใชจายในการบริหาร               (405,120) (383,371) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน               (20,468) - 
ขาดทุนจากการปองกนั         
ความเสีย่ง               (295,691) - 

คาใชจายอื่น               (2,375) (1,490) 
คาใชจายทางการเงิน               (285,350) (294,136) 
ส วนแบ ง กํ า ไ ร จ าก เ งิ น
ลงทุนในบริษัทรวม               1,965 4,689 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (1,567) (10,517) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย               (6,635) (21,091) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ               (399,170) 257,426 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร ธุรกิจบริการ รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

สินทรัพยถาวร 596,333 525,044 5,588,411 5,239,320 2,147 - 6,186,891 5,764,364 

สินทรัพยอื่น 870,307 939,273 2,320,688 3,173,328 6,755 - 3,197,750 4,112,601 

สินทรัพยรวม 1,466,640 1,464,317 7,909,099 8,412,648 8,902 - 9,384,641 9,876,965 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 

 ผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯเปนผูผลิตและจําหนาย คือ แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส (PRINTED CIRCUIT 

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

กระแสไฟฟา ผานไปยัง  INTEGRATED CIRCUIT หรือ (IC) เพื่อใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตางๆ ทํางานได 

 ท้ังน้ี PCB ท่ีบริษัทฯเปนผูผลิตมี 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 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ท้ังสองแบบน้ีถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ เชน อุตสาหกรรมยาน

ยนต อุตสาหกรรมผลิตภัณฑท่ีใชในอุตสาหกรรม อุปกรณโทรคมนาคมตางๆ รวมถึงโทรศัพทมือถือและเคร่ือง

คอมพิวเตอร เปนตน 
 

ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิต PCB ในประเทศไทยมีผูผลิตนอยราย บริษัทฯจําเปนตองพึ่งพาผูอื่น

ในการรับจางผลิตเหมาชวง (Subcontract) ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่ีกลุมบริษัทมีกําลัง

การผลิตของเคร่ืองจักรใหมไมเพียงพอท่ีจะผลิตใหทันและตอเน่ืองกับข้ันตอนการผลิตอื่นท่ี

ตอเน่ืองกัน จึงสงผลใหบริษัทฯมีขอจํากัดในแงของกําลังการผลิต 

2. การผลิต PCB ตองใชเทคโนโลยีสูง บริษัทฯจึงจําเปนตองทําการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลาซึ่งตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 

3. ความกดดันทางดานราคาซึ่งเกิดจากผูผลิต PCB ในจีน ทําใหมีการผลิตสินคาราคาถูกเขาสูตลาด

เพิ่มมากขึ้น แมวาผลิตภัณฑแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ท่ีผลิตในประเทศจีนจะไมไดแขงขัน

โดยตรงกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ เน่ืองจากผูผลิตในประเทศจีนจะเนนกลุมตลาดสินคาระดับลาง

เพราะมีคุณภาพและเทคโนโลยีในการผลิตท่ีตํ่ากวา แตก็ยังสงผลใหเกิดการเปรียบเทียบทางดาน

ราคาในทางออม 

4. เน่ืองจากลูกคามีความตองการผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงข้ึน ทําใหบริษัทฯตอง

พัฒนาเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสอดคลองตามมาตรฐานที่ลูกคา

ตองการ 
 
 

 

1  
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สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

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

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 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 ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตแผน ผลิตแผน 

พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พรีเพก ลามิเนต พรีเพก พรีเพกและ     
ลามิเนต 

พิมพวงจร พิมพวงจร 

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ             
3.1 7 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่

ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมและ

ไดรับยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไป

รวมคํานวณเพือ่เสียภาษ ี

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป 3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

5 ป 7 ป           
(สิ้นสุดแลว)  

ป  

3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงนิไดพงึประเมินเปนจํานวน

เทากับรอยละหาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการ

สงออกเปนระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการ
สงออกของปนั้น ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจากการ
สงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง ยกเวนสองปแรก 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ  
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) 

 

ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับกึ่ง

หนึ่ง 
ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถดุิบและวัสดุจําเปน

ที่ตองนาํเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการ

สงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันนาํเขาวันแรก 

ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) 

4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 6 มกราคม 
2539 

8 สิงหาคม 
2541 

4 มิถุนายน 
2543 

15 มิถุนายน 
2537 

13 ตุลาคม 
2542 

1 กันยายน 
2549 

3 พฤศจิกายน 
2543 

1 กันยายน 
2546 

7 กรกฎาคม 
2547 

2 พฤษภาคม 
2550 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน 
2547 
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 4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

 4.2.1 กลยุทธการแขงขันของกลุมบริษัท 
 

 เพื่อใหกลุมบริษัทคงศักยภาพในการแขงขันกับผูผลิตรายอื่นในตลาดไดตอไป บริษัทจึงมีนโยบายในการ

รักษาคุณภาพสินคา  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาผานการตลาดของกลุมบริษัท และตัวแทนจําหนาย และ

คงสัดสวนการตลาดสวนใหญไวในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสยานยนต มี

แนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง และเปนตลาดท่ีมีคูแขงนอยราย เพราะมีความยากลําบากในการเขามาของผูผลิต

รายใหมๆ นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังไดมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา จึงทําใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากข้ึน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังน้ี บริษัทมีกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี 

1. ดานราคาขายผลิตภัณฑ บริษัทจะพิจารณาจากปจจัยหลายดาน เชนดานตนทุนการผลิตซึ่งคํานวณ

ไดจากราคาวัตถุดิบ ระดับเทคโนโลยีและความซับซอนของการผลิต ปริมาณสินคาท่ีส่ังผลิต ท้ังน้ี 

ราคาท่ีเสนอขายจะตองสอดคลองกับราคาตลาดและสามารถแขงขันกับราคาของคูแขงในตลาดโลก

ไดดวย สําหรับกลุมผลิตภัณฑท่ีมีเทคโนโลยีในระดับสูงเชนเดียวกัน 

2. ดานผลิตภัณฑ บริษัทฯไดติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีในตัวสินคาของลูกคา รวมถึง

พัฒนาการทางเทคโนโลยีใหมๆในการผลิต PCB อยูเสมอ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมี

แนวโนมเพิ่มความซับซอนมากขึ้นในอนาคต 

3. ดานตนทุนผลิตภัณฑ เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทยอย (บ.ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด) เปน

ผูผลิตแผนลามิเนตและพรีเพก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตใหแกกลุมบริษัทไดเองจึงทําให

ไดเปรียบเรื่องตนทุนผลิต  

4. ดานการบริการ บริษัทใหความสําคัญตอการบริการและการสงมอบสินคาใหตรงกําหนดของลูกคา

และสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา รวมถึงการดูแลและใหบริการดานการขายท้ังกอนและหลังการ

ขายอยางใกลชิด 
 

4.2.2 กลยุทธทางการตลาด 
 จุดเดนและจุดดอยทางการตลาดสามารถสรุปไดดังน้ี 

             จุดเดน 

1. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตในประเทศยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับคาแรงในประเทศ

อื่นๆ ในภาคพื้นยุโรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย 

2. บริษัทฯอยูในเขตสงออกและไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก  (BOI)  ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนในการ

ยกเวนภาษีขาเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบในการผลิต อีกท้ังไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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จุดดอย 

1. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต PREPREG และ LAMINATE ของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด เชน แผนใยแกว , EPOXY RESIN และแผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) ยังตองนําเขามา

จากตางประเทศ เน่ืองจากยังไมมีผูผลิตในประเทศไทย 
2. กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตภายในประเทศยังไมไดรับการสงเสริม

ใหทันสมัยเทาเทียมกับในตางประเทศและยังตองอาศัยเทคโนโลยีบางอยางจากตางประเทศเขามา

ใชในการผลิต 
 

4.2.3 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับราคาตลาดและอยูในระดับราคาท่ี

สามารถแขงขันได โดยคํานึงถึงคุณภาพสินคา ตนทุนการผลิต ท้ังน้ี บริษัทฯมีการทํา Benchmark เพื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆ ทุก 6 เดือน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดราคา  
 

4.2.4 ลูกคากลุมเปาหมายและชองทางการจําหนาย    
บริษัทฯมีนโยบายในดานการขายโดยมีกลุมลูกคาเปาหมายในทุกๆกลุมอุตสาหกรรมตางกันไป ท้ังน้ี เพื่อ

ลดความเส่ียงในกรณีท่ีกลุมอุตสาหกรรมกลุมใดกลุมหน่ึงประสบภาวะถดถอย 

กลุมลูกคาในปจจุบัน บริษทัฯมีลูกคาซึ่งเปนผูผลิตในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ดังน้ี 

1. กลุมผลิตภัณฑอุปกรณเครือขายโทรคมนาคม (Telecommunication) 

2. กลุมอุปกรณประกอบคอมพิวเตอร (Computer & Network) 

3. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต (Automotive Electronics) 

4. กลุมผลิตภัณฑท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Electronics) 

5. กลุมสินคาอุปโภค (Consumer Products) 
 

ปจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกคาท้ังหมดกวา 120 ราย ท้ังน้ี บริษัทฯมีนโยบายจํากัดยอดขายใหแกลูกคาราย

ใดรายหน่ึงไมเกินรอยละ 30 ของยอดขายรวม เพื่อลดความเสี่ยงในลูกคาแตละราย โดยในป 2551 ลูกคาราย

ใหญ 10 รายแรกไดส่ังซื้อสินคารวมกันคิดเปนรอยละ 77 ของยอดขายรวม 
 

กลุมลูกคาเปาหมายในอนาคต 
สําหรับลูกคากลุมเปาหมายในอนาคต บริษัทฯจะยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก

เพราะบริษัทฯมีความสามารถในการแขงขันดีกวาผูขายรายอื่น ท้ังน้ีอาจมีการเพิ่มสัดสวนของลูกคาใน กลุม 

Industrial Electronics และกลุม Consumer Product ท่ีเปน High-end มากขึ้น  
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ชองทางการจดัจําหนาย 
 

การผลิตตามปกติของบริษัทฯเปนการผลิตสินคาตามคําส่ังของลูกคา โดยคําส่ังซื้อท้ังหมดจะผานมาจาก

บริษัทตัวแทน แลวรวบรวมสงมายังบริษัทฯเพื่อทําการผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อของลูกคาตอไป เมื่อสินคาผลิต

เรียบรอยแลวบริษัทฯอาจจัดสงสินคาใหแกลูกคาใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 

1.1 จัดสงสินคาไปยังบริษัทตัวแทน แลวบริษัทตัวแทนจําหนายจัดสงใหแกลูกคาตออีกทอดหน่ึง สําหรับ

วิธีการชําระเงินน้ัน บริษัทตัวแทนจะเปนผูชําระเงินมายังบริษัทตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนด 

ท้ังน้ีรายไดประมาณรอยละ 60 ของบริษัทฯมาจากการจัดสงสินคาตามวิธีดังกลาว 

1.2 จัดสงสินคาใหแกลูกคาโดยตรง โดยไมผานบริษัทตัวแทน สําหรับวิธีการชําระเงินน้ันบริษัทตัวแทน

จะเปนผูรับชําระเงินจากลูกคาแตละรายแทนบริษัทฯ แลวรวบรวมเงินเพื่อนําสงมายังบริษัทฯตอไป 

เมื่อบริษัทฯไดรับชําระเงินจากบริษัทตัวแทนแลว บริษัทฯจะจายคานายหนาเปนการตอบแทนใหแก

บริษัทตัวแทน ท้ังน้ี รายไดประมาณรอยละ 40 ของบริษัทฯมาจากการจัดสงสินคาใหแกลูกคา

โดยตรง 
 

ท้ังน้ีในป 2549-2551 ท่ีผานมา กลุมบริษัทมรีายไดจากการขาย แยกตามวธิีการจัดสง ดังน้ี 

 

 วิธีการจัดสงสินคา ป 2551 ป 2550 ป2549 

   ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

 1.จัดสงสินคาใหแกบริษัทตัวแทน 4,617.39 60.22 4,845.29 57.90 4,379.67 58.1 

 2.จัดสงสินคาใหลูกคาโดยตรง 3,049.95 39.78 3,520.12 42.10 3,160.80 41.9 

 รวมรายไดจากการขาย 7,667.34 100.00 8,365.41 100 7,539.85 100 

 

กลุมบริษัทมีตัวแทนจําหนายท้ังในและตางประเทศ จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
 

1. ตัวแทนจําหนายทีมีฐานะเปนบริษัทยอย 
 

1) บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ซึ่ง

รับผิดชอบลูกคาในประเทศไทยโดยไดเร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อเปนตัวแทน

ในการรับคําส่ังซื้อจากลูกคาในประเทศไทยในลักษณะเดียวกับตัวแทนในตางประเทศ ซึ่งกอน

หนาน้ีการจําหนายใหแกลูกคาในประเทศไทยบริษัทฯจะเปนผูทําการติดตอเอง ลูกคาสวนใหญจะ 

RE-EXPORT สินคาท่ีผลิตออกไปตางประเทศ โดยในป 2551 บริษัทฯไดจําหนายสินคาผาน

ตัวแทนในประเทศ คิดเปนรอยละ 2.7 ของยอดขายรวม  
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2. ตัวแทนจําหนายที่มีฐานะเปนบริษัทรวม 
 

1)  KCE AMERICA INC. ต้ังอยูท่ีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แมกซิโก บราซิล  และแคนาดา โดยในป 2551  บริษัทฯไดสงสินคาออกไปขายใน

พื้นท่ีดังกลาวคิดเปนรอยละ 18.0 ของยอดขายรวม  
2)  KCE SINGAPORE PTE LTD. ต้ังอยูท่ีประเทศสิงคโปร ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในทวีปเอเชียและ

ออสเตรเลียท้ังหมด ยกเวนประเทศไทยโดยในป 2551 บริษัทฯไดสงสินคาออกไปขายในพื้นท่ี

ดังกลาวคิดเปนรอยละ 29.9 ของยอดขายรวม  
 

3. ตัวแทนจําหนายบุคคลทีไ่มเก่ียวของกัน 
 

1) INTERNATIONAL CIRCUIT LTD. (โดยใชชื่อทางธุรกิจวา KCE EUROPE) ต้ังอยูในประเทศ

อังกฤษ ประกอบกิจการจัดจําหนาย PCB บริษัทเปนผูรับผิดชอบลูกคาในทวีปยุโรปท้ังหมด 

ยกเวนเยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2551 บริษัทฯจัดสงสินคาออกไปขายคิดเปนรอยละ 25.3 

ของยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท  

2) CHRISTIAN ENZMANN GMBH ต้ังอยูในประเทศเยอรมัน ซึ่งรับผิดชอบลูกคาในประเทศ

เยอรมันและออสเตรีย โดยในป 2551 บริษัทจัดสงสินคาออกไปขายคิดเปนรอยละ 23.2 ของ

ยอดขายรวม ท้ังน้ีผูถือหุนและผูบริหารของบริษัทดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและ

ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท  
  

4.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 

4.2.5.1  ภาวะอุตสาหกรรม 
 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท เชน อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณ

เก่ียวเน่ือง อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมในผลิตภัณฑท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม 

รวมถึงอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูง ในหลายปท่ีผานมาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการเติบโต

อยางตอเน่ือง แตในป 2551 ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกสงผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมทุกประเภทและเกิด

ภาวะตลาดชะลอตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอเน่ืองไปถึงอุตสาหกรรมการผลิต PCB ท่ัวโลก 
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 อุตสาหกรรมแผนพิมพวงจร (Printed Circuit Board) 

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส หรือ PCB เปนสวนประกอบสําคัญท่ีใชในเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสทุก

ประเภท โดยอาจแบงเปน 2 ประเภทใหญๆตามคุณสมบัติของแผน PCB คือ Flexible PCB ซึ่งเปนแผน PCB ชนิด

ออน และ Rigid PCB ซึ่งเปนแผน PCB ชนิดแข็ง และอาจแบง PCB ออกตามระดับ technology ไดอีกดังน้ี 

• Single-Sided PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาเพียงดานเดียว มีขั้นตอนการผลิต

ท่ีไมซับซอนและเนนการใชแรงงานคนมากกวาเคร่ืองจักร PCB เหลาน้ีจะใชเปน

สวนประกอบของเคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสท่ัวๆไป 

• Double-sided PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาสองดาน ซึ่งมีการนํามาใชกับ

เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบางประเภท เชน อุปกรณคอมพิวเตอร 

โทรทัศน เปนตน 

• Multi-Layer PCB เปนแผนพิมพวงจรท่ีมีวงจรไฟฟาซอนกันหลายชั้น มีขั้นตอนการผลิต

ท่ีซับซอน ตองใชเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต PCB ประเภทน้ี

ถูกนําไปใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความละเอียดซับซอนและตองการความ

เท่ียงตรงสูง เชนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 
 

ผูผลิต PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

 อุตสาหกรรมการผลิต PCB ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกามีแนวโนมหดตัวลง เน่ืองจากตนทุนท่ีสูงกวา การ

ผลิตจึงจํากัดอยูในผลิตภัณฑท่ีตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงพิเศษและเปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว มากกวาการผลิต

สินคาในเชิงปริมาณ (Mass production) โดยมีลูกคากลุมเปาหมายในตลาดท่ีมีผูผลิตนอยราย (Defensive และ 

Protected market) เชน PCB สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต การยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีตนทุนท่ีตํ่ากวา

เชนในประเทศทางเอเชียไดเปนไปอยางตอเน่ือง ดังน้ันอุตสาหกรรม PCB ในยุโรปและอเมริกาจึงเปนตลาดของ

ผูผลิตรายใหญเพียงไมกี่ราย  

ผูผลิต PCB ในประเทศจีน 

 ต้ังแตป 2547-2551 อุตสาหกรรมการผลิต PCB ในจีน มีการเติบโตและมีสวนแบงทางการตลาดมากข้ึน

อยางตอเน่ือง เพราะการสงเสริมจากรัฐบาล และตนทุนในการผลิตท่ีตํ่า ทําใหผูประกอบการจากตางประเทศยาย

ฐานการผลิตมายังประเทศจีนมากขึ้น ท้ังน้ีผูผลิต PCB ในจีนจํานวนมากเปนบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนในจีน 

เชน อเมริกา ไตหวัน ญี่ปุน การผลิต PCB ในประเทศจีนเปนการผลิตแบบ Mass Production ซึ่งเนนการผลิตใน

ปริมาณมากและมีตนทุนตํ่า ทําให PCB มีราคาลดลงและเกิดการแขงขันทางราคาท่ีรุนแรงมากขึ้น 

ผูผลิต PCB ในประเทศไทย 

 ผูผลิต PCB ในประเทศไทยโดยมากเนนการผลิต PCB สําหรับเคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคม ชิ้นสวน

คอมพิวเตอร และเครื่องใชไฟฟา ซึ่งมีการแขงขันทางดานราคาสูง ผูผลิต PCB หลายรายอาจไดรับผลกระทบจาก
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 อุตสาหกรรมยานยนต 
 อุตสาหกรรมยานยนตโลกเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนกวา 2 ลานลานเหรียญสหรัฐ

และสรางรายไดกวา 5 แสนลานเหรียญสหรัฐแกผูผลิตใน 26 ประเทศทั่วโลก จากการท่ีอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

รถยนตซึ่งนับวันจะมีแตความซับซอนมากข้ึนทําใหมีความจําเปนท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตองสรางสรรค

นวัตกรรมใหมๆและเทคโนโลยีในระดับสูงข้ึนไปอีกใหทันกัน  
 

ปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส  
ความผันผวนของราคาทองคําและทองแดง 

 ในชวง 3-4 ปท่ีผานมาราคาทองคําและทองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต PCB มีความผันผวน

เปนอยางมากโดยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด อันเปนผลมาจากภาวะอุปสงคอุปทานของตลาดโลก 

โดยเฉพาะผลกระทบจากประเทศจีน และอินเดีย ท่ีเพิ่มการสํารองวัตถุดิบดังกลาวเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ

ท่ีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดการเก็งกําไรในสินคา และจากภาวะราคานํ้ามันดิบท่ีสูงข้ึนสงผลให

ผลิตภัณฑท่ีมีความสัมพันธกับราคานํ้ามันดิบมีระดับสูงข้ึนตามไปดวย การปรับราคาขึ้นอยางมากของทองแดง 

ทองคํา และนํ้ามันสงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาแผนลามิเนต ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต 

PCB ก็มีราคาสูงขึ้นดวยเชนกัน    

การเปล่ียนแปลงของคาเงินบาท 

 คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐและการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาท มีผลกระทบอยางมากตอรายไดและ

ตนทุนการผลิต นอกจากน้ันราคาสินคาท่ีขายในรูปเงินดอลลารสหรัฐยังสงผลตอความสามารถในการแขงขันกับ

ผูผลิตรายอื่นในตางประเทศ 
  

4.2.5.2  ภาวะการแขงขัน 
 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม PCB จะมีความแตกตางกันไปในแตละกลุมการตลาด 

(Market Sector) 

1. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีการผลิตในปริมาณสูง (Mass production) ไดแก PCB ท่ีใชในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม อุตสาหกรรมชิ้นสวนคอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา ตลาดดังกลาวมี

การแขงขันสูงเพราะมีผูขายหลายรายและมีการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง ผูผลิตจึงตองยายฐาน

การผลิตไปยังภูมิภาคท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา เชน ประเทศจีน เปนตน 
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2. กลุมการตลาด PCB ท่ีมีผูผลิตนอยราย (Defensive) ไดแก PCB ท่ีใชในอุตสาหกรรมยานยนต 

ตลาดในสวนน้ีมีไมมีการแขงขันดานราคามากนัก แตจะเนนการแขงขันในเร่ืองของคุณภาพ

ผลิตภัณฑ โดยมีแหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในภูมิภาคเอเซีย 

3. กลุมการตลาด PCB ท่ีไดรับความคุมครองทางเทคโนโลยี (Protected) ไดแก PCB ท่ีใชใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการทหาร เคร่ืองมือทางการแพทย หรืออุตสาหกรรมอื่นๆท่ี

เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ ฐานการผลิตโดยมากจะอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

เน่ืองจากเปนกลุมการตลาดท่ีถูกควบคุมจึงไมมีการแขงขันกับตลาดอื่น 

4. กลุมการตลาดผูผลิต PCB ตนแบบ (Prototype) เปนกลุมผูผลิตท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษใน

ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีวงจรอายุผลิตภัณฑส้ัน ผูผลิต PCB ในตลาดนี้จึงเปนผูผลิต

ภายในประเทศเทาน้ัน ซึ่งสวนใหญอยูในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 
 

กลุมบริษัทอยูในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนตลาด Defensive มีจํานวนผูผลิตในตลาดน้ีนอยราย มี

การแขงขันนอยทางดานราคา แตเนนคุณภาพและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ โดยคูแขงสําคัญของบริษัทในตลาด

ดังกลาว ไดแก กลุมผูผลิต PCB ในประเทศไตหวัน และผูผลิตในประเทศของผูซื้อเอง เชนในประเทศเยอรมัน ใน

ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา 
 

โอกาสและอปุสรรค 
 ศักยภาพในการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศยังมีคอนขางสูงเพราะตนทุนแรงงาน

ตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทางยุโรปและอเมริกา แตเน่ืองจากการสนับสนุนทางภาครัฐยังไมเพียงพอจึงทําให

ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย จึงตองมี

การจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาทํางานให 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  (KEY SUCCESS FACTORS) 
บริษัทฯและบริษัทยอย ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต ราคาขายของผลิตภัณฑ และ

รวมถึงการบริการหลังการขาย 

1. เนนคุณภาพผลิตภัณฑ ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ (High reliability) ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ 

ISO/TS16949 ต้ังแตป 2546 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนระบบบริหารคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรม

ยานยนตท่ัวโลก ท้ังทวีปอเมริกา ยุโรปและ เอเชีย และผานการตรวจสอบคุณภาพโดยมาตรฐานโลก อีกท้ังยัง

ไดรับการรับรองคุณภาพและรางวัลตางๆอีกมากมายทําใหลูกคาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ 

2. เนนการผลิตตนทุนตํ่า  ไดเปรียบจากการที่มีโรงงานผลิตแผนลามิเนตเปนของบริษัทฯเอง 

3. เนนการจัดการท่ีดี เพื่อการจัดสงสินคาท่ีตรงตามกําหนดเวลาใหกับลูกคา 
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4. เนนการบริการดานการขาย โดยกลุมบริษัทมีบริษัทตัวแทนฯซึ่งต้ังอยูในพื้นท่ีเพื่อใหบริการแกลูกคาไดทันที 

เชนในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร เยอรมัน เม็กซิโก บราซิล และแคนาดา เปนผูใหบริการดานการ

ขายและบริการหลังการขายแกลูกคา รวมถึงการประสานงานกับลูกคาในการรับคําส่ังซื้อรายเดือน การ

ติดตามดูแลเร่ืองการจัดสงสินคาใหไดตามกําหนด การรับแจงปญหาจากลูกคา การวิเคราะหปญหาคุณภาพ

ในเบื้องตนกอนประสานงานกับฝายตรวจสอบคุณภาพของบริษัทฯเพื่อแกไข และการใหความชวยเหลือทาง

เทคนิคอื่นๆ 
ปจจัยภายนอกที่อาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในปจจุบันและในอนาคตอันใกล 
 การถดถอยทางดานเศรษฐกิจในตลาดโลกเปนปจจัยโดยตรงท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส และอาจเปนปจจัยสําคัญท่ีกดดันอุปสงคในสินคาอิเล็กทรอนิกสใหลดลงท่ัวโลก ซึ่งจะสงผลให

ผูผลิต PCB ตองปรับลดการผลิตลงตามสภาวะตลาดในเวลาน้ันๆ  
 

4.3  การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 
โรงงานและสํานักงานท่ีใชในการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษทัฯและบริษัทยอย มีดังน้ี 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

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

ลําปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอย) 

โรงงานและสํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 115/2 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลํา

ปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 

บริษัท เค.ซี.อ.ี 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 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) 

สํานักงาน ต้ังอยูเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ชั้น 21 ถนนพระราม 9  

เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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กําลังการผลิตและการผลิตจริงของบริษัทและบริษัทยอย 
 

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

 4ป 2551 5ป 2550 6ป 2549 

กําลังการผลิต 6,600,000 6,050,000 5,400,000 

การผลิตจริง* 5,590,000 5,560,000 4,834,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 84.7 91.9 89.52 

6.3 6.8 6.5 อัตราของเสียจากการผลิต (%) 

จํานวนกะ **                            3 3 3 

 
บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

                               (ตารางฟุต/ป)  

 7ป 2551 8ป 2550 9ป 2549 

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

การผลิตจริง* 3,930,000 5,080,000 5,300,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 72.78 94.00 98.15 

อัตราของเสียจากการผลิต(%) 2.68 2.74 3.3 

จํานวนกะ** 3 3 3 
 
 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) 

                 (ตารางฟุต/ป)  

 10ป 2551 11ป 2550 12ป 2549 

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

การผลิตจริง* 10,136,026 10,348,000 10,294,000 

อัตรากําลังการผลิตจริง (%) 93.86 95.80 95.3 

อัตราของเสียจากการผลิต(%) 8.2 7.4 8.5 

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

                               (ตารางฟุต/ป) 

 13ป 2551 14ป 2550 15ป 2549 

กําลังการผลิตติดต้ัง  

264,118,380 

 

218,400,000 

 

138,000,000 พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 33,702,000 23,849,986 18,000,000 

กําลังการผลิตจริง  

143,189,493 

 

157,274,714 

 

141,851,892 พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 19,287,434 22,772,549 19,238,233 

อัตรากําลังการผลิตจริง(%)****  

54 

 

72 

 

103 พรีเพก(PP) 

ลามิเนต (LM) 57                 95 107 

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

 

หมายเหตุ  * การผลิตจริงสุทธิจากอัตราการสูญเสียจากการผลิต (Defection rate) 

    ** บริษัททํางาน 24 ชั่วโมง โดยแบงชั่วโมงการทํางานออกเปนดังน้ี 

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

แบงพนักงานออกเปน 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 

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

แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีทําการผลิตมี 2 ประเภท ดังน้ี 

 - แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบสองหนา (DOUBLE SIDED PCB) 

 - แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบวงจรหลายชั้น (MULTILAYER PCB) 

วัตถุดิบหลักคือ แผน PREPREG , แผน  COPPER FOIL และแผน LAMINATE ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 

8.0 รอยละ 4.0 และรอยละ 21.0 ของตนทุนท้ังหมดในป 2551 ตามลําดับ โดยสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบจาก

ตางประเทศรอยละ 40.3 และสั่งซื้อภายในประเทศจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด คิดเปน

สัดสวนรอยละ 20 ของตนทุนท้ังหมดในป 2551 
 

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 เพื่อใหเกิดลายวงจรดวยนํ้ายาเคมี 

6. พิมพหมึกฉนวนเพื่อคลุมเสนลายวงจร   

7. ชุบดีบุก/ตะกั่ว โดยการเปาความรอน หรือ ถาลูกคาตองการชุบทองก็เขาข้ันตอนชุบทอง 

8. พิมพดวยอักษร หรือสัญลักษณตางๆ โดยใชหมึกซึ่งแหงดวยแสงอุลตาไวโอเลต 

9. ตัดแตงงานใหไดขนาดตามความตองการ ควบคุมดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

10. ตรวจสอบเสนลายวงจร ดวยกระแสไฟฟา 

11. ตรวจสอบชิ้นงานท้ังหมดใหไดตรงความตองการของลูกคา ท้ังขนาด ความถูกตอง ความสมบูรณ 

ของชิ้นงานโดยการตรวจ 100% 

12. บรรจุหีบหอ   

13. จัดสง 
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ลําดับข้ันตอนการผลิตแผน PREPREG และแผน LAMINATE ของ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอร จํากัด 
 วัตถุดิบหลัก 

1. แผนใยแกว (FIBERGLASS) นําเขาจากประเทศไตหวันและประเทศจีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 

และรอยละ 90 ของปริมาณส่ังซื้อในป 2551ตามลําดับ โดยมปีริมาณการใชในป 2551 ประมาณ 37 

ลานตารางฟุต 

2. EPOXY RESIN นําเขามาจากฮองกง, ประเทศจีนและส่ังซื้อในประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 71, 

รอยละ 14 และรอยละ 14 ของปริมาณส่ังซือ้ในป 2551 ตามลําดับ โดยมปีริมาณการใชในป 2551 

ประมาณ 3,586 ตัน 

3. แผนทองแดงบาง (COPPER FOIL) นําเขามาจากประเทศมาเลเซีย, ฮองกงและประเทศไตหวัน คิด

เปนสัดสวนรอยละ 69, รอยละ 19 และรอยละ 12 ของปริมาณส่ังซื้อในป 2551 ตามลําดับ โดยมี

ปริมาณการใชประมาณปละ 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 เมื่อ

ออกจาก TREATER 

4. มวน PREPREG จะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 

5. เมื่อถึงขั้นตอนน้ีจะได PREPREG ประมาณรอยละ 50 ของ PREPREG ซึ่งจะนําไปใชเปนวัตถุดิบ 

ในการผลิต LAMINATE และ PREPREG ประมาณรอยละ 50 จําหนายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตแผน LAMINATE (COPPER CLAD LAMINATE) 

1. วัตถุดิบ COPPER FOIL ซึ่งเปนมวนจะถูกตัดออกเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ 

2. นําแผน PREPREG และ COPPER FOIL มาเรียงสลับกันเปนชั้น ค่ันดวยแผนเหล็กไรสนิมในเคร่ือง   

OPENING PRESS อัดดวยแรงดันประมาณ 20 ตัน 

3. นํามาตัดเปนขนาดท่ีจะใชงาน 

4. นํามาอบเพื่อสรางคุณสมบัติ 

5. ตรวจสอบคุณภาพ 

6. สงเก็บในคลังสินคา 

14  
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15  

ความเพียงพอของเครื่องจกัรและบุคลากร 
บริษัทฯมีความพรอมในเร่ืองของบุคลากรเพราะมีความรูความสามารถ อีกท้ังยังสงเสริมใหมีการพัฒนา

ฝกอบรมและสงเสริมใหไปดูงานยังตางประเทศเพื่อใหมีความรูความชํานาญเพิ่มขึ้นสวนในดานเคร่ืองจักรบริษัทฯ

ไดมีการนําเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเขามาใชในการผลิตโดยมีชางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

มาใหคําแนะนําอยูเสมอ เชน ประเทศอิตาลี เยอรมัน และ สหรัฐอเมริกา เปนตน 
 

ความเปนไปไดที่จะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม  
แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งปจจุบันยังไมมี

เทคโนโลยีใดๆท่ีสามารถผลิตภัณฑเพื่อทดแทนแผนพิมพวงจรดังกลาวไดและถึงแมวาเทคโนโลยีการผลิตจะมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา แตดวยความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการผลิตรวมท้ังทักษะ

ของบุคลากร ทําใหบริษัทฯสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรบัปรุงเครื่องจักรใหแขงขันได 
บริษัทฯมีวิศวกรผูชํานาญการทางดานเคร่ืองจักรและมีคูสัญญาในการปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา พรอมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกับบริษัทผูขาย ใหมีการบริการในดานการซอมบํารุง และการ

ดูแลเคร่ืองจักร เมื่อเคร่ืองจักรเกิดปญหาข้ึน  
 

การชวยเหลือทางดานเทคนิค 
บริษัทฯและบริษัทยอยท้ังสามแหงไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจากผูผลิตเคร่ืองจักรและวัตถุดิบใน

ตางประเทศ  นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมในตางประเทศ โดยไดรับความ

รวมมือและการสนับสนุนจากลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบดวยดี โดยไมมขีอผูกพันระหวางกัน 
 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 บริษัทฯใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและ

ผลกระทบอันอาจเกิดตอส่ิงแวดลอม หรืออาจกอใหเกิดอันตราย หรือความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

รวมท้ังการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการใชงาน เพื่อชวยรักษาส่ิงแวดลอม 

นอกจากน้ีบริษัทยังใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการดําเนินการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยการ

ปฎิบัติตามท่ีหนวยงานภาครัฐกําหนดอยางเครงครัด   

สําหรับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดังกลาวขางตน ท่ีผานมาบริษัทฯไมมีขอพิพาทในเร่ืองส่ิงแวดลอมแต

อยางใด นอกจากน้ี บริษัทฯไดรับใบรับรองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯไม

เคยมีกรณีขอพิพาทใดๆในดานส่ิงแวดลอมในชวงระยะเวลาท่ีผานมา และยังไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม ISO 14001 ในป 2545 ซึ่งมีกําหนดอายุถึงป 2552  ซึ่งมีขอกําหนดเรื่องการควบคุมและรักษา

สภาพแวดลอม ซึ่งถือไดวาบริษัทฯไดปฏิบัติเก่ียวกับดานการรักษาส่ิงแวดลอมของบริษัทฯอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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การวิจัยและพัฒนา 
 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
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5.     ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1  ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพยสินถาวรท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายละเอยีดตามมูลคาทางบัญช ีณ วันท่ี  31 

ธันวาคม 2551 ดังน้ี 

 1) ที่ดินและอาคาร 
 

                

รายละเอียด ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี  วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) ค้ําประกัน  

    ตรว.)         เงินกู      

               (ลานบาท) 

ที่ดินพรอม เลขที่ 101 1-3-18 อาคารที่ไมไดใชงาน(พื้นที ่ บมจ.เคซีอี อีเลค โทรนิคส ที่ดิน          1.62   -  

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   บางสวนใหเชาและเก็บ  อาคาร            -   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   เอกสารทางบัญชี)         

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

สิ่งปลูกสราง หมูที่ 4  นิคมอุตสาหกรรม     อาคาร           55.88    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

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

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม    คลังสินคา  อาคาร        16.11    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

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

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ           

ที่ดินเปลา โฉนดที่ 3043 เลมที่ 31 หนา  9-0-30 สรางสํานักหรือคลังสินคา บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส ที่ดิน          67.6 0 - 

  43 ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   ในอนาคต        

ที่ดินพรอม เลขที่ 677 หมูที่ 4  8-0-0 สํานักงานและโรงงาน บจ.เคซีอี อินเตอรแนช่ันแนล ที่ดิน         12.00   -  

สิ่งปลูกสราง 
นิคมอุตสาหกรรม 

บางปู จ.สมุทรปราการ 
   อาคาร           6.32  

ที่ดินพรอม เลขที่ 115/2  7-3-25 สํานักงานและ บจ.ไทยลามิเนต  ที่ดิน         22.07  33.74      

สิ่งปลูกสราง นิคมอุตสาหกรรม   โรงงาน แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร         99.4   

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ             

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

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ   อนาคต แมนูแฟคเจอเรอร อาคาร     

        

        

 1
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รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน   (ไร-งาน- ใชงาน    (ลานบาท) คํ้าประกัน  

    ตรว.)         เงินกู     

               (ลานบาท) 

ที่ดินพรอม เลขที่ 117, 118  หมูที่ 1 28-2-72 สํานักงานและโรงงาน บจ.เคซีอี เทคโนโลยี ที่ดิน         82.52 625.76 

สิ่งปลูกสราง บานหวา จ.อยุธยา     อาคาร       261.57    

ที่ดินเปลา เลขที่ 117, 118  11-0-53 สรางโรงงานในอนาคต บจ.เคซีอี เทคโนโลยี ที่ดิน          37.85  -  

 นิคมอุตสาหกรรม                  

  บานหวา จ.อยุธยา            

 
 
ทรัพยสินที่เชา 

รายละเอียด ที่ตั้ง พื้นที ่ วัตถุประสงคการ ผูถือกรรมสิทธิ ์   

ทรัพยสิน   ตารางเมตร ใชงาน     

             

ที่ดินเปลา นิคมอุตสาหกรรม 3,204  อาคารโรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมฯ    

  ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ          

        

 
2) มูลคาตามบัญชีของที่ดนิ อาคาร และ เครื่องจักร อุปกรณ ของบริษัทและบรษัิทยอย  
    ณ 31ธันวาคม 2551 

รายการ มูลคาสุทธิตามบัญชี (ลานบาท) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 4,326.58 

สวนปรับปรุงโรงงาน 127.18 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน   230.52 

สวนปรับปรุงสํานักงาน                        9.62 

ยานพาหนะ 22.23 

โรงงานและสวนปรับปรุงโรงงานระหวางกอสราง   

และเครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง 625.44 

รวม 5,341.57 
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5.2  รายละเอียดของสัญญาเชา 
 
สัญญา คูสัญญา ระยะเวลา อัตราคาเชา(บาท/เดือน) 

1).เชาท่ีดิน ระหวาง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 3 ป 

1) ระหวางวันท่ี  1 พฤษภาคม 2550 ถึง 31 

พฤษภาคม 2550 เปนจํานวน 65,114.27 

บาท 

  

จํากัด (มหาชน) กับ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2550- 

 2)ระหวางวันท่ี  1 มิถุนายน 2550 ถึง 30 

เมษายน 2553  เดือนละ 70,488.88 บาท 

   วันท่ี 30 เมษายน 2553)  

      

 
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวของและเก้ือหนุนกับธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะสงตัวแทนของบริษัทฯไปเปนกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจของกลุม 
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โครงการในอนาคต 
 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอน้ี” 
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6.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

 ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย ไมมีคดีความหรือขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมี

ผลกระทบทางดานลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจหรือสงผลกระทบดานลบตอทรัพยสินของบริษัทฯและ

บริษัทยอย ท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถือหุน 
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7.  โครงสรางเงนิลงทุน 
 

07.1   หลักทรัพยของบริษัท 
บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 500.0 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 462.5 ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 462.5 ลานหุน มลูคาท่ีตราไวหุนละ 1.0 บาท  

 
 7.2  ผูถือหุน 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ผูถือหุนสูงสุด 10 รายการ มีดังน้ี 

 

รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุน  รอยละของทุนจด 

    ทะเบียนชําระแลว 

1. กลุมองคโฆษิต *                 29,818,700 6.43 

2. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา                 25,042,100 5.41 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย                 19,669,400 4.25 

4. นางศิริพรรณ สันธนะพันธ                   5,304,900 1.15 

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

6. นางอุบล จิระมงคล                   3,690,100 0.80 

7. นางสาวจวบจันทร ภิรมยภักดี                   2,862,500 0.62 

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

9. นางสาวณิชา จิระมงคล                   1,845,300 0.40 

10. นายมาศธร ชัยพานิช                   1,795,320 0.39 

รวม            95,672,520  20.67 

 
หมายเหตุ : 

* กลุมองคโฆษิต ประกอบดวย 

 1. นายบัญชา องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน   11,800,000  หุน   คิดเปนรอยละ  2.55 

 2. นางวรลักษณ  องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     9,705,000  หุน   คิดเปนรอยละ  2.09 

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

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

 5.นายธีรพัฒน  องคโฆษิต      ถือหุนจํานวน     1,489,200  หุน   คิดเปนรอยละ  0.32  
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7.3   นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารอง

อื่นตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯดวยก็ได เมื่อบริษัทฯไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุนแลว บริษัทฯอาจโอนหุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนลํ้ามูลคาหุน ตามลําดับ เพื่อ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯได อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน 

และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลน้ัน ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติใหจายเงิน

ปนผลได แลวใหรายงานในการประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณา

การจายเงินปนผล จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยน้ัน หากกระแสเงินสดคงเหลือของ

บริษัทยอยมีเพียงพอ และไดต้ังสํารองตามกฎหมายแลว คณะกรรมการของบริษัทยอยน้ันๆ จะพิจารณาจายเงิน

ปนผลเปนกรณีไป 

ในวันอังคารท่ี 29 เมษายน 2551  มีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 คร้ังท่ี 25/2551 ของบริษัทฯ  

ตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท

ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 61,736,316 บาท ท้ังน้ี ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯกําหนดไววาจะจายเงิน

ปนผลก็ตอเมื่อบริษัทฯมีผลกําไรจากการดําเนินการ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจายเงินปนผลใน

อัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันท่ี 9 เมษายน 2551 และใหกําหนด

จายเงินปนผลในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 อน่ึง ปจจุบันบริษัทฯมีทุนสํารองตามกฎหมายอยูจํานวน 50,000,000 

บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก  
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นโยบายเงินลงทุนในบรษิัทยอย และบริษัทรวม  

ธุรกิจที่ลงทุนเปนสายการผลิตเดียวกันและมีสัดสวนการลงทุนดังตอไปนี้ :  

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
    สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
  ทุนชําระแลว   วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550  
    (รอยละ) (รอยละ) บาท บาท บาท บาท  

บริษัทยอย        
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผลิตแผนวงจรพิมพ 100,000,000 

บาท 
100,000,000 

บาท 
94.993 94.993 - - 172,499,000 172,499,000 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 

ผลิตแผนพรีเพก 
และลามิเนต 

250,000,000 
บาท 

250,000,000 
บาท 

52.00 52.00 - - 157,710,310 157,710,310 

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

1,150,000,000 
บาท 

100.00 100.00 - - 1,150,000,000 1,150,000,000 

บริษัท เคซีอี  (ประเทศไทย) จํากัด  
 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 

ซื้อมาขายไป         
แผนวงจรพิมพ 

รับเปนที่ปรึกษา 
ในดาน คอมพิวเตอร 
เกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร 

3,600,000 
บาท 

3,000,000 
บาท 

- 
 
- 

60.00 
 

49.00 

60.00 
 

- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2,160,000 
 

1,470,000 

2,160,000 
 

- 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      - - 1,483,839,310 1,482,369,310 

บริษัทรวม          
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ตัวแทนขายใน        

ตางประเทศให 
กับบริษัทฯ และ 
บริษัทในเครือ 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

48.75 
25.00 

 

48.75 
25.00 

59,487,226 
- 

56,461,901 
- 

- 
321,816 

- 
321,816 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ตัวแทนขายใน 
ตางประเทศให 
กับบริษัท และ 
บริษัทในเครือ 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

47.77 
24.50 

47.77 
24.50 

27,606,377 
- 

25,711,155 
- 

- 
2,100,569 

- 
2,100,569 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      87,093,603 82,173,056 2,422,385 2,422,385 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม      87,093,603 82,173,056 1,486,261,695 1,484,791,695 



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

2551 

 
 



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                   แบบ 56 – 1 ประจําป 2551 

9.  การควบคุมภายใน 
 

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเร่ืองตางๆ 

เชนระบบการบริหารดานการเงิน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลยุทธ และเปาหมาย การ

ปฏิบัติ ใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ โดยบริษัทฯมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีจะทําการทดสอบความ

ถูกตองของขอมูลรวมถึงการดูแลการเก็บรักษาและใชงานทรัพยสิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ

ระบบควบคุมภายในของระบบงานตางๆ พรอมดวยการวางแผนตรวจสอบและติดตามใหมีการปฎิบัติตามแผน

โดยมีจุดประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษัทฯไดจัดใหมี

หนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯและบริษัท

ยอยและการรายงานทางการเงินในรายงานประจําป งบการเงินของบริษัทฯจะไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

วาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับในประเทศไทย  มีการเปดเผยขอมูลท่ี

สําคัญและเพียงพอในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําปของบริษัทฯดวย 

คณะกรรมการบริษัท ยังมีความรับผิดชอบในการจัดรักษาไวซึ่งระบบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสราง

ความมั่นใจอยางมีเหตุผลในสวนท่ีเก่ียวกับงบการเงินวามีการบันทึกขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ มีการดูแล

การเก็บรักษาและการใชงานของทรัพยสิน และเพื่อเปนการปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบหรือทุจริตใดๆในธุรกิจ 

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  

เพื่อใหควบคุมดูแลใหบริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2550 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้งสามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในดานตางๆ 5 ดานคือ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฎิบัติงานของฝายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

5. ระบบติดตาม 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

สอดคลองกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถอืหุน   

ในรอบปการเงิน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระผูมิไดมีหนาท่ี

บริหารบริษัทรวม 3 ทาน ไดประชุมรวมท้ังส้ิน 5 คร้ัง เพื่อกํากับดูแลตรวจสอบในหนาท่ีรับผิดชอบตามขอกําหนด   

โดยมีคณะผูสอบบัญชีภายนอก, ผูตรวจสอบภายใน, เจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน และผูบริหารของบริษัทฯ 

เขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

ท่ีประชุมไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส และงบการเงินรวมประจําป รวมกับคณะผูสอบ

บัญชีภายนอกของบริษัทฯ ในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญเก่ียวกับรายงานทางการเงิน และในป พ.ศ. 2551 น้ียังได

มีการประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหมเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ บริษัทจึงมีความจําเปนตองปรับเปล่ียนนโยบาย

และการปฏิบัติดานบัญชีและการเงินในสวนท่ีเกียวของกับมาตรฐานการบัญชีท่ีไดประกาศใชใหมน้ัน เพื่อให

รายงานทางการเงินของบริษัทเปนไปอยางถูกตองตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีประกาศใช ท้ังน้ีบริษัทฯได

เปดเผยขอมูลและสาระสําคัญทางบัญชีและการเงินพรอมรายละเอียดท่ีไดมีการปรับเปล่ียนน้ันไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมสําหรับป พ.ศ. 2551 นอกจากน้ีภาวะการณวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปจจุบันไดสงผล

กระทบสําคัญตอกิจการของบริษัทฯในดานความเสี่ยงทางการเงินและความไมแนนอนทางธุรกิจบางประการ ซึ่ง

ทําใหผูบริหารตองใชดุลพินิจดวยความรอบคอบและบริหารจัดการดวยความรวดเร็วเพื่อใหทันตอเหตุการณ   

คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความสําคัญในตรวจสอบและดูแลความเส่ียงดังกลาว จนเปนท่ีมั่นใจวาขอมูล

ทางการเงินและบัญชีท่ีเก่ียวของมีความถูกตอง เชื่อถือไดตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอ  
นอกจากน้ี ในการประชุมฯ 3 คร้ังสุดทายของป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบภายในและการติดตามผลที่ไดดําเนินการตามแผนการตรวจสอบในป พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบพอใจกับการดําเนินการอยางตอเน่ืองตามแผนงาน และเปนผลใหสวนบริหารสามารถดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับ รวมท้ังไดรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาตางๆ ตามท่ีปรากฏจริง

อยางเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดนําสงรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการบริษัทฯทุกคร้ัง เพื่อใหไดรับทราบและเปนขอมูลสําคัญเพื่อการบริหารตอไป 

สําหรับป พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด ซึ่งไดเปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปท่ีผานมา เหมาะสมท่ีจะไดทํา

หนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2552 ตอไปอีก จึงไดนําเสนอความเห็นน้ีตอ
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ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
พลโท นายแพทย สุปรีชา  โมกขะเวส 
นางอุบล  จิระมงคล 

18 มีนาคม 2552 
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รายการระหวางกัน 10 

 10.1  รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 ในระหวางป 2550-2551 บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ี

เก่ียวของกัน*  สวนใหญเก่ียวเน่ืองกับการซื้อและขายสินคาและสินทรัพยถาวรและคาใชจายตางๆ ท้ังน้ี รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบริษัทดังกลาว และเปนไปตามปกติ

ทางธุรกิจ โดยรายละเอียด รายการระหวางกันไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบ

การเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551    

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  

KCES  บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 

ASC*  บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรชั่น  
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2551 มีดังนี้ 
1)  รายการกับบริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค (KCEA) ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําการตลาดกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา 

   โดยกลุมบริษัทถือหุนใน KCEA เปนสัดสวน 48.8% 

 

ลําดับ   ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

      2550 2551   
1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB     KCEA ทําหนาที่ เปนตัวแทนกลุมบริษัททําการตลาดเพื่อสรางความสะดวก 

  ประเภท Double -Sided และ Multilayer ใหแก KCEA     และความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขาย 

        แก KCEA เปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติและราคาสินคาเปน 

  1) ขายสินคา     ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

    - โดย KCE 473.0 480.1  

    - โดย KCEI 415.6 296.3  

    - โดย KCET 642.7 557.1  

  2) ลูกหนี้การคา     

    - ของ KCE 146.8 132.7  

    - ของ KCEI 98.8 42.4   

    - ของ KCET 229.0 227.4  

 3) ลูกหนี้อื่น      

    - โดย KCE - -   

    - โดย KCEI - -  

    - โดย KCET - 0.54 คาปรับการยกเลิกคําสั่งซื้อ 
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2)  รายการกับ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด (KCES) ซึ่งเปนบริษัทรวม และเปนตัวแทนบริษัทในการทําหนาที่การตลาดกับลูกคาในภูมิภาคเอเซีย โดยกลุมบริษัทถือหุนใน KCES 
เปนสัดสวน 47.8%  

ลําดับ 
 

ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2550 2551

1 กลุมบริษัทไดแก KCE, KCEI และ KCET ขายสินคา PCB ประเภท 

Double-Sided และ Multilayer ใหแก 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 

- โดย TLM 

 

 
 

 

 

 
131.7 
43.2 

127.3 
 

 
- 
- 

20.4 
 

27.4 
 7.0 
17.7 

 
23.3 
 8.3 
16.0 

- 

 

 

 
123.5 
67.6 
146.9 

 

 
- 
- 
- 
 

34.1 
 17.8 
19.8 

 
22.5 
 7.5 
36.0 
1.2 

KCES ทําหนาที่เปนตัวแทนกลุมบริษัทดานการตลาด เพื่อ

สรางความสะดวกและความรวดเร็วในการติดตอกับลูกคาใน

สิงคโปรและแถบภูมิภาคเอเชีย โดย KCES จะไดรับคา

นายหนาเปนคาตอบแทน ซึ่งการกําหนดคาตอบแทนจะเปนไป

ตามลักษณะสินคาและการตกลงระหวางกลุมบริษัทและ 

KCES  การขายแก KCES เปนไปตามการคาปกติ และราคา

สินคาเปนราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

ทั้งนี้รวมถึงการขายเครื่องจักรบางรายการผาน KCES เพื่อขาย
ตอผูขายรายอื่นในประเทศสิงคโปร 
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ลําดับ 
 

ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2550 2551

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 

 
 

 

 

 

 
  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 

 

 

 

 

 
 70.2 
  34.1 
122.0 

 
    0.6 

 - 
   0.3 

 
20.6 
  3.9 
24.6 

- 
 

 
2.8 
0.4 
8.1 
0.4 

การติดตอกับผูขายสินคารายอื่น (Supplier) ที่ประเทศ

สิงคโปรผาน KCES ทําใหกลุมบริษัทไดรับเงื่อนไขทางการคาที่
ดีกวา เนื่องจากเปนการติดตอระหวางบริษัทภายในประเทศ

สิงคโปร บริษัทจึงดําเนินการซื้อสินคา/วัตถุดิบ ผาน KCES 
โดยมีนโยบายซื้อในการกําหนดราคาคือราคาทุนบวกคาใชจาย

ในการจัดการที่เกียวของโดยตรงกับสินคานั้นๆ เชนคาขนสง คา

พิธีการศุลกากร คาใชจายของชิปปง  
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ลําดับ 
 

ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2550 2551

3 กลุมบริษัทออกคาใชจายในการดําเนินงานลวงหนา อาทิ คาตั๋วเครื่องบิน 

คาที่พัก ใหแกผูบริหารและพนักงานของ KCES  

 

1) ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 

- ของ KCE 

- ของ KCEI 

- ของ KCET 

 
 

 

 

 
- 
- 

- 

 

 

 

 
- 
- 

0.02 

กลุมบริษัทจายคาดําเนินการลวงหนาใหแก KCES เพื่อสราง

ความสะดวกในการดําเนินการระหวางกลุมบริษัทและ KCES 

และไดรับชําระคืนจาก KCES ทุกครั้ง  

 

 

3) รายการระหวาง KCE กับบริษัท อวาตา ซสิเต็มส คอรปอเรชั่น (ASC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท อวาตา จาํกัด (เดิมเปนบริษัทรวมและไดปดกิจการแลวเมื่อป2541)  
  

ลําดับ ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปนและเหตุผล 

 2550 2551 

1 ในป 2541 KCE ตั้ง ASC เปนลูกหนี้เงินกูยืมจํานวน 399.2 ลานบาท 

โดย คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5% ตอป  
1) เงินใหกูยืม 

2) ดอกเบี้ยรับ 

3) ดอกเบี้ยคางรับ 

4) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  

 

399.2 
29.9 

271.2 
(670.4) 

 

 
399.2 
29.9 

301.2 
(700.4) 

KCE เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูตามอัตราตลาด และไดตั้งคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว  
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 10.2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

  กรณีท่ีรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ภายหลังการเกิดรายการใน

ทุกๆไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจ

เกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวาง

กันน้ันกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ

ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยในการประชุม

คณะกรรมการหรือผูถือหุน เพื่ออนุมัติการทํารายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสียจะไมสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

 10.3  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยอาจมีรายการระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวของในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 9/2551เมื่อวันท่ี 

19 สิงหาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคา

ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการ

คาท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของได    

 สวนรายการระหวางกันอื่นท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติในหลักการไวแลวน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทตองปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.

2535 และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฎิบัติตาม

ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของ

บริษัท หรือบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตแหงประเทศไทย 

 

 6
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 11.   

 11.1  งบการเงิน 

ป 2549    

 ในรอบป  2549 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดและ

วางแผนและปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอมูลท่ีแทจริงอันเปน

สาระสําคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินตามเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ

รายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ 

 ณ. 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยถูกตองตามในสําระสําคัญตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ป 2550  

 ในรอบป  2550 ไดตรวจสอบและปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดและ

วางแผนและปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอมูลท่ีแทจริงอันเปน

สาระสําคัญ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงิน และการประเมินตามเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ

เก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม 

การแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม  การตรวจสอบดังกลาวไดขอสรุปหลักเกณฑอยางเหมาะสม  

 ณ. 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)  โดย

ถูกตองตามในสาระสําคัญตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ป 2551  

 ในรอบป 2551 ไดตรวจสอบและปฎิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซึ่งกําหนดและวางแผน

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูล ท่ีเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการ

ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม 
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ

แตละปของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

 จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการส่ังซื้อ

จากลูกคาสงผลใหบริษัทยอยแหงหน่ึงหยุดดําเนินการผลิตสินคาเปนการชั่วคราวต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 อยางไร

ก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดดําเนินการติดตอกับลูกคาหลายรายเพื่อเพิ่มปริมาณส่ังซื้อในอนาคต

และวางแผนท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโรงงานของบริษัทยอยท่ีหยุดดําเนินการผลิต เพื่อใหสามารถรองรับการผลิต

สินคาท่ีหลากหลายข้ึนในอนาคต ดังน้ัน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวา บริษัทฯและบริษัทยอยจะ

สามารถกลับมาดําเนินการเปนปกติในอนาคตได บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงจัดทํางบการเงินท่ีรายงานน้ีตาม

หลักการดําเนินงานตอเน่ืองของกิจการ โดยถือวาการขายหรือเรียกคืนสินทรัพยและการจายชําระหน้ีสินจะเปนไป

ตามปกติธุรกิจ โดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                   แบบ 56 – 1 ประจําป 2551 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนนิงานของบรษิัทยอยและบริษัทรวม บริษัทยอย 
 

บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 12ป 2551 13ป 2550 14ป2549 

781,764,889 1,074,446,198 1,154,203,984 สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 170,916,516 431,974,067 553,529,532 
สวนของผูถือหุน 610,848,373 642,472,131 600,674,452 
รายไดจากการขาย 1,283,524,590 1,491,117,377 1,598,966,073 
รายไดรวม 1,316,731,391 1,514,071,137 1,623,498,270 
กําไรขั้นตน 180,562,314                   266,107,100 284,429,210 
กําไรสุทธิ (32,245,327) 41,954,595 49,070,486 

 
บริษัทยอย 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

 15ป2551 16ป2550 17ป2549 

สินทรัพยรวม 1,466,640,395 1,464,316,896 1,266,181,998 

หนี้สินรวม 763,647,450 793,700,814 658,938,800 
สวนของผูถือหุน 702,992,945 670,616,082 607,243,198 
รายไดจากการขาย 1,534,917,228 1,585,963,050 1,363,603,351 
รายไดรวม 1,544,524,817 1,593,758,464 1,389,646,696 

กําไรขั้นตน 156,560,654 140,396,547 175,315,988 
กําไรสุทธิ 32,376,863 63,372,884 97,615,935 

 
บริษัทยอย 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

 18ป2551 19ป2550 20ป2549 

สินทรัพยรวม 5,458,481,861 5,453,061,632 5,317,078,935 
หนี้สินรวม 5,004,039,120 4,771,590,612 4,735,169,723 
สวนของผูถือหุน 454,442,741 681,471,020 581,909,212 
รายไดจากการขาย 4,410,408,043 4,560,931,376 4,119,234,556 
รายไดรวม 4,553,773,464 4,657,964,318 4,167,747,922 
กําไรขั้นตน 421,974,875 662,740,143 433,172,538 
กําไรสุทธิ (231,947,090) 101,689,330 (174,505,186) 
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 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                   แบบ 56 – 1 ประจําป 2551 

บริษัทรวม 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 

 21ป2551 22ป2550 23ป2549 

สินทรัพยรวม 521,061,283 586,705,750 620,254,460 
10หนี้สินรวม 390,192,554 479,683,794 519,916,399 
สวนของผูถือหุน 118,879,508 107,021,955 100,338,061 
รายไดจาการขาย 1,494,523,294 1,645,420,029 1,871,232,603 
รายไดรวม 1,494,523,294 1,645,420,029 1,871,232,603 
กําไรขั้นตน 93,431,104 114,219,833 143,980,126 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน

สุทธิ) 

2,315,746 13,595,353 27,521,974 

หมายเหตุ** RATE US$ 34.89765 งบดุล   RATE US$ 34.79760  งบกําไรขาดทุน 
 

 

บริษัทรวม 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 

 24ป2551 25ป2550 26ป2549 

สินทรัพยรวม 237,548,232 157,834,756 180,441,299 

11หนี้สินรวม 185,493,629 109,342,768 137,915,910 
สวนของผูถือหุน 52,254,275 48,491,988 42,525,388 
รายไดจากการขาย 612,518,211 630,708,001 503,520,380 
รายไดรวม 612,518,211 630,708,001 503,520,380 
กําไรขั้นตน (ขาดทุน) 76,174,870 78,182,860 69,724,138 

กําไรสุทธิ (ขาดทุน

สุทธิ) 

1,819,632 6,152,528 1,326,219 

หมายเหตุ** RATE S$ 24.1837   งบดุล    RATE S$ 23.41920  งบกําไรขาดทุน 
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 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                   แบบ 56 – 1 ประจําป 2551 

 
ป 2551 ป 2550     ป 2549 

อัตราสวนสภาพคลอง    
 1. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 0.48 0.64 0.62 
 2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว (เทา) 0.26 0.37 0.38 
อัตราสวนการทํากําไร    
 3. อัตรากําไรข้ันตน (%) 13.89% 17.59% 14.99% 
 4. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2.43% 6.90% 3.00% 
 5. อัตรากําไร(ขาดทุน)สทุธิ (%) -5.21% 3.08% -1.54% 
 6. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -17.28% 9.50% -5.10% 
อัตราสวนประสิทธิภาพดานการเงิน    
 7. ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วัน) 87 89 96 
 8. ระยะเวลาขายเฉล่ีย (วัน) 91 83 84 
 9.ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 76 78 72 
 10. เงินทุนหมุนเวียน (พันลานบาท) 1,033 1,823 1,704 
 11. Cash Cycle (days) 103 95 108 
อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
 12. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -4.25% 2.61% -1.28% 
 13. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) -6.45% 4.47% -2.13% 
 14. อัตราหมุนของสินทรัพย  0.82 0.85 0.83 
อัตราสวนนโยบายการเงิน    
 15. อัตราหน้ีสนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.06 2.64 2.99 
 16. อัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 0.66 2.00 0.76 
 17. อัตราการจายเงินปนผล (%)  12.12%  
          

1อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียนรวม / หน้ีสินหมุนเวียนรวม   
2อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (สินทรัพยหมุนเวียนรวม - สินคาคงเหลือ) / หน้ีสินหมุนเวียนรวม  
3อัตรากําไรขั้นตน = กําไรขั้นตน / รายไดจากการขาย    
4อัตรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี / รายไดจากการขาย   
5อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายไดจากการขาย   
6อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สวนของผูถือหุน   
7ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย = ลูกหน้ีการคาเฉลี่ย / รายไดจากการขายสุทธิ x 365   
8ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = สินคาคงเหลือเฉลี่ย / ตนทุนขาย x 365   
9ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย = เจาหน้ีการคาเฉลี่ย / ตนทุนขาย x 365   

10เงินทุนหมุนเวียน = ลูกหน้ีการคาสุทธิ + สินคาคงเหลือ + สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - เจาหน้ีการคา -หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
11Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย - ระยะเวลาชําระหน้ี   
12อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สินทรัพยรวม x 100   
13อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สินทรัพยถาวรสุทธิ x 100   
14อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม = ขายสุทธิ / สินทรัพยรวม    
15อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สวนของผูถือหุน   
16อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย = กําไรกอนหัก Hedging, ดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจาย  
17อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลจาย / กําไรสุทธิ       
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 FINANCIAL HIGHLIGHTS    

 (Based on Consolidated Financial Statement)   หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

    2551/2008 2550/2007 2549/2006 

 รายไดรวม Total Revenue 7,896.501 8,578.713 7,716.077 

        

 กําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ือมราคา  EBITDA          437.558        1,124.543  754.878 

และ คาตัดจําหนาย      

        

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  Net Profit (Loss) for the year (399.170) 257.426 (116.347) 

         

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from operating activities  602.880 631.092 486.577 

         

 กําไร(ขาดทุน) ตอหุนถัวเฉล่ีย       (บาท)   Basic Earnings per share (Baht)  (0.86) 0.66 (0.37) 

         

 จํานวนหุน (ถัวเฉล่ีย)                     (พันหุน)   Weighted .Avg. number of ordinary shares  462,219 388,387 310,025 

   (in Thousand shares)      

        

 จํานวนพนักงาน (คน)   Number of employees (person)  

      

  4,053                   4,703  4,243 

        

 สินทรัพยรวม   Total Assets  9,384.641 9,876.965 9,115.573 

        

 หน้ีสินรวม   Total Liabilities        7,074.400        7,166.872  6,832.298 

         

 สวนของผูถือหุน  Total shareholders' equity  2,310.241 2,710.093 2,283.275 

        

 ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว   Issued and paid up capital  462.497 462.497 314.930 

        

 อัตราการจายเงินปนผล (%)  Dividend payout ratio  - 12.12% - 
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 SUMMARIZED FINANCIAL DATA    

    หนวย : ลานบาท 

    Unit : Million Baht 

แสดงขอมูลเปรียบเทียบทางการเงิน / Financial Data 2551/2008 2550/2007 2549/2006 

 สินทรัพยรวม  Total Assets 9,384.641 9,876.965 9,115.573 

 หนี้สินรวม  Total Liabilities 7,074.400 7,166.872 6,832.298 

 รวมสวนของผูถือหุน  Total shareholders' Equity 2,310.241 2,710.093 2,283.275 

 รายไดจากการขาย  Sales Revenue 7,667.337 8,365.411 7,539.854 

 รายไดรวม  Total Revenue 7,896.501 8,578.713 7,716.077 

 กําไรขั้นตน  Gross Profit 1,065.180 1,471.192 1,130.043 

 กําไรจากการดําเนินงาน กอนดอกเบี้ย ภาษี  

และขาดทุนจากการ ปองกันความเส่ียง 
 Operating profit before interest, tax and loss 

from hedging activity           186.193           576.806           226.220  

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  Net Profit (Loss) (399.170) 257.426 (116.347) 

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน  Net cash from Operating activities 602.880 631.092 486.577 

 

    

 

    

 อัตราสวนทางการเงิน / Financial Ratios   2551/2008 2550/2007 2549/2006 

 อัตรากําไรขั้นตนตอยอดขาย  Gross Profit margin/ Total Sales 13.89% 17.59% 14.99% 

 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  Operating Profit margin/ Total sales 2.43% 6.90% 3.00% 

 อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย  Net Profit/ Total Sales -5.20% 3.08% -1.54% 

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  Return on Shareholders' Equity -17.27% 9.50% -5.10% 

 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  Return on Assets -4.25% 2.61% -1.28% 

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from Operating activities/ Sales 7.86% 7.54% 6.45% 

 ตอยอดขาย        

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน   Net cash from Operating activities/ Equity 26.09% 23.29% 21.31% 

 ตอสวนของผูถือหุน       

 กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)  Earnings Per Share (Baht/share) (0.86) 0.66 (0.37) 

 เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)  Dividend Per Share (Baht/share) - 0.08 - 

 มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน)  Book Value Per Share (Baht/share) 5.00 5.86 7.25 

        

        

 

 7



 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                                                                                   แบบ 56 – 1 ประจําป 2551 

 
 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

2551/2008 2550/2007 2549/2006
-500.00

-400.00

-300.00

-200.00

-100.00

-

100.00

200.00

300.00

ลานบาท

 

257.43

-116.35 

 
 
 

สินทรัพยรวม

9,384.64

9,876.97

9,115.57

8,600.00

8,800.00

9,000.00

9,200.00

9,400.00

9,600.00

9,800.00

10,000.00
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-399.17
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สวนของผูถือหุน

2,310.24

2,710.09

2,283.28

2,000.00

2,100.00

2,200.00

2,300.00

2,400.00

2,500.00

2,600.00

2,700.00

2,800.00

2551/2008 2550/2007 2549/2006

ลานบาท

 
 
 
 
 
 

รายรับทั้งส้ิน

7,896.50

8,578.71

7,716.08

7,200.00

7,400.00

7,600.00

7,800.00

8,000.00

8,200.00

8,400.00

8,600.00

8,800.00

2551/2008 2550/2007 2549/2006
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11.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะของฝายจัดการ  

 
ภาพรวมผลการดําเนินงานประจําป 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป2551 ไดชะลอตัวลงจากปกอนเน่ืองจากไดรับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกถดถอยซึ่งไดลุกลามเปนวิกฤตการณทางการเงินไปท่ัวโลก และสงผลใหตลาดอิเล็กทรอนิกสรถยนต

ชะลอตัวในไตรมาสสุดทายท้ังท่ีมีการขยายตัวในเกณฑดีมาโดยตลอดในชวงสามไตรมาสแรกของปน้ี 

จากปจจัยดังกลาว สงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายลดลงเปนจํานวน 7,667 ลาน

บาท ในป 2551 เทียบกับยอดขายจํานวน 8,365 ลานบาทในป2550 หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 8.3 และมีผล

ขาดทุนสุทธิ 399 ลานบาท เทียบกับผลกําไร 257 ลานบาทในป 2550  
 

การวิเคราะหรายได 
 

 การวิเคราะหรายไดจากการขาย 
ในป 2551 รายไดจากการขายลดลงจากปกอนรอยละ 8.3 (หรือรอยละ 5 ในรูปเงินดอลลารสหรัฐ) สวน

ปริมาณตารางฟุตท่ีขายมีจํานวนนอยลงประมาณรอยละ 10 แตสัดสวนการขายของผลิตภัณฑ Multilayer PCB 
ไดเพิ่มมากขึ้น 

 

สัดสวนปริมาณขายตามผลิตภัณฑ 

    ป2551             ป2550   

 Double-sided PCB   21.4%  27.9% 
 Multilayer PCB  78.6%  72.1% 
 

ยอดขายเฉล่ียในชวงสามไตรมาสแรกของป2551 อยูท่ีระดับ 2,084 ลานบาทตอไตรมาส แตตอมาไดรับความ

กดดันจากภาวะตลาดชะลอตัวทําใหยอดขายลดลงประมาณรอยละ 30 ในไตรมาส 4 

รายไดกวารอยละ 60 มาจากการขายผลิตภัณฑ PCB ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต โดยสงออกไปยังตลาด

หลักทางยุโรปเกือบรอยละ 50 ทางอเมริการอยละ 20 สวนท่ีเหลือเปนการขายในเอเซีย โดยมีการขายในประเทศ

ประมาณรอยละ 3  
 

 การวิเคราะหรายไดอื่น        (ลานบาท) 

รายไดอื่น      ป2551  ป2550 

 รายไดจากการขายเศษวัสดุ   72.38  50.50 

 สวนลดจากการทําสัญญาปองกันความเส่ียง  49.27    6.49 
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ดอกเบี้ยรับ     30.72  32.30 

เงินชดเชยจากบริษัทประกันภยั   28.62      - 

เงินเพิ่มสําหรับงานพิเศษ    16.69  20.41 

รายไดคารับจางผลิต       -  14.36 

เงินชดเชยคาเสียหายจากวัตถุดิบไมไดคุณภาพ 21.00  21.48 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน       -  49.69 

รายไดเบ็ดเตล็ด     10.48  18.07 

 รวม                229.16              213.30 

 
การวิเคราะหตนทุนขายและกําไรข้ันตน 
 ในป 2551 ตนทุนขายมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 86 ตอยอดขาย ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 3.7 จากป 2550 จาก
หลายสาเหตุประกอบกันดังน้ี 

1. ในป 2551 เงินบาทแข็งคาข้ึนรอยละ 3.5 ( 34.45 และ 33.24 บาทตอดอลลารสหรัฐ ในป 2550 และ ป

2551) การที่ยอดขายสวนใหญอยูในรูปเงินดอลลารสหรัฐ เมื่อเงินบาทแข็งคาข้ึนยอดขายท่ีถูกแปลงคา

เปนเงินบาทจะมีจํานวนนอยลง แตตนทุนในรูปเงินดอลลารสหรัฐก็มีอยูประมาณรอยละ 50 ของรายได 

ดังน้ันการแข็งคาของเงินบาทจึงสงผลกระทบใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงประมาณรอยละ 1.75 

2. ราคาตลาดของวัตถุดิบหลายรายการโดยเฉพาะทองแดงและทองปรับตัวสูงข้ึนมากตามราคานํ้ามัน 

ในชวงคร่ึงปแรกราคาทองแดงเฉล่ียอยูท่ี $6,955 ตอตัน โดยมีราคาสูงสุดท่ี $8,958 ตอตัน สงผลใหบริษัท
ฯมีตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากน้ันในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ บริษัทฯและบริษัทยอยยัง

ไดเขาทําสัญญาปองกันความเส่ียงราคาทองแดงไวจํานวนหน่ึง แตหลังจากน้ันราคาทองแดงกลับมี

แนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองและในเวลาอันรวดเร็ว จนกระท่ัง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ราคาทองแดง

ปดท่ี $2,902 ตอตัน ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการทําสัญญาปองกันความเส่ียงดังกลาว 

3. จากการที่ตลาดอยูในภาวะชะลอตัวและมีการส่ังซื้อลดลงทําให บจ.เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล (บริษัทยอย

ของบริษัทฯ) ตองหยุดการผลิตชั่วคราว สวนโรงงานอีกสองแหงก็มีการใชกําลังการผลิตเพียงรอยละ 70 
สงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีสัดสวนตนทุนการผลิตตอยอดขายสูงขึ้นในทันที เพราะมีคาใชจายคงท่ี

อยูมาก อีกท้ังมาตรการตางๆในการลดตนทุนก็ยังเพิ่งเร่ิมตน และยังไมเห็นผลชัดเจนในขณะน้ี  

4. เน่ืองจากราคาวัตถุดิบไดลดลงอยางมากในชวงปลายปโดยเฉพาะทองแดง บริษัทฯและบริษัทยอยจึง

ตองต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น สําหรับสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือใน

คลังสินคาเปนจํานวน 40 ลานบาท 
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คาใชจายในการขายและบรหิาร และคาใชจายอื่น 
คาใชจายในการขาย โดยปกติมีสัดสวนประมาณรอยละ 8-9 ตอยอดขาย ซึ่งประกอบดวยคาระวาง

ขนสง คาประกันภัยทางทะเล และคาใชจายในการสงออกตางๆ คานายหนาสําหรับตัวแทนขายใน

ตางประเทศ คาวัสดุหีบหอ คาใชจายในการรับคืนสินคาและคาใชจายอื่นท่ีผันแปรตามยอดขาย นอกจากน้ัน

ยังรวมถึงคาใชจายคงท่ี เชนเงินเดือนพนักงานฝายขาย คาเบี้ยประกันภัยสําหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ เปน

ตน 
สวนคาใชจายในการบริหาร สวนใหญเปนคาใชจายคงท่ี เชน เงินเดือนเจาหนาท่ีสํานักงานและ  

สวัสดิการตางๆ คาใชจายสํานักงาน คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงานและอุปกรณตางๆ คาเดินทาง 

คาบริการท่ีปรึกษาทางกฎหมาย คาสอบบัญชี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน คาวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงคาเส่ือมราคาของทรัพยสินฝายบริหาร และคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ในป

2551 มีคาใชจายบริหารสูงขึ้นประมาณ 22 ลานบาท เน่ืองจากมีการจายเงินชวยเหลือพิเศษใหแกแรงงาน

เหมาชวงและพนักงานจํานวนหน่ึงในบริษัทยอยท่ีหยุดการดําเนินกิจการเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท และมี

คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทยอยแหงหน่ึงเพิ่มขึ้นประมาณ 7 ลานบาท 
คาใชจายอื่น ประกอบดวย กําไร-ขาดทุน จากการขายหรือตัดจําหนายทรัพยสิน ขาดทุนจากการ

ขายเงินลงทุน หรือการตัดคาใชจายจากสัญญาเชาทางการเงิน 
 

การวิเคราะหผลกําไรจากการดําเนินงาน 
 ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรขั้นตน (Gross profit) จํานวน 1,065 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 

13.9 ตอยอดขาย ซึ่งลดลงจากป2550  รอยละ 3.7 สวนหน่ึงเปนผลมาจากการท่ีคาเงินบาทแข็งคาข้ึนและจาก

ราคาวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองในไตรมาส 1- 2 ของป ตอมาในไตรมาส 3 ไดมีการปรับราคาขายสินคา

ของลูกคารายหน่ึงทําใหบริษัทฯมีกําไรดีขึ้น แตในไตรมาส 4 เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาด

ทําใหการส่ังซื้อลดลงกวารอยละ 30 จึงมีการใชกําลังการผลิตตํ่ากวาปกติสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยสูงขึ้น
จนทําใหกําไรขั้นตนลดลงไปมาก  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit) กอนดอกเบี้ย ภาษี และขาดทุนจาก

การปองกันความเสี่ยง เปนจํานวน 186 ลานบาท (รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 547 ลานบาท) เน่ืองจาก

สาเหตุเดียวกันกับท่ีไดระบุไวในการวิเคราะหกําไรขั้นตนตามท่ีไดกลาวแลว 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ (Net Loss) สําหรับป2551 จํานวน 399.17 ลานบาท เน่ืองจาก

การเพิ่มขึ้นของสัดสวนตนทุนขาย จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 20.46 ลานบาท และจากผลขาดทุนจาก

การปองกันความเส่ียง 295.69 ลานบาท (ในจํานวนน้ีเปนผลขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงท่ียังไมไดเกิดขึ้น

จริง 220 ลานบาท) 
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ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 9,384 ลานบาท ประกอบดวย

สินทรัพยหมุนเวียน 3,041 ลานบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 6,186 ลานบาท เงินลงทุนในบริษัทรวมและ

อื่นๆ 157 ลานบาท สินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 5 ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงสวนใหญมาจากการลดลงของลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และเงินสด สวนท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ–สุทธิ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการตางๆ  

 
ลูกหนี้การคาและ ลูกหนี้การคา–กิจการที่เก่ียวของกัน  

ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จึงเปนลูกหน้ีท่ีมี

คุณภาพ ในป 2550และป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีลูกหน้ีการคา 1,998 ลานบาท และ 1,352 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนลดลงรอยละ 32 ตามยอดขายท่ีนอยลงในปลายป2551 บริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย

เทากับ 87 วัน อยางไรก็ดี บริษัทมีนโยบายต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับหน้ีท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา 90 วัน

ในอัตรารอยละ 50 
 

สินคาคงเหลือ 
ในป 2550 และ ป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินคาคงเหลือจํานวน 1,711 และ 1,375 ลานบาท 

ตามลําดับ (ลดลงประมาณรอยละ 20) ซึ่งเปนการลดลงในวัตถุดิบคงเหลือและงานระหวางทํา เน่ืองจากตั้งแต

เดือนพฤศจิกายนมีคําส่ังซื้อนอยลง บริษัทฯจึงไดปรับแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบใหสอดคลองกับแผนการผลิตใหม อีก

ท้ังเน่ืองจากมีการผลิตนอยลงดังน้ันงานระหวางทําจึงมีปริมาณลดลงตามการส่ังผลิตดวย บริษัทมีนโยบายต้ังคา

เผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพตามอายุของวัตถุดิบแตละประเภทตามความเหมาะสม และต้ังคาเผ่ือการลดลงของ

มูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ (Net Realizable Value) ในป 2551 บริษัทฯและบริษัท

ยอยไดต้ังคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพเปนจํานวน 12 ลานบาท และไดต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

(NRV) เปนจํานวน 40 ลานบาท  

ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือเฉล่ียในป 2551 เทากับ 67 วัน เมื่อเทียบกับป 2550 ท่ี 77 วัน 

เน่ืองมาจากสินคาคงเหลือในปลายปมีระดับลดลงไปมาก 
 

สภาพคลอง 
 ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 602 ลาน

บาทซึ่งลดลงเล็กนอยจากปกอนท่ี 631 ลานบาท และมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 119 ลาน
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 อัตราสวนสภาพคลองตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 0.48 เทา ลดลงจาก 0.64 

เทา ในปกอน โดยมีสาเหตุหลักจากการท่ีลูกหน้ีและสินคาคงเหลือปลายงวดไดลดลงไปกวารอยละ 30 ตาม

ยอดขายท่ีตํ่าลงในปลายไตรมาส 4 และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงขึ้น  

 วงจรเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2551และ ป 2550 เทากับ 103 วันและ 95 วัน ตามลําดับ 

จํานวนวันท่ีสูงขึ้นเล็กนอยในปน้ี เกิดจากท่ีมีการขยายระยะเวลาเก็บหน้ีของลูกคาหลักรายหนึ่งและเร่ิมมีการสง

สินคาทางเรือเพิ่มมากขึ้น 
 

แหลงที่มาของเงินทุน 
 บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวกและเพียงพอในการรองรับความตองการ

สําหรับเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานปกติ รวมท้ังการจายดอกเบี้ยเงินกูดวย นอกจากน้ันยังมีวงเงินกูยืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงินหลายแหงท่ีใหวงเงินเพื่อสนันสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ในขณะท่ียังไดรับการสนันสนุนเพิ่มเติมในวงเงินกูระยะยาวสําหรับโครงการลงทุนตางๆทุกโครงการอยางตอเน่ือง 

ในป 2551 บริษัทฯมิไดมีการจัดหาเงินทุนจากตลาดทุนเน่ืองจากสภาวะตลาดฯยังไมเอื้อประโยชนตอการเพิ่มทุน 
 

รายจายลงทุน 
 ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายจายฝายทุนท้ังส้ิน 986 ลานบาท โดยมีการเพิ่มการลงทุนเปน

จํานวน 546 ลานบาทในบริษัทฯและบริษัทยอยทุกแหงเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตท้ังในสวนของ INNER และ 

OUTER สวนอื่นเปนการลงทุนเพื่อเปล่ียนแทนเคร่ืองจักรเกาท่ีหมดสภาพ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักรท่ี

ใชอยูในปจจุบัน รวมท้ังมีการปรับปรุงสายการผลิตและระบบสนับสนุนการผลิตท่ีเก่ียวของตามความจําเปน 

นอกจากน้ันยังมีการลงทุนเพื่อการติดต้ังระบบประมวลขอมูล (SAP) ท่ีจะเชื่อมตอทุกระบบในแตละโรงงานเขา
ดวยกันเพื่อสะทอนภาพรวมของกลุมซึ่งจะชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนนิงานในอนาคต 
 บริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูผลิตสินคา PCB ซึ่งเปนวัตถุดิบพื้นฐานในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

แตเน่ืองจากสินคาของบริษัทฯสวนใหญจะถูกนําไปผลิตเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในรถยนต ซึ่งในปจจุบัน

อุตสาหกรรมยานยนตไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรฐกิจโลกท่ีถดถอยและมีผลตอสภาวะตลาดและยอดขายของ

ลูกคาของบริษัทฯ ดังน้ันจึงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางหลีกเล่ียงไมได 
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 เน่ืองดวยบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดในรูปเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก และมีตนทุนวัตถุดิบในรูปเงิน

ดอลลารสหรัฐดวยเชนกันประมาณรอยละ 50 ของรายไดจากการขาย การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงิน

บาทตอดอลลารสหรัฐ จะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยตามสัดสวนของการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนดังกลาว 
 

รายการยกเวน 
 เพื่อปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผันผวนของราคาทองแดง บริษัทจึงมีนโยบายในการทํา

สัญญาปองกันความเสี่ยงไวเปนจํานวนหน่ึงเพื่อครอบคลุมคําส่ังซื้อของกลุมลูกคาเฉพาะในอุตสาหกรรมยาน

ยนตท่ีไดมีการตกลงราคาขายเปนรายปไวแลวอยางแนนอน ในป2551 บริษัทไดทําสัญญาใหสิทธิแกธนาคารใน

ตางประเทศแหงหน่ึงในการขายทองแดงจํานวน 1,050 ตันในอนาคต โดยธนาคารตองใชสิทธิภายใน 1 มกราคม 

2552 สัญญามีระยะเวลาครบกําหนดในระหวางเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2552 โดยมีราคาตามสัญญาเทากับ 

$7,200 ตอตัน ตอมา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ราคาตลาด LME ของทองแดงปรับตัวลดลงเหลือ $2,902 ตอตัน 

ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯและบริษัทยอยตองรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง

มูลคายุติธรรมของสัญญาปองกันความเส่ียงดังกลาว ในงบกําไร-ขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยในทันที (ณ 

31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดบันทึกขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 220 ลานบาท) อยางไรก็ตาม ราคาตลาด

ของทองแดงไดเร่ิมขยับสูงขึ้นในตนป 2552 ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอยจะเริ่มรับรูกําไรจากการเปล่ียนแปลง

มูลคายุติธรรมของสัญญาปองกันความเส่ียงดังกลาวในปหนา ท้ังน้ีเปนไปตามหลักการท่ีวา ในชวงเวลาหน่ึงๆ 

ขาดทุนจากสัญญาปองกันความเส่ียงจะถูกชดเชยดวยกําไรจากการซื้อวัตถุดิบในราคาตลาดซึ่งถูกลงดวยเชนกัน 
 

แผนการดาํเนนิงานในอนาคต 
 บริษัทจะยังคงใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพ

ของผลิตภัณฑเพื่อคงฐานะผูผลิต PCB สําหรับรถยนตรายใหญ อันดับท่ี3 ของโลกตอไป แตจากสภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ีถดถอยซึ่งไดสงผลกระทบตอบริษัทฯและบริษัทยอยในขณะน้ี ทําใหบริษัทฯตองชะลอการลงทุนในโครงการ

ตางๆไวระยะหน่ึงกอนจนกวาสถานการณตลาดจะมีแนวโนมท่ีดีขึ้นอยางชัดเจน นอกจากน้ัน ในป 2552 บริษัทจะ

เนนเร่ืองการใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดทําโครงการ Six Sigma ในทุกหนวยงานและ
ใชมาตรการในการควบคุมคาใชจายอยางจริงจัง โดยมีเปาหมายในการเพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงานใหอยู

ในระดับท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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แบบยืนยนัความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูสอบบัญชี 

รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 

รายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี

คาสอบบัญชี 

(บาท) 

1 บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

990,000 

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

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

540,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

840,000 

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) 

300,000 

6 บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จาํกัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด (โดยนางสายฝน  อินทรแกว) 

150,000 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญช ี 3,350,000 
 

คาบริการอื่น (non-audit fee) 
 

ประเภทของงาน

บริการอื่น            

(non-audit service) 

คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

สวนท่ีจายไปใน

ระหวางปบัญช ีรายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี

สวนท่ีจะตอง

จายในอนาคต 

บริษัท เค ซี อี อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ-

ตรวจสอบการ

ทําลายสินคาและ

สินทรัพย 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จาํกัด (โดย

นางสายฝน  อนิทรแกว) 

1 20,000 - 
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ประเภทของงาน
บริการอื่น            

(non-audit service) 

คาตอบแทนของงานบริการอื่น 
สวนท่ีจายไปใน
ระหวางปบัญช ีรายการท่ี ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี

สวนท่ีจะตอง
จายในอนาคต 

2 บริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของบัตร
สงเสริมท่ีกําหนดโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด (โดย
นางสายฝน  อนิทรแกว) 

- 100,000 

3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด 

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของบัตร
สงเสริมท่ีกําหนดโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด (โดย
นางสายฝน  อนิทรแกว) 

- 100,000 

4 - 100,000 บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จาํกัด 

การตรวจสอบเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ-
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของบัตร
สงเสริมท่ีกําหนดโดย
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จาํกัด (โดย
นางสายฝน  อนิทรแกว) 

รวมคาตอบแทนสําหรบังานบริการอืน่ (non-audit fee) 20,000 300,000 
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ขอมูลขางตน 

 
  ถูกตองครบถวนแลว ท้ังน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอื่นท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายให

ขาพเจา สํานักงานสอบบัญชี   ท่ีขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันขาพเจาและสํานักงาน สอบ

บัญชีท่ีขาพเจาสังกัดท่ีขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

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

  ............................................................................................................................................................  
 เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวา ขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมน้ีแสดง

คาตอบแทนสอบบัญชีและคาบริการอื่นท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีท่ี

ขาพเจาสังกัดและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวท่ีถูกตอง

ครบถวน  

 
 
 
                                                                                                       ลงชื่อ 
  (นางสายฝน  อินทรแกว) 

สังกัด  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   

ผูสอบบัญชีของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)   
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12.  ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

   บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัท

และ/หรือบริษัทยอย ซึ่งเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนด

ในหนังสือชี้ชวน และไมมีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ป

นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 

1 หุน ในราคาใชสิทธิ  3.93 บาทตอ  1 หุนสามัญ  อยางไรก็ตาม  ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตน
อาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือชี้ชวน  และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก  ๆ  ไตรมาส ในวันท่ี 

15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 

กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

 

 การเปล่ียนแปลงระหวางปของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังน้ี  

 จํานวน (หนวย) 

      2551    2550 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป 2,370,000 - 
บวก : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป 630,000 2,370,000 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันส้ินป 3,000,000 2,370,000 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 3,000,000 หนวย โดยยังไมมีผูใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาว เน่ืองจาก ณ วันท่ีบริษัทฯกําหนดใหสามารถใชสิทธิได ราคาใชสิทธิสูง

กวาราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ 
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สวนที่ 2 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง ใน

สาระสําคัญ  นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล

อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และ

บริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัท ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฎิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตอง

แลว  บริษัทไดมอบหมายให นางวรลักษณ องคโฆษิต และนางศิริพรรณ สันธนะพันธ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางวรลักษณ  องคโฆษิต และนาง ศิริพรรณ สันธนะ

พันธ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ                          ตําแหนง                          ลายมอืชือ่    

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

 
 
2. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ/กรรมการบริหาร        ................................................... 
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ชื่อ         ตําแหนง             ลายมือชื่อ 

 

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

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

 
 
 
 
 
 ท้ังน้ี มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตอง

รวมมือกันรับผิดตอบุคคลท่ีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจาก การเปดเผย

ขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงท่ีควรให

แจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินแลผลการดําเนินงานของบริษัทหรือ

รายงานอื่นใดที่ตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและ

ผูบริหารท่ีลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทาน้ัน อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหาร

ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาท่ีตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลท่ีควรตอง

แจงน้ัน ยอมไมมีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20 

 
 
หมายเหตุ *** ใชบังคับกับบริษัทท่ีอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

เทาน้ัน 
 



อายุ

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายบัญชา  องคโฆษิต 57 SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN 2.55 สามีของ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ (Second Class Honours) นางวรลักษณ องคโฆษิต 2543-ปจจุบัน  - กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

Reigate College of Arts, England กรรมการและกรรมการ 2540-2547  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน บริหาร 2534-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีดี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

3100100301626 ผานการอบรม 2533-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

2547- Directors Accreditation Program 2531-ปจจุบัน  - กรรมการผูจัดการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2526-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการและ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

(IOP) กรรมการผูจัดการ

นายปญจะ  เสนาดิสัย 60 ปริญญาบริหารธรกิจมหาบัณฑิต 4 25 2551 ปจจบัน   กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท* (%)

เอกสารแนบ 1  : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา

นายปญจะ  เสนาดสย 60 ปรญญาบรหารธุรกจมหาบณฑต 4.25 - 2551-ปจจุบน  - กรรมการบรหาร ธนาคารออมสน

กรรมการ มหาวิทยาลัยซัฟฟอลก 2549-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน

เลขทีบัตรประชาชน มลรัฐเมสซาชูเสทซ สหรัฐอเมริกา กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

3101700054159 2548-ปจจุบัน  - กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

ผานการอบรม ตรวจสอบ

2545-Director Certification 2547-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท เดวา พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

2547-Audit Committee Program(ACP) 2546-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2546-2551  - ที่ปรึกษา บริษัท เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด ) จํากัด

(IOP) 2545-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการพิจารณาคา

ตอบแทน

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

ตรวจสอบและกรรมการพิจาร

1



อายุ

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ณาคาตอบแทน

2542-2549  - กรรมการที่ปรึกษา/กรรม บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

การพิจารณาคาตอบแทน

2536 - 2550  - กรรมการ/กรรมการพิจารณา บริษัท เอสเอ็มซี มอเตอรส จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทน

2526-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

นางวรลักษณ  องคโฆษิต 57 PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL 2.09 ภรรยาของ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อเดิม : - ST.JAMES COLLEGE, ENGLAND นายบัญชา องคโฆษิต 2540-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

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

กรรมการ กรรมการบริหาร และผู ผานการอบรม การผูจัดการ 2534-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

อํานวยการฝายสํานักบริหาร 2546-Directors Accreditation Program(DAP) 2533-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลังความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท* (%)

g ( ) ุ

เลขทีบัตรประชาชน 2547-Finance For Non-Finance Director 2531-ปจจุบัน  - กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

3100100301561 2548-ผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2526-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2547

2551-Directors Certification Program(DCP)

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต 62  - แพทยศาสตรบัณฑิต 0.92 พี่สาวของ 2546-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากัด

กรรมการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายบัญชา องคโฆษิต  - ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย โรงพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต

เลขทีบัตรประชาชน  -Diplomate America Board of Phychiatry & ประธานกรรมการ/กรรม 2543-2550  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

3100902008815 Neurology การผูจัดการ 2540-2547  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

 - Residency training in Psychiatry and 2531-2550  - กรรมการ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2



อายุ

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

Neurology, Department of Psychiatry, 2528-ปจจุบัน  - จิตแพทยที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และคลินิกแพทยสุขุมวิท

University of Illinois, Chicago,Illinois,U.S.A สุขุมวิท 13

 - อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผานการอบรม ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

2546  -  Director AccreditationProgram (DAP)  - อาจารยพิเศษภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช

2547 - Finance for Non-Finance Director ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

2551 - Directors Certification Program (DCP) 2526-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 (IOP)

นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ 53 ปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต 1.15 นองสาวของ 2547-ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

ชื่อเดิม : - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายบัญชา  องคโฆษิต 2543-2549  - กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท* (%)

ุ ญ

สกุลเดิม    องคโฆษิต ผานการอบรม ประธานกรรมการและกรรม 2540-2546  - กรรมการ บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด

กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจัดการ 2547 -  Director AccreditationProgram (DAP) การผูจัดการ 2536-2549  - กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ทั่วไป 2547 - Finance for Non-Finance Director 2535-ปจจุบัน  - กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัตรประชาชน 2551 - Directors Certification Program (DCP) 2534-2550  - กรรมการ บริษัท เคซีดี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

3100903817580 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 (IOP)

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช 73 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 0.05 - 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 

Surgery
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อายุ

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เลขทีบัตรประชาชน

3100901452134 ผานการอบรม

2546-Director Accreditation Program(DAP)

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

พลโท นายแพทยสุปรีชา  โมกขะเวส 70 AB มหาวิทยาลัยฮารวารด 0.41 - ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ M,D., C.M. มหาวิทยาลัยแมคกิลล 2545-ปจจุบัน  - กรรมการ มูลนิธิออรโธดิคสแหงประเทศไทย

F.R.C.S © ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประ 2545-2547  - ประธาน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแหงประเทศไทย

เลขทีบัตรประชาชน เทศแคนาดา 2544-2546  - ตัวแทนของประเทศไทย S.I.C.O.T

3100902154293 2543-2546  - ประธานอนุกรรมการประเมิน สถาบันฝกอบรมแพทยประจาํบานสาขาวิชาออรโธดิคส

ผานการอบรม ราชวิทยาลัยศัลยแพทยออรโธดิคสแหงประเทศไทย

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท* (%)

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

ผานการอบรม ราชวทยาลยศลยแพทยออรโธดคสแหงประเทศไทย

2547-Directors Accreditation Program(DAP) 2543-2545  - ประธานองคกรแพทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2533-ปจจุบัน  - กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมสงเคราะห

(IOD) 2530- ปจจุบัน  - ที่ปรึกษา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ

เครื่องราชอิสรภรณ

2536 - ประถมาภรณชางเผือก

2539 - มหาวชิรมงกุฎ

นางอุบล  จิระมงคล 57 MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0.8 - 2541-ปจจุบัน  - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

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

สกุลเดิม  สากลเสถียร ผานการอบรม

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  2546-Directors Accreditation Program(DAP)

เลขทีบัตรประชาชน
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อายุ

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

5101700055933 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOP)

นางธัญรัตน  เทศนสาลี 52 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต - - 2551-ปจจุบัน  - เลขานุการบริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ชือเดิม : - Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา 2551-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท ไทย บิซิเนส โซลูชั่น จํากัด

สกุลเดิม  ศีลาเจริญ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด

ผูอํานวยการฝายบัญชี และรักษาการ 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

แทนผูอํานวยการฝายการเงิน 2550-ปจจุบัน  - กรรมการ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด

เลขทีบัตรประชาชน 2549- ปจจุบัน  - รักษาการแทนผอ.ฝายการเงิน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

3101400565727 2547-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

2544-2546  - ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล 48 ปรญิญาตรีวิทยาศาสตร  สาขาเคมี 0.18 - 2543-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายสนับสนุน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท* (%)

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

ุ ญญ ุ ู ุ ( )

ชื่อเดิม  :- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผลิต

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

ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการผลิต การผลิค

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

3100905054443

นายวิทกร  เลิศไพศาล 53 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา 0.13 - 2540-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

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

เลขทีบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3101701556336
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อายุ

(ป) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายนพดล  ทับเที่ยง 44 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - - 2540-ปจจุบัน  - ผูอํานวยการฝายคุณภาพ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

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

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

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

*  สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลังความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท* (%)
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มล.ปลัม รัชตะนาวิน //

/// = ผูบริหาร                              //// = ผูอํานวยการฝายบัญชี

ิ ั ี ี ป ไ ํ ั ิ ั ี ี ิ โป  ี ี ี ํ ัKCETH บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด KCES บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด

เอกสารแนบ 2 : ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ผูบริหาร ในบริษัทยอย และบริษัทรวม

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร KCE
บริษัทยอย บริษัทรวม

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

นายปญจะ  เสนาดิสัย // //

แพทยหญิงจันทิมา  องคโฆษิต //

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

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

พลโท น.พ.สุปรีชา  โมกขะเวส XX, //

นายแพทยทองดี  ชัยพานิช XX, //

นางอุบล  จิระมงคล XX, //

นางธัญรัตน  เทศนสาลี //// // // // //

นางเสาวลักษณ  วรามิตรสกุล ///

นายวิทกร  เลิศไพศาล ///

นายนภดล  ทับเที่ยง ///

นางสาวสุนีย จันทรรักษา ///

นายพิภพ  สิริวณิชพันธ //,///

นายพล  ดุริยะบรรเลง //,///

นางวรรณวดี  พัฒนศาสตรนางวรรณวด  พฒนศาสตร //  /////, ///

นายบุญชาติ  วงศวัฒนากิจ //,///

นางสาวนิตยา  โรจนกําพล //,///

นายทากาชิ  ทานากะ //

นายรังสิน  สืบแสง XX, //

นางทัศนาลักษณ  สันติกุล XX, //

นางทักษินา  เกษมสันต ณ อยุธยา XX, //

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ //

นางขนิษฐา  สรรพอาษา //

นางสุณี เอกธีรจิตต ///

นายวินัย กมลพันธ ///

นายอรรถสิทธ องคโฆษิต //

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  TBS บริษัท ไทย บิสซินิส โซลูช่ัน จํากัด

TLM บริษัท ไทยล ิ  นู เ  จํ ัดามเนต แม เฟค จอเรอร าก KCEA บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด



เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ

( ไมมี )


	20080122T01
	20080122T02
	20080122T03
	ส่วนที่ 1

	20080122T04
	2. ปัจจัยความเสี่ยง
	2.2 ปัจจัยความเสี่ยงภายในบริษัท


	20080122T05
	20080122T06
	ปี 2551
	ปี 2550
	ปี 2549
	ปี 2551
	ปี 2550
	ปี 2549
	ปี 2551
	ปี 2550
	ปี 2549
	การผลิตจริง*
	ปี 2551
	ปี 2550
	ปี 2549

	ลามิเนต (LM)
	ลามิเนต (LM)
	ลามิเนต (LM)

	20080122T07
	20080122T08
	20080122T09
	20080122T10
	6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

	20080122T11
	7.1   หลักทรัพย์ของบริษัท

	20080122T13
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	20080122T14
	10 รายการระหว่างกัน

	20080122T15
	สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทย่อย
	ปี 2551
	ปี 2550
	ปี2549
	สินทรัพย์รวม
	ปี2551
	ปี2550
	ปี2549
	สินทรัพย์รวม
	ปี2551
	ปี2550
	ปี2549

	สินทรัพย์รวม
	ปี2551
	ปี2550
	ปี2549

	สินทรัพย์รวม
	หนี้สินรวม
	ปี2551
	ปี2550
	ปี2549


	สินทรัพย์รวม
	หนี้สินรวม




	FINANCIAL HIGHLIGHTS
	11.2  คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะของฝ่ายจัดการ 
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	20080122T16
	20080122T17
	20080122T18
	เอกสารแนบ 1ประวัติกรรมการ

	20080122T19
	เอกสารแนบ 2 ข้อมูลดำรงตำแหน่ง

	20080122T20
	เอกสารแนบ 3 อืนๆ


