
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะของฝ่ำยจัดกำร 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเคซีอี ในปี 2559 

ในปี 2559 เคซีอไีด้ก้าวเข้าสูบ่ทใหมแ่ห่งความส าเร็จในการเติบโตรอบใหม่อย่างยัง่ยืน จากจุดเร่ิมต้นในปี
ก่อน ท่ีมีการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานใหม ่เฟสท่ี 1 และ 2 ส่งผลให้รายได้และก าไรเติบโตขึน้เป็นล าดบั ทัง้
ในไตรมาสต่อไตรมาส และปีต่อปี ตามอตัราการใช้ก าลงัการผลิตของโรงงานใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้จนใกล้จุดสูงสุดเต็ม
ก าลงัการผลิต ซึง่เป็นผลจากค าสัง่ซือ้ท่ีเพ่ืมขึน้และการโอนย้ายก าลงัการผลิตสว่นใหญ่มาจากโรงงานเก่า ผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มท่ีปรับตวัดีขึน้อย่างมีนัยส าคญันัน้ โดยได้รับแรงผลกัดนัจาก 1) ยอดขายท่ีเติบโตขึน้ถึงเกือบ
ร้อยละ 11 จากปีก่อน และ 2) จากอัตราก าไรท่ีท าสถิติสูงสุดใหม่ท่ีร้อยละ 36 ซึ่งเป็นผลจากการท่ีโรงงานใหม่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตได้ในระดบัสงู จนเกิดการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) เพ่ิมขึน้
อย่างมาก  

ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2559 สรุปได้ดังนี ้

    ปี 2559          ปี 2558         เปลี่ยนแปลง        ปี 2557       เปลี่ยนแปลง          
                                2559/2558           2558/2557 
[ หน่วย: ล้านบาท ] 

รายได้จากการขาย, บาท  13,797.5          12,448.7          + 10.8%         11,284.3      +10.3% 
ต้นทนุขาย     8,985.0           8,535.0          7,717.6 
อตัราก าไรขัน้ต้น                 34.9%                31.4%                       31.6% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร    1,694.9            1,520.4                    1,682.5 
ก าไรจากการด าเนินงาน *      2,912.8            2,192.2          + 32.9%                  1,798.1  +21.9% 
                  21.1%                 17.6%                       15.9% 
ก าไรสทุธิ   3,038.7             2,240.1          + 35.7%                 2,109.8      + 6.2% 
          22.0%                 18.0%                                                    18.6%  

[ หมายเหต*ุ  ไมร่วมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ]  

กำรวิเครำะห์รำยได้ 

▪ รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

 รายได้จากการขายของกลุม่บริษัท ในรูปสกลุเงินบาท เพ่ิมสงูขึน้จาก 12,448.7 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 
13,797.5 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็นการเติบโตถงึกวา่ร้อยละ 10 โดยหลกัเป็นผลจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้
เพราะมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเต็มท่ี ในโครงการส่วนขยาย เฟส 1 และ เฟส 2 ของโรงงานใหม่ อย่างไรก็ตาม 
ยอดขายได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท และจากการเปลี่ยนเทอมการขายเป็นแบบการขายฝาก 
(consignment) กับลูกค้าหลกับางราย ท าให้มีการรับรู้รายได้ในปีนีช้้าลง โดยส่วนต่างของรายได้จะไปรับรู้ในปี
ถดัไปแทน  



รายได้จากการขายและบริการ รายไตรมาส 

รายได้จากการขายเพ่ิมสงูขึน้เป็นล าดบั สูร่ะดบัสงูสดุใหม ่ใน 5 ปีท่ีผ่านมาอย่างตอ่เน่ือง โดยยอดขายรายไตรมาส
ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีดงันี ้
(หนว่ย: ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ)            

 ปี 2559     ปี 2558          ปี 2557       ปี 2556          ปี 2555          

ไตรมาส 1              99.7 88.7 79.2          67.4             43.6                
ไตรมาส 2                      102.2 92.0           80.8               76.0            48.4                     
ไตรมาส 3                101.6             94.0           87.9               81.0            56.3                
ไตรมาส 4                        90.6             90.2           77.5               79.0              61.2                

                                 394.0 364.9             325.4       303.4   209.4     

ยอดขายผลิตภัณฑ์ PCB ตามสัดส่วน Layer count  
(หน่วย: ร้อยละ ของตารางฟตุ) 

 ปี 2559           ปี 2558  ปี 2557         ปี 2556          ปี 2555         

แผ่นวงจรสองหน้า  25.7%           26.6% 29.0%     28.9%           29.7%     
แผ่นวงจร 4 ชัน้  52.1%           51.7% 51.6%  51.4%           55.1% 
แผ่นวงจร 6+ ชัน้             22.2%            21.7%             19.5%            19.7%            15.2%        

สัดส่วนการขายตามเขตทางภูมิศาสตร์ 
(หน่วย: ร้อยละ ของยอดขาย)  

   ปี 2559           ปี 2558          ปี 2557         ปี 2556          ปี 2555   

 ยโุรป 54.9%  55.1%  55.5%         54.7%          62.0%   
 สหรัฐอเมริกา  16.1% 18.6%  18.6% 20.7%       16.7% 
 เอเชีย  21.7% 20.3%  20.6% 19.9%         17.8%  

  ภายในประเทศ   7.4%  6.0%    5.2%           4.7%              3.5% 

▪ รายได้อื่น    

รายได้อื่นประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้                 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2559         ปี 2558        ปี 2557       ปี 2556        ปี 2555       

 รายได้จากการขายเศษวสัด ุ 26.4            24.5            42.7        39.0      28.7   
 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน               125.9    47.9           95.5        89.3    159.0 
 รายได้เบ็ดเตลด็                                28.3            10.0             15.7        17.9      43.2   

รวมรายได้อื่น                180.6  82.4           153.9           146.2          230.9         



กำรวิเครำะห์ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น 

 ในปี 2559 ต้นทุนขายมีสดัสว่นโดยเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 66.1 ตอ่ยอดขาย ซึง่ลดลงจากปี 2558 ท่ีร้อยละ 
68.6 ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยของปีเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 31.4 ตอ่ยอดขายในปี 2558 เป็น 34.9 ในปี 2559 โดย
ท าอตัราก าไรขัน้ต้นสงูสดุท่ี ร้อยละ 36.0 ในไตรมาส 3/59 ตามประสิทธิภาพการผลิตท่ีสงูขึน้ของโรงงานใหม่ และ
จากการประหยัดต่อขนาดท่ีเพ่ิมมากขึน้ (economies of scale) รวมทัง้จากโครงการประหยัดต้นทุนต่างๆท่ีท า
อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีของเสียจากการผลิตทรงตวัในอัตราท่ีควบคุม ส่งผลให้ต้นทุนต ่าลง และอยู่ในระดับท่ี
แข่งขนัได้ดีย่ิงขึน้ แม้จะมีแรงกดดนัจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้ด้วย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คา่ใช้จ่ายในการขาย ในปี 2559 มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 4.1 ตอ่ยอดขาย และมีจ านวน 568 ล้านบาท 
เทียบกบัในปี 2558 ท่ีมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 4.4 และมีจ านวน 552 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ประมาณร้อย
ละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายผนัแปรท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงตามสดัสว่นตอ่ยอดขาย คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ประกอบด้วยคา่ระวาง
ขนส่ง ค่าประกนัภยัทางทะเล ค่านายหน้าส าหรับตวัแทนขายในต่างประเทศ ค่าวสัดหีุบห่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
ผนัแปรตามปริมาณขาย ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี ได้แก่ เงินเดือนพนักงานฝ่ายขาย ค่าเบีย้
ประกนัภัยส าหรับการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ ค่าสินค้าตวัอย่าง ค่าใช้จ่ายสินค้าคืน ค่าคดัเลือกสินค้า และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็ในแผนกขาย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีส านักงาน และ สวสัดิการ
พนักงาน ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารส านักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ค่าไฟของส่วน
ส านักงาน ค่าบริการรักษาความปลอดภัย  ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ค่ารถรับ-ส่ง
พนกังาน คา่บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าสอบบญัชี คา่เบีย้ประกนัภยัทรัพย์สิน ค่าวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
รวมถึงคา่เสื่อมราคาของทรัพย์สินฝ่ายบริหาร คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน และ
คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ตา่งๆ 

คา่ใช้จ่ายบริหารในปี 2559 มีจ านวน 1,127 ล้านบาท เทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปีก่อนจ านวน 968 ล้าน
บาท คา่ใช้จ่ายโดยรวมท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึน้นัน้ มีสาเหตหุลกั จากคา่ใช้จ่ายพนกังานท่ีสงูขึน้ตามผลประกอบการของ
บริษัทท่ีดีขึน้ และจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program) 
ส าหรับพนกังานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเคซีอี ซึ่งเป็นโครงการใหม่ท่ีเร่ิมในเดือนกรกฎาคมปีนี ้นอกจากนัน้ 
บริษัทย่อยแห่งหนึง่ได้ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของทรัพย์สิน เป็นจ านวนประมาณ 57 ล้านบาท ส าหรับเคร่ืองจกัรเก่า
ท่ีถกูเปลี่ยนแทนในโครงการปรับประสิทธิภาพการผลิต 

 



ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน/ ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2559 เคซีอียงัสามารถสร้างผลก าไรให้เติบโตต่อไปได้อีกถึง ร้อยละ 32.9 จากท่ีเพ่ิมขึน้มาแล้ว ร้อย
ละ 21.9 ในปี 2558-57 โดยมีก าไรปกติจากการด าเนินงาน จ านวน 2,913 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนท่ี 2,192 ล้าน
บาท เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของยอดขาย ประกอบกบัประสิทธิภาพการผลิตท่ีสงูขึน้ของโรงงานใหม่ ท าให้ต้นทุน
ต ่าลง  อัตราก าไรขัน้ต้นเติบโตขึน้ แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล
ต่างประเทศ นอกจากนัน้ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีเก่ียวกบัเงินชดเชยค่าประกนัของปีก่อน จ านวนประมาณ 22 ล้าน
บาท ท่ีเป็นรายการพิเศษในปี 2559 นีด้้วย 

ในส่วนของก าไรสุทธิในรอบปี 2559 กลุ่มบริษัทได้รายงานผลก าไรสุทธิรวม จ านวน 3,039 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้อีก ร้อยละ 35.7 จากก าไร 2,240 ล้านบาทในปี 2558 ความสามารถในการท าก าไรท่ีดีขึน้นัน้เป็นผลมา
จากประสิทธิภาพการผลิตท่ีสงูขึน้ตามการขยายก าลงัการผลิตท่ีโรงงานใหม่ การเติบโตของยอดขาย และสว่นหนึ่ง
เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ โดยท่ีก าไรขัน้ต้นขยายตวัต่อเน่ือง 
และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารทรงตวั 

เม่ือเทียบกับปี 2558 ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (Basic EPS) เพ่ิมขึน้จาก 3.93 บาทต่อหุ้น เป็น 5.23 บาทต่อ
หุ้น ในปี 2559 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทัง้สิน้ 17,327 ล้าน
บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 7,296 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ 9,137 ล้านบาท 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 196 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 329 ล้านบาท ค่าความนิยม 117 ล้านบาท เงิน
ลงทนุในบริษัทร่วม 122 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 52 ล้านบาท และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นๆ 
จ านวน 78 ล้านบาท  

ทัง้นี ้สินทรัพย์รวมมีมลูคา่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ 498 ล้านบาท จากปีก่อน โดยหลกัมาจาก มีเงินสดเพ่ิมขึน้ 
218 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นท่ีมีจ านวนลดลง 460 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 581 ล้านบาท 
ตามปริมาณการผลิตท่ีสงูขึน้ รวมทัง้จากการเปลี่ยนเทอมการขายเป็บแบบ consignment ท่ีเร่ิมตัง้แตก่ลางปี และ
รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีมีมูลค่าสุทธิเพ่ิมขึน้ 117 ล้านบาท จากการลงทุนต่อเน่ืองในโครงการสร้าง
โรงงานใหม ่เฟสท่ี 3 ของบริษัทฯ  และการลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ือปรับประสิทธิภาพการผลิต 

ลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีอ่ืน  

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชัน้น าระดบัโลกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จึงเป็นลูกหนีท่ี้มี
คณุภาพ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 4,540 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 4,080 ล้านบาทในปี 
2559 เพราะบริหารการเก็บหนี ้และติดตามหนีค้้างนานได้ดีขึน้ ส าหรับปี 2559 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 121 



วนั อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยประเมินการวิเคราะห์ประวตัิการช าระ
หนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า ลกูหนีจ้ะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหนี ้
สญู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไมม่ีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามนโยบายดงักลา่ว 

สินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 2,265 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 581 
ล้านบาท จากปี 2558 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ตามสดัสว่นของปริมาณการผลิตเพ่ือรองรับออเดอร์ของลกูค้า  

ทัง้นี ้สินค้าคงเหลือ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวม ได้รวมสินค้าส าเร็จรูป จ านวน 376 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม 2558: 25 ล้านบาท) ท่ีกลุ่มบริษัทจดัส่งสินค้าไปยงัคลงัสินค้าของลกูค้าแล้ว แต่กลุ่มบริษัทยงัคงถือ
กรรมสิทธ์ิของสินค้าจนกว่าจะมีการเบิกใช้ในการผลิตของลกูค้า และจะได้รับช าระค่าสินค้าเม่ือมีการเบิกใช้ในการ
ผลิตของลกูค้าหรือภายในระยะเวลาท่ีระบใุนสญัญา 

บริษัทฯ มีนโยบายตัง้คา่เผ่ือสินค้าเสื่อมคณุภาพ ตามอายุของวตัถดุิบแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม 
และตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ ให้เท่ากบัมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (Net Realizable Value) ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงไว้ เป็นจ านวน 86 ล้านบาท และได้
บนัทกึการปรับลดมลูคา่ดงักลา่ว รวมไว้ในต้นทนุขายของปี 2559 จ านวน 22 ล้านบาท  

ระยะเวลาหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี่ย ในปี 2559 เท่ากบั 31 วนั ซึง่ลดลงจากปีก่อนท่ี 33 วนั  

หน้ีสิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

         ปี 2559            ปี 2558           ปี 2557           ปี2556           ปี2555              
  
 หนีส้ินรวม         7,300       8,729             8,771             7,173            7,178     

  เงินกู้ ยืม :                
  เงินกู้ ยืมระยะสัน้              1,808   2,139             2,652           3,219           2,812  
     เงินกู้ ยืมระยะยาว             2,698   4,123             3,177           1,622           2,690   
           สญัญาเช่าการเงิน              22      50        80 10                29   
  รวมเงินกู้ ยืม          4,528   6,312           5,909           4,851           5,531  

 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ            0.73   1.08          1.37    1.75            2.33     เท่า 

 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง เพราะ 1) หนีส้ินลดลงไปมาก เน่ืองจากบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือทกุบริษัท มีผลการด าเนินงานท่ีดี ท าให้มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมมากขึน้ จงึใช้เงินกู้ ยืม
ระยะสัน้น้อยลง อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้ช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวก่อนก าหนด จ านวนประมาณ 1,400 ล้านบาท และ



เงินกู้ ยืมระยะยาวของเคซีอี เทคโนโลยี ก็ได้ช าระคืนทัง้หมดแล้ว และ 2) สว่นของผู้ ถือหุ้นก็เพ่ิมมากขึน้ด้วย ซึง่เป็น
ผลจากก าไรจากการด าเนินงาน และหกัการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,171 ล้านบาท ในระหวา่งปี 2559 

สภาพคล่อง 

 จากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2559 ท าให้มีกระแสเงินสดสุทธิท่ี
ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นจ านวนถึง 4,373 ล้านบาท (ปี 2558: 2,590 ล้านบาท)  จากงบกระแสเงินสด มี
เงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานใหมแ่ละการซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ รวม 1,032 ล้านบาท 
ทัง้นี ้มีเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 3,123 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนีเ้งินกู้ทัง้สิน้  2,201 ล้าน

บาท (ปี 2558: 382 ล้านบาท) ในจ านวนนี ้เป็นการช าระหนีค้ืนก่อนก าหนด จ านวนประมาณ 1,400 ล้านบาท และ
มีการจ่ายปันผล 1,171 ล้านบาท  (ปี 2558: 694 ล้านบาท) โดยสรุป มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 
เพ่ิมขึน้เป็น จ านวน 891 ล้านบาท  

อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีอตัราเพ่ิมขึน้ จาก 1.38 เป็น 1.48 เท่า ซึง่เป็นผลจาก
สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีหนีส้ินหมุนเวียนต ่าลง เพราะมีกระแสเงินสดท่ีเข้ามาจากก าไรจากการ
ด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระหนีก้ารค้าได้ตามเครดิตเทอมปกติ และสามารถ
ช าระคืนเงินกู้ ยืมพร้อมดอกเบีย้ได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสญัญา สภาพคล่องของกิจการ ณ ปลายปี นอกจากเงิน
สดแล้ว ยงัมีวงเงินส าหรับเงินทนุหมนุเวียนพร้อมใช้อีกด้วย  

โครงสร้างเงนิทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2559        ปี 2558           ปี 2557          ปี 2556         ปี 2555  

 เงินกู้ ยืม    4,528           6,312    5,909             4,851            5.531     
  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 9,990          8,073    6,361             4.110           3,064    
  สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ         37              27        26                 20               13       
   เงินทนุรวม        14,555      14,412 12,296           8,981    8,608 

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ   0.45        0 .78   0.93            1.18     1.80   เท่า 
 (เฉพาะหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้) 

บริษัทฯ ได้ทบทวนโครงสร้างเงินทุนและปรับโครงสร้างหนีเ้ท่าท่ีจะสามารถท าได้มาโดยตลอด จึงท าให้
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุคอ่ยๆ ปรับตวัลดลงอย่างตอ่เน่ือง จาก 2.09 เท่า ในปี 2554 มาเป็น 0.45 เท่า ในปี 2559  

รายจ่ายลงทุน 

 ส าหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน จ านวน 1,050 ล้านบาท โดยงบลงทุนจ านวน
ประมาณ 320 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายลงทุนในโครงการขยายก าลงัการผลิต เฟส 3 ของบริษัทฯ (เพ่ิมก าลงัการ
ผลิต 700,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน) ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ บจ. เคซีอี เทคโนโลยี จ านวน



ประมาณ 220 ล้านบาท และในโครงการขยายก าลงัการผลิตของ บจ. ไทยลามิเนต จ านวนประมาณ 160 ล้านบาท 
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ซือ้อาคารส านักงานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
ส านักงานตัวแทนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และมีรายจ่ายอีกจ านวนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ลงทุนของบริษัทย่อยอื่น รวมทัง้การซือ้อุปกรณ์ต่างๆ และการปรับปรุงระบบสนบัสนุนการผลิต (facilities) ตามท่ี
จ าเป็น   

รายการพเิศษ 

ในปี 2559 ไมม่ีรายการพิเศษท่ีมีผลกระทบทางการเงินอย่างเป็นสาระส าคญั นอกจากรายการดงัตอ่ไปนี ้

1)  บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ตัง้ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สิน จ านวน 57 
ล้านบาท ส าหรับเคร่ืองจักรท่ีถูกเปลี่ยนแทนโดยเคร่ืองจักรใหม่เพ่ือรองรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานท่ีอยธุยา   

2)  บจ. เคซีอี เทคโนโลยี (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้บันทึกการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เก่ียวกับเงินชดเชยค่าประกนัภัยของปีก่อน จ านวนประมาณ 22 ล้านบาท และได้ย่ืนจ่ายภาษีเพ่ิมเติมเรียบร้อย
แล้วในไตรมาส 4 ปี 2559 

3)  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตัิโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง ครัง้ท่ี 1 (Employee 
Joint Investment Program "KCE-EJIP No.1") ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน และ
ผู้บริหารของบริษัท และเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน และรักษาบคุคลากรไว้กบับริษัทในระยะยาว 
ซึง่โครงการได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.แล้ว โดยมีระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายเงิน
สมทบให้แก่พนกังาน เป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 16 ล้านบาท  

ปัจจัยและอทิธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีชัน้สูงควบคู่ไปกบัการพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์เพ่ือก้าวไปพร้อมกนักบัความต้องการของลกูค้าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีการท างานท่ีซบัซ้อนมาก
ขึน้ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในภาคอตุสาหกรรม PCB ส าหรับยานยนต์  

บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของ
ก าไรอย่างยั่งยืน และสร้างพืน้ฐานท่ีแข็งแรงส าหรับอนาคตด้วยประสบการณ์และความช านาญท่ีมีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เพ่ิมการวิจัยพัฒนาใน PCB เทคโนโลยีสูง พร้อมๆ กับการขยายฐานลูกค้าในตลาด
เป้าหมายโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มประเทศเอเชียท่ีมีศักยภาพการเติบโตระดับสูง เพ่ือเร่งการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต 

บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ขนาดก าลงัการผลิตเต็ม
โครงการ 2 ล้าน ตารางฟุต/เดือน เพ่ือรองรับธุรกิจท่ีจะเพ่ิมขึน้จากทัง้ลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ การก่อสร้างในเฟส
แรก เร่ิมการก่อสร้างโรงงานในไตรมาส 4/2556 และสามารถเปิดด าเนินการผลิตได้ในไตรมาสแรกของปี 2558 โดย



มีก าลงัการผลิตท่ี 700,000 ตารางฟตุ/ตอ่เดือน การลงทนุในเฟสท่ี 2 ได้เร่ิมด าเนินการในไตรมาส 3/2558 ในเฟสนี ้
เป็นการโอนย้ายเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตจากโรงงานเดิมไปยงัโรงงานใหม่ และมีการลงทนุในเคร่ืองจกัรใหมเ่พ่ิม
บางส่วน โดยมีก าลงัการผลิตท่ี 600,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน เท่าก าลงัการผลิตท่ีโรงงานเดิม การลงทุนในเฟสต่อ
ขยาย เฟสท่ี 3 มีแผนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาส 4/2559 โดยมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ เพ่ือเพ่ิมก าลงัการ
ผลิตอีก 700,000 ตารางฟุต/ต่อเดือน คาดว่า โรงงานจะใช้ก าลังการผลิตเต็ม 2 ล้าน ตารางฟุต/ต่อเดือน ในปี 
2561 ซึง่จะมีผลท าให้ยอดขายเติบโตได้ โดยเฉลี่ย ร้อยละ 20 ตอ่ปี ในช่วงระหวา่งปี 2558 ถงึ ปี 2561 

การลงทุนและการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผน โรงงานใหม่ เฟส 1 เร่ิมเปิดด าเนินการในต้นปี 2558 
โดยมีการใช้ก าลงัการผลิตเพ่ิมมากขึน้มาโดยล าดบั การลงทนุในเฟสท่ี 2 ได้เร่ิมด าเนินการในไตรมาส 3/2558 ตาม
แผน การย้ายเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตจากโรงงานเดิมไปยงัโรงงานใหม่เสร็จสิน้ในกลางไตรมาส 4/2558 ท าให้มี
การใช้ก าลงัการผลิตท่ีโรงงานใหม่เพียงแห่งเดียว และเกิดการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) ส่งผลให้
ต้นทนุการผลิตลดลงอย่างมีนยัส าคญั และมกี าไรมากขึน้    

ส่วนการลงทุนในเฟสท่ี 3 ได้เร่ิมด าเนินการสั่งซือ้เคร่ืองจักรแล้วบางส่วนตัง้แต่ในไตรมาส 3-4/2559  
เฉพาะเคร่ืองท่ีจ าเป็น หรือเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีระยะเวลาการส่งมอบยาวนาน และจะมีการซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ิมอีกครัง้
ในช่วงไตรมาส 3-4/2560 งบลงทนุประมาณ 500 ล้านบาท คาดวา่การติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมจ่ะแล้วเสร็จในไตรมาส 
4/2560 และสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตได้ในต้นปี 2561 


