
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) (“เคซีอ”ี) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2525 
ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Printed Circuit Board หรือ PCB) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “KCE”  

 บริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน สิงหำคม 2531และได้แปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนในเดือนธันวำคม 2535 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 587,426,511 
บำท และมีทนุช ำระแล้ว 586,104,798 บำท  

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

PCB เป็นส่วนประกอบส ำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชิน้ท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ ำวันจะต้องมีแผ่น PCB อย่ำงน้อย 1 ชิน้  หรือมำกกว่ำ PCB เป็นส่วนประกอบพืน้ฐำนของวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแผ่นท่ีมีลำยวงจรทองแดงเป็นทำงเดินสัญญำณไฟฟ้ำอยู่ ใช้ส ำหรับต่อวำงอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือประกอบเป็นวงจรแทนกำรตอ่วงจรด้วยสำยไฟซึง่มีควำมซบัซ้อนและยุ่งยำก  
 PCB ประกอบด้วยสว่นส ำคญั 2 สว่นคือ แผ่นฐำน หรือซบัสเตร็ท (substrate) กบัสว่นท่ีเป็นตวัน ำ แผ่นฐำน
เป็นฉนวนบำงๆท ำหน้ำท่ีเป็นฐำนท่ีวำงและยึดติดตวัอุปกรณ์ โดยมีตวัน ำไฟฟ้ำท่ีเป็นทองแดงเป็นตวัต่อวงจรให้แก่
อุปกรณ์ แผ่นฐำนจะท ำจำกวสัดุอีพ็อกซีไฟเบอร์กลำส ซึ่งเป็นกำรทอใยแก้วเข้ำด้วยกันแล้วยึดด้วยอีพ็อกซีเรซิ่น มี
คณุสมบตัิดี สำมำรถใช้งำนได้กบังำนหลำยประเภทเพรำะทนตอ่ควำมชืน้และอณุหภมูิสงู ไมบิ่ดงอได้ง่ำย แผ่นฐำนมกั
เป็นสีเขียวหรือสีฟ้ำ 
 แผ่นวงจรนีอ้ำจท ำเพียงหน้ำเดียว หรือสองหน้ำ แต่ถ้ำวงจรมีควำมหนำสูงและมีควำมซับซ้อนมำกๆก็
อำจจะต้องท ำเป็นหลำยๆชัน้ก็ได้ ตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบ 
 1) PCB ชนิดหน้ำเดียว (Single sided) มีเส้นลำยวงจรเพ่ือเช่ือมสญัญำณไฟฟ้ำอยู่เพียงด้ำนเดียว 
 2) PCB ชนิดสองหน้ำเคลือบรู (Double sided Plated-Through Hole) มีเส้นลำยวงจรเพ่ือเช่ือมสญัญำณ 
ไฟฟ้ำอยู่ทัง้สองด้ำน มีกำรเจำะรูบนแผ่นฐำนเพ่ือเป็นท่ีไว้สอดขำอุปกรณ์ และมีกำรเคลือบผิวภำยในรูด้วยทองแดง 
เพ่ือเช่ือมตอ่สญัญำณไฟฟ้ำระหวำ่งด้ำนหน้ำและด้ำนหลงัของแผ่นบอร์ด 
 3) PCB ชนิดหลำยชัน้ (Multilayer) มีเส้นลำยวงจรเพ่ือเช่ือมสญัญำณไฟฟ้ำระหวำ่งชัน้ใน (Inner Layer) 
และชัน้นอก (Outer Layer)  

 ทัง้นี ้PCB ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต มีอยู่ 2 แบบ คือ 
1) กำรผลิตแบบ 2 หน้ำเคลือบรู (Double sided PLATED-THROUGH HOLES PCB) และ 



2) กำรผลิตแบบหลำยชัน้ (Multilayer PCB) ซึง่มีควำมซบัซ้อนกว่ำ และใช้เทคโนโลยีสงูกว่ำกำรผลิตแผ่น

พิมพ์วงจรชนิด 2 หน้ำ ซึง่ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรผลิตได้ตัง้แต ่4 ชัน้ ถงึ 24 ชัน้ 

แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทัง้สองแบบนีถู้กน ำไปใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น ในอตุสำหกรรมยำนยนต์ 
อตุสำหกรรมผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอตุสำหกรรม อปุกรณ์โทรคมนำคมตำ่งๆ รวมถงึ เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ โทรศพัท์มือถือ 
และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 เน่ืองจำกในกำรผลิต PCB ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีเทคนิคพิเศษเฉพำะ และต้องได้มำตรฐำนคณุภำพ
ท่ีเป็นท่ียอมรับของอตุสำหกรรม บริษัทฯ จึงต้องมีกำรพฒันำคณุภำพ เทคโนโลยีกำรผลิตและทกัษะของพนกังำนผลิต
อยู่ตลอดเวลำ บริษัทฯได้ขยำยโรงงำนเพ่ือเพ่ิมก ำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง และได้แต่งตัง้ตัวแทนจ ำ หน่ำยใน
ต่ำงประเทศหลำยแห่ง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร (Demand) ในผลิตภัณฑ์ PCB ท่ีเติบโตขึน้อย่ำงรวดเร็วใน
อตุสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของโลก 

โรงงานผลิต 

โรงงานและส านกังานท่ีใช้ในการผลิตวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดงันี ้

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั (บริษทัย่อย)    วตัถดุิบ/ผลิตภณัฑ์ 
ตัง้อยู่เลขท่ี 70 - 70/1 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั   Lamainate, Prepreg 
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครฯ 

 บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน)  PCB  
ตัง้อยู่เลขท่ี 72 - 72/1-3  นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครฯ 

บริษทั เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (บริษทัย่อย)    PCB 

ตัง้อยู่เลขท่ี 677 หมู ่4 ถนนสขุมุวิท  
นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลแพรกษา อ. เมืองสมทุรปราการ  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั (บริษทัย่อย)      PCB 

ตัง้อยู่เลขท่ี 117,118 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) 
 ถนนสาย เอเชีย-นครสวรรค์ ต าบลบ้านเลน  
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษทัย่อย)  น า้ยาเคม ี
ตัง้อยู่เลขท่ี 1/28 หมูท่ี่ 5 สวนอตุสำหกรรมโรจนะ ต าบลคานหาม 



อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จ ากดั (บริษทัย่อย)    น า้ยาเคม ี
ตัง้อยู่เลขท่ี 1/82 หมูท่ี่ 5 สวนอตุสำหกรรมโรจนะ ต ำบลคำนหำม  
 อ ำเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา    

ปี 2555 

มกรำคม 2555  บริษัทฯ เข้ำร่วมลงทนุในบริษัท เคซีอี ไต้หวนั จ ำกดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว NTD 
3,000,000 ซึ่งด ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดหำวตัถุดิบและเคร่ืองจักรในต่ำงประเทศให้กับกลุ่ม
บริษัท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว 

ตลุำคม 2555 กลุ่มบริษัทได้มำซึง่อ ำนำจควบคมุในบริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกดั (“เคม
โทรนิคส์”) ซึ่งประกอบกิจกำรโรงงำนหมึกพิมพ์ลำยแผงวงจรไฟฟ้ำและน ำ้ยำเคมีท่ีใช้ใน
กระบวนกำรผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำ โดยกำรซือ้หุ้นทุนในบริษัท ร้อยละ 97.25 ของหุ้นท่ีออกและ
เรียกช ำระแล้วทัง้หมด จ ำนวน 48 ,000,000 บำท  ท ำให้กลุ่มบริษัทเกิดกำรผนึกก ำลังมี
ควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตสำรเคมีท่ีส ำคญัไว้
ใช้ได้เอง และลดกำรพึง่พำกำรจดัหำน ำ้ยำเคมีจำกแหลง่ภำยนอก 

ปี 2556  

เมษำยน 2556      จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 30/2556 โดยมีวำระท่ีส ำคญั คือ 
- อนมุตัิงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
- อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2555 
- อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 491,829,500  บำท เป็น 476,853,769  บำท 

แบ่งออกเป็น 476,853,769  หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1.00 บำท  
- อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท ครัง้ท่ี 2 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2”) จ ำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 4 หุ้ นสำมัญต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ิดมลูคำ่ และมีรำคำใช้สิทธิ 5 บำท ตอ่หุ้น 

- อนุมตัิเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 476,853,769 บำท เป็น 592,421,582  บำท 
แบ่งออกเป็น 592,421,582 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 1.00 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 
115,567,813 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1.00 บำท  



- อนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 115,567,813 หุ้น เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2 ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และกำรปรับสิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 และ ESOP-W4 

พฤษภำคม 2556  จ่ำยเงิน ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี  2555 ในอัตรำหุ้ นละ  0.35 บำท จ ำนวน 
460,976,969 หุ้น คิดเป็น จ ำนวนเงินปันผลรวม 161,341,939 บำท 

พฤษภำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติโครงกำรขำยหุ้ นท่ีซือ้คืน จ ำนวน 14 ล้ำนหุ้ น โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำในกำรจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซือ้คืน ตัง้แตว่นัท่ี 11 มิถนุำยน 2556 ถงึวนัท่ี 19 มิถนุำยน 2556 

มิถนุำยน 2556 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรตดัหุ้นท่ีซือ้คืนท่ียงัไม่ได้จ ำหน่ำยทัง้หมด จำก
ทนุจดทะเบียนเดิม 592,421,582 บำท และทุนช ำระแล้ว 474,995,769 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
578,421,582 บำท และทนุช ำระแล้ว 460,995,769 บำท  

มิถนุำยน 2556 ท ำรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ อนมุตัิกำรลงทนุในโครงกำรสร้ำงโรงงำนใหม ่ขนำดก ำลงักำรผลิต 2 
ล้ำนตำรำงฟุตต่อเดือน เพ่ือขยำยก ำลงักำรผลิตส ำหรับรองรับปริมำณค ำสัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ มูลค่ำ
โครงกำรรวมทัง้สิน้ 4,675 ล้ำนบำท  

กรกฎำคม 2556 จำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม ่
และแตง่ตัง้ นำยพิธำน องค์โฆษิต เป็นประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร 

กนัยำยน 2556 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในคร่ึงปีแรก ของปี  2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.25 
บำท จ ำนวน 461,595,269 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผลรวม 115,398,817 บำท 

กนัยำยน 2556 จดัตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร Corporate Governance Committee 
พฤศจิกำยน 2556    บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำร และลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอก ชน

ไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
ธนัวำคม 2556 ลงนำมในสญัญำสนบัสนนุทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน วงเงินรวม 4,150 ล้ำนบำท ซึง่สะท้อน

ถงึควำมน่ำเช่ือถือและควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินของ KCE  

ปี 2557 

มีนำคม 2557     แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เมษำยน 2557      จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 31/2557 โดยมีวำระท่ีส ำคญั คือ 

- อนมุตัิงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
- อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 
- อนมุตัิแตง่ตัง้นำยพิธำน องค์โฆษิต เป็นกรรมกำร 
- อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 578,421,582   บำท เป็น 557,426,511 บำท 

แบ่งออกเป็น 557,426,511  หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1.00 บำท  



- อนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทให้แก่กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W5) จ ำนวนไมเ่กิน 10,000,000 
หน่วย 

- อนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 577,426,511  บำท เป็น 587,426,511 บำท 
แบ่งออกเป็น 587,426,511 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1.00 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมจ่ ำนวน 
10,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1.00 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของ
โครงกำร ESOP-W5 

- อนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ ำนวนไมเ่กิน 10,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของโครงกำร ESOP-W5 

พฤษภำคม 2557  จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท จ ำนวน 549,017,741 
หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผลรวม 274,508,871  บำท 

กนัยำยน 2557 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในคร่ึงปีแรก ของปี  2557 ในอตัรำหุ้นละ 0.40 
บำท จ ำนวน 557,911,031 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผลรวม 223,164,412 บำท 

พฤศจิกำยน 2557 บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ำกดั เพ่ิมเติมร้อยละ 51 ท ำให้สดัส่วน
กำรถือหุ้นเพ่ิมขึน้จำก 24.5% เป็น 75.5% และส่งผลให้กลุ่มบริษัทถือหุ้นในเคซีอี สิงคโปร์ ร้อย
ละ 100 และมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

พฤศจิกำยน 2557 ผลกำรประเมินผลกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับกำร
ประเมินให้อยู่ในกลุม่คะแนนระดบั "ดีมำก" 

ปี 2558 

เมษำยน 2558 บริษัทเคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ผ่ำนกำรรับรองเป็นเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วม
ปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (สมำชิกล ำดบัท่ี 103) 

เมษำยน 2558      จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 32/2558 โดยมีวำระท่ีส ำคญั คือ 
- อนมุตัิงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
- อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 

พฤษภำคม 2558  จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2557 ในอตัรำหุ้นละ 0.70 บำท จ ำนวน 568,693,319 
หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผลรวม 398,085,323 บำท 

กนัยำยน 2558 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในคร่ึงปีแรกของปี  2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.50 
บำท จ ำนวน 570,144,941 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผลรวม 285,072,470 บำท 

ตลุำคม 2558 ผลประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินให้อยู่
ในกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) 



 บริษัทจัดอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มตำมมูลค่ำทำงกำรตลำด 
Market Capitalization มำกกวำ่ 10,000 ล้ำนบำท 

พฤศจิกำยน 2558 2015 SET Awards โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวำรสำรกำรเงินธนำคำรได้
พิจำรณำคัดเลือกให้บริษัทได้รับรำงวลัดีเด่น จ ำนวน 2 ประเภทรำงวลั ได้แก่ รำงวัลผู้บริหำร
สูงสุด และรำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2558 ในกลุ่มบริษัทท่ีมี
มลูคำ่หลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด Market Capitalization ระหวำ่ง 10,000 - 30,000 ล้ำนบำท 

ปี 2559 

เมษำยน 2559      จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 33/2559 โดยมีวำระท่ีส ำคญั คือ 
- อนมุตัิงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
- อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 

พฤษภำคม 2559  จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 ในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท จ ำนวน 576,244,203 
หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผลรวม 576,244,203 บำท 

พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนมุตัิโครงกำรร่วมลงทนุระหวำ่งนำยจ้ำงและลกูจ้ำง บริษัทเคซีอี อีเลค
โทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) - ครัง้ท่ี 1 (Employee Joint Investment Program "KCE EJIP No. 1") 
ให้กบัพนกังำนผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มิถนุำยน 2559 ส ำนกังำน กลต. ให้ควำมเห็นชอบในโครงกำรร่วมลงทนุระหวำ่งนำยจ้ำงและลกูจ้ำง บริษัทเคซีอี 
อีเลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) - ครัง้ท่ี 1  (Employee Joint Investment Program "KCE EJIP 
No. 1")  

มิถนุำยน 2559    วนัท่ี 17 มิถนุำยน 2559 เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (“Warrant KCE-W2”)  

กรกฎำคม 2559  KCE เข้ำ SET 50 Index ในรอบ 1 กรกฏำคม - 31 ธนัวำคม 2559 
กรกฎำคม 2559  คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนมุตัิกำรท ำรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ ได้แก่ 
 -     จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม ่(บจ. เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์) และ 
 -     โครงกำรลงทนุเพ่ือขยำยก ำลงักำรผลิตของบริษัทย่อย (บจ. เคซีอี เทคโนโลยี) 
กนัยำยน 2559 จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนในคร่ึงปีแรกของปี  2559 ในอตัรำหุ้นละ 1.00 

บำท จ ำนวน 586,010,798 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผลรวม 586,010,798 บำท 
ตลุำคม 2559 ผลประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินให้อยู่

ในกลุม่คะแนนระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) เป็นปีท่ี 2 ตอ่เน่ือง 
 บริษัทจดัอยู่ในกลุม่ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ในกลุม่ตำมมลูคำ่ทำงกำรตลำด 

Market Capitalization มำกกวำ่ 10,000 ล้ำนบำท 



ตลุำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนมุตัิกำรท ำรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ - ซือ้ท่ีดินพร้อมอำคำร
ส ำนกังำน ท่ีโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในประเทศญ่ีปุ่ นในอนำคต 

ตลุำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติจดัตัง้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดบักลยทุธ์ และสนบัสนนุกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัจดักำรได้น ำไปด ำเนินกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประกำศเม่ือ 2016 SET Awards โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวำรสำรกำรเงินธนำคำรได้ 
2 ก.พ. 2560    พิจำรณำคดัเลือกให้บริษัทได้รับรำงวลัประจ ำปี 2559 ได้แก่ รำงวลับริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำร

ด ำเนินงำนยอดเย่ียม ในกลุม่บริษัทท่ีมีมลูคำ่หลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด Market Capitalization 
ระหวำ่ง 30,000-100,000 ล้ำนบำท รำงวลัผู้บริหำรสงูสดุดีเดน่ (Outstanding CEO Award) 
และ รำงวลัผู้บริหำรสงูสดุรุ่นใหม ่(Young Rising Star CEO Award) 

นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจในกำรผลติและจ ำหนำ่ยแผ่นพิมพ์วงจร หรือ PCB ท่ีเป็นสว่นประกอบ
พืน้ฐำนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยกลุ่มลูกค้ำหลัก ได้แก่ โรงงำนผลิตชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับยำนยนต์ โรงงำนประกอบเคร่ืองมือสื่อสำรคมนำคม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มลูกค้ำท่ีท ำ
อปุกรณ์ท่ีใช้ในภำคอตุสำหกรรม เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ และกลุ่มลกูค้ำสินค้ำอปุโภค โดยกำรผลิตเกือบทัง้หมดเป็น
กำรผลิตเพ่ือสง่ออกไปยงัหลำยประเทศทัว่โลก ทัง้ในยโุรป สหรัฐอเมริกำ และในเอเชีย 

  กำรด ำเนินงำนของบริษัทในกลุม่ ยึดถือนโยบำยหลกัท่ีจะมุง่มัน่สู่ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินกำรผลิต โดย
กำรริเร่ิมสร้ำงสรรค์กลยุทธ์ตำ่งๆ เพ่ือให้ได้สินค้ำท่ีมีคณุภำพท่ีดีกวำ่ในต้นทุนท่ีต ่ำลง บริษัทยงัคงมุง่เน้นหำโอกำสเพ่ือ
เพ่ิมก ำไรอยู่เสมอ โดยกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตสมยัใหม่ และกำรใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มท่ีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตสงูสดุ นโยบำยหลกัท่ีส ำคญัอีกประกำรหนึ่งคือ ควำมมุ่งมัน่ในกำรรักษำสมัพนัธ์ภำพกบั
ลกูค้ำในระยะยำวด้วยกำรให้สิ่งท่ีคณุค่ำมำกท่ีสดุ นัน่คือประวตัิควำมมีช่ือเสียงด้ำนคณุภำพท่ีได้รับควำมเช่ือถือจำก
ลกูค้ำมำอย่ำงยำวนำน นอกจำกนัน้ บริษัทยงัมีนโยบำยท่ีมุ่งเน้นในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสงัคม ด้วย
กำรพฒันำ "Green" Technology อีกด้วย 

ในด้ำนกำรบริหำรงำน คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยหลกัของกลุม่ ในต้นเดือน
มกรำคม 2559 มีกำรจดัประชมุ CEO พบผู้บริหำรประจ ำปี เพ่ือสื่อสำรกลยทุธ์และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน
(KPI) ของโรงงำน และแตล่ะสว่นงำน ซึง่ผู้บริหำรในแตล่ะสว่นงำนก็ได้จดักำรประชมุภำยในแตล่ะแผนกเพ่ือสื่อสำรกล
ยุทธ์และเป้ำหมำยถึงระดบัพนกังำนต่อไป ในระหว่ำงปี มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจงัและเป็นรูปธรรม
โดยกำรวดัผลคะแนน KPI แต่ละข้อ เทียบกบัเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ ผู้บริหำรในแต่ละสำยงำนจะรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน



ตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรในกำรประชุมผู้จดักำร ซึง่จดัขึน้เป็นประจ ำทุกเดือน ทัง้นี ้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรยงัได้
รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมกลยทุธ์ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทด้วยในทกุไตรมำส 

โครงสร้างการถือหุ้นของบมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 


