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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1  ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย 

  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย
และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือ
วันท่ี 21 ธันวาคม 2535 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ีเลขที่ 125-125/1, 1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

 บริษัทฯมีบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ีจด
ทะเบียนอยูท่ีเลขท่ี 117 - 118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ี
จดทะเบียนอยูท่ีเลขท่ี 677 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตําบล
แพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากดัตามกฎหมายไทย และประกอบ
กิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพรีเพกและลามิเนต ใหกับ
บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหง (บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด) โดยมีที่อยูตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ีเลขท่ี 115/2 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

  บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปนตัวแทนขายในประเทศใหกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยมี
ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ีเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ันท่ี 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 
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 บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการ
ในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปนผูใหบริการในการวางระบบและใหการสนับสนุนดาน
คอมพิวเตอร โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนอยูท่ีเลขที่ 100/61 อาคารวองวานิช ช้ัน 21 ถนนพระราม 9 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) และไดจัดทําข้ึนโดยใช
หลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 โดยไมมีการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวดปจจุบัน  

 โครงสรางของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
อัตราการถือหุน              

(รอยละ) 

อัตรารอยละของ             
สินทรัพยของบริษัทยอย       
ตอสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 

อัตรารอยละของรายได          
ของบริษัทยอยตอรายได         

รวมสําหรับงวด               
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

อัตรารอยละของรายได          
ของบริษัทยอยตอรายได         

รวมสําหรับงวด               
เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 

 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กันยายน 
2554 

31  ธันวาคม 
2553 

30 กันยายน 
2554 

30 กันยายน 
2553 

30 กันยายน 
2554 

30 กันยายน 
2553 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 52 53 45 46 44 49 

บริษัท เค ซี อ ีอนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด 99.99 99.99 8 8 11 9 10 8 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 100.00 100.00 8 9 1 1 1 1 

 (ถอืหุนโดยบริษทัฯรอยละ 74.80            
และบริษัท เค ซี อ ีอนิเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด รอยละ 25.20)         

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  60.00 60.00 1 1 3 3 4 3 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด  49.00 49.00 - - - - - - 
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1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

 ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือ
เกิดรายการ  

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานดังกลาว
ในปปจจุบันตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 1.5 และรับรูหนี้สินในชวงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับ
กําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวด
ปจจุบันของบริษัทฯและบริษัทยอยลดลงเปนจํานวน 62.8 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 36.7 ลาน
บาท) และบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 ลดลงเปนจํานวน 2.0 ลานบาท และ 6.0 ลานบาท ตามลําดับ (0.004 บาทตอหุน และ 0.013 บาท
ตอหุน ตามลําดับ) (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 0.9 ลานบาท และ 2.6 ลานบาท ตามลําดับ 
กําไรตอหุนลดลง 0.002 บาทตอหุน และ 0.006 บาทตอหุน ตามลําดับ) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือ
หุน 
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1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ี
พนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาว
ตองใชขอสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน  

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก บริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 
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2. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี้ 
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

3. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้          
ท่ีคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กันยายน    

2554 
31 ธันวาคม      

2553 
30 กันยายน    

2554 
31 ธันวาคม      

2553 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 406,316 268,446 209,877 158,143 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 63,940 76,672 68,001 79,959 
3 - 6 เดือน 4,459 4 4,499 272 
6 - 12 เดือน 4 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 474,719 345,122 282,377 238,374 
     
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,495,282 1,031,236 635,273 421,017 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 212,489 151,923 84,215 108,957 
3 - 6 เดือน 31,318 613 31,319 - 
6 - 12 เดือน 2,182 956 245 - 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 10 1,285 - - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไม
เก่ียวของกัน 1,741,281 1,186,013 751,052 529,974 

รวมลูกหน้ีการคา  2,216,000 1,531,135 1,033,429 768,348 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (352) (165) (322) (136) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 2,215,648 1,530,970 1,033,107 768,212 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 81.1 64.4 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
รายไดคาบริการ - - 4.7 4.3 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 0.5 0.1 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ - - - 179.5 ตามท่ีประกาศจายในรายงานการ

ประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น - - 1.9 1.5 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 288.1 260.8 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซ้ือสินทรัพยถาวร - - 1.8 6.1 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 345.4 349.8 142.9 148.9 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 12.9 18.6 6.5 5.0 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 18.0 17.3 9.4 9.6 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป
สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

คาซ้ือสินทรัพยถาวร 0.1 - - - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - 

 
- 231.2 251.9 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
รายไดคาบริการ - - 12.8 15.8 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 0.5 0.8 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ - - - 187.3 ตามท่ีประกาศจายในรายงานการ

ประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น - - 5.7 4.5 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 819.1 725.8 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซ้ือสินทรัพยถาวร - - 4.9 42.8 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 953.9 1,045.0 440.9 454.7 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 44.5 59.6 14.4 15.7 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 42.2 45.3 22.7 22.3 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป
สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

คาซ้ือสินทรัพยถาวร 0.2 0.3 - 0.3 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 
2553 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 91,712 67,915 
บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 4,863 5,603 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 2,038 4,175 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 695 917 

รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทยอย - - 99,308 78,610 
บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 377,965 304,108 156,944 131,605 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 96,754 41,014 26,125 28,159 

รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทรวม 474,719 345,122 183,069 159,764 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 474,719 345,122 282,377 238,374 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจายแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 18,308 35 
บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 5,447 - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 259 7 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 46 - 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 17 - 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินทดรองจายแกบริษัทยอย - - 24,077 42 
บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด - 75 - - 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินทดรองจายแกบริษัทรวม - 75 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจายแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน - 75 24,077 42 

     
เงินปนผลคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - - 66,496 

รวมเงินปนผลคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 66,496 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 334,896 242,866 
บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 74,034 36,587 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 2,387 40,135 

รวมเจาหน้ีการคา - บริษัทยอย - - 411,317 319,588 

บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 20,006 14,081 14,600 11,084 

รวมเจาหน้ีการคา - บริษัทรวม 20,006 14,081 14,600 11,084 

รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 20,006 14,081 425,917 330,672 

     
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 1,858 - 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 423 3,875 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 20 - 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองรับจากบริษัทยอย - - 2,301 3,875 

บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 13,313 12,140 1,839 1,524 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองรับจากบริษัทรวม 13,313 12,140 1,839 1,524 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองรับจากกิจการ 
 ท่ีเก่ียวของกัน 13,313 12,140 4,140 5,399 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม และคาตอบแทนอ่ืนของ
กรรมการและผูบริหารสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 เปนจํานวนเงิน 
16.4 ลานบาท และ 56.1 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.9 ลานบาท และ 27.8 ลานบาท 
ตามลําดับ) และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 เปนจํานวนเงิน 14.5 
ลานบาท และ 47.6 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 7.2 ลานบาท และ 24.1 ลานบาท 
ตามลําดับ) 
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ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17.4 

5. สินคาคงเหลือ - คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2554 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 44,205 17,607 

บวก: คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยระหวางงวด 6,109 5,356 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 50,314 22,963 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม       

วิธีราคาทุน เงินปนผลรับ 

 

30 
กันยายน 

31 
ธันวาคม 

30 
กันยายน 

31 
ธันวาคม 

30 
กันยายน 

31 
ธันวาคม 

สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 
2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   รอยละ รอยละ     

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี 
จํากัด 1,600,000 1,400,000 100.00 100.00 1,600,000 1,400,000 - - 

บริษัท เค ซ ีอี อนิเตอร
เนชั่นแนล จาํกัด 100,000 100,000 99.99 99.99 185,396 185,396 - - 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จํากัด 250,000 250,000 74.80 74.80 368,460 368,460 - 187,320 

บริษัท เคซีอี (ประเทศ
ไทย) จํากัด 3,600 3,600 60.00 60.00 2,160 2,160 - - 

บริษัท ไทย บิสซิเนส 
โซลูชั่น จํากัด 3,000 3,000 49.00 49.00 1,470 1,470 - - 

รวม     2,157,486 1,957,486 - 187,320 
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 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2554 ของบริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด 
(บริษัทยอย) มีมติอนุมัติใหบริษัทยอยดังกลาวเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,400 ลานบาท (หุนสามัญ 
140,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,600 ลานบาท (หุนสามัญ 160,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 20,000,000 หุน ในราคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวม 200 ลาน
บาท โดยเรียกชําระเต็มจํานวนภายในวันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุน
ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 

 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 บริษัทยอยไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากบริษัทฯเต็มจํานวนแลว 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังใน
ประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 
กันยายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
กันยายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
กันยายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

   รอยละ รอยละ     
บริษัท เคซีอี อเมริกา 
อิงค จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศใหกับ
บริษัทฯและบริษัท 

 ในเครือ 

สหรัฐอเมริกา 

50.00 50.00 644 644 53,536 50,660 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร 
พีทีอี จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศใหกับ
บริษัทฯและบริษัท 

 ในเครือ 

สิงคโปร 

49.00 49.00 4,201 4,201 27,698 26,156 
รวม     4,845 4,845 81,234 76,816 

 
 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม  
2553 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม  
2553 

 รอยละ รอยละ   
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 25.00 25.00 322 322 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 24.50 24.50 2,100 2,100 

รวม   2,422 2,422 

 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 
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 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 คํานวณจากงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงยังมิไดผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหงดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทฯไม
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมี
การสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 5,308,170 1,261,886 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 206,463 63,583 
จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี                            
ณ วันที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (18,580) (2,502) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (418,873) (121,121) 

โอนกลับคาเผ่ือการดอยคา 8,128 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 5,085,308 1,201,846 

8.1 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนําทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ี
ระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพันใด ๆ 

8.2 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดิน อาคารและและอุปกรณดังตอไปนี้  

8.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไดจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึง
มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2554 จํานวน 209.84 ลานบาทเพื่อใชเปน
หลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 11 

8.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมี
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 จํานวน  1,758.04 ลานบาทเพ่ือใชเปน
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 10 และ 11 
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8.3 ในระหวางงวดบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบ้ียจายไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางติดต้ัง โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนของสินทรัพยดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือน             
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2554 2553 2554 2553 

ดอกเบี้ยจายที่รวมเปนตนทุนเครื่องจักร
และอุปกรณ (พันบาท) - - 99 - 

อัตราการต้ังขึ้นเปนทุน (รอยละ) - - 1.64 - 1.96 - 

9. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับงวดเกา
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 75,359 53,656 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 17,947 10,969 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (6,117) (2,946) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 87,189 61,679 

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม
2553 

30 กันยายน 
2554 

31 ธันวาคม
2553 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 6,545 - 6,545 
เงินกูยืมระยะสั้น 370,000 212,875 240,000 100,625 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 2,547,795 2,584,913 831,617 886,913 

ทรัสตรีซีท 459,391 364,709 81,808 66,758 

รวม 3,377,186 3,169,042 1,153,425 1,060,841 
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10.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของบริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

10.2 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

10.3 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย       
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ และการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรสวนใหญของ
บริษัทยอยดังกลาว  

11. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร (งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553: 0.18 ลานยูโร) - 7,405 - - 

สวนที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(30 กันยายน 2554: งบการเงินรวม:         
49.61 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา, งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 9.04 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 1,553,291 - 283,039 - 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 79,934 1,479,890 51,234 133,494 
รวม 1,633,225 1,487,295 334,273 133,494 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (512,585) (397,407) (99,219) (47,230) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง          
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,120,640 1,089,888 235,054 86,264 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,487,295 133,494 
บวก: กูเพ่ิมระหวางงวด 1,557,896 274,806 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 58,274 12,500 

หัก: จายคืนเงินกูระหวางงวด (1,470,240) (86,527) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 1,633,225 334,273 
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11.1 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงนามในสัญญาเงินกูกับธนาคาร ดังนี้ 

11.1.1 เงินกูจํานวน 2.85 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 66 เดือนนับจากวัน
เบิกเงินกูคร้ังแรก โดยผอนชําระเงินตนทุกเดือน เดือนละ 47,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
งวดแรกเร่ิมชําระในเดือนมกราคม 2555 และจายดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราเทากับอัตรา 
SIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป ในระหวางงวด บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมจํานวน 0.71 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาภายใตสัญญากูยืมดังกลาว และระยะเวลาเบิกเงินกูจะส้ินสุดลงใน
วันท่ี 30 ธันวาคม 2554 

11.1.2 เงินกูจํานวน 1.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเปนการแปลงเงินกูเดิมจากสกุลเงินบาทเปน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 51 เดือนนับจากวันเบิกเงินกูคร้ัง
แรก โดยผอนชําระเงินตนทุกเดือน เดือนละ 35,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยงวดแรกเร่ิม
ชําระในเดือนมิถุนายน 2554  และจายดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราเทากับอัตรา SIBOR (3 
เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป ในระหวางงวด บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมจํานวน 1.77 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาภายใตสัญญากูยืมดังกลาว และระยะเวลาเบิกเงินกูไดส้ินสุดลงแลวในระหวาง
งวด 

11.1.3 เงินกูจํานวน 7.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 36 เดือนนับจากวัน
เบิกเงินกูคร้ังแรก โดยผอนชําระเงินตนทุกงวด 1 เดือน โดยกําหนดจํานวนเงินงวดท่ี 1 - 6 
งวดละ 120,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา งวดท่ี 7 - 18 งวดละ 175,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
งวดท่ี 19 - 28 งวดละ 350,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา  และงวดท่ี 29 จายชําระท่ีเหลือท้ังหมด    
โดยงวดแรกเร่ิมชําระในเดือนกุมภาพันธ 2555 และจายดอกเบ้ียทุกเดือนในอัตราเทากับ
อัตรา SIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป ในระหวางงวด บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมจํานวน 
6.71 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาภายใตสัญญากูยืมดังกลาว และระยะเวลาเบิกเงินกูไดส้ินสุด
ลงแลวในระหวางงวด 

11.2 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดลงนามในสัญญาเงินกูกับ
ธนาคาร ดังนี้ 

11.2.1 เงินกูจํานวน 2.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 72 เดือนนับจากวันเบิก
เงินกูคร้ังแรก โดยผอนชําระเงินตนทุกงวด 3 เดือน งวดละ 128,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
งวดแรกเร่ิมชําระในเดือนพฤษภาคม 2555 และจายดอกเบ้ียทุกเดือนในอัตราเทากับอัตรา 
SIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป ในระหวางงวด บริษัทยอยไดเบิกเงินกูยืมจํานวน 1.31 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาภายใตสัญญากูยืมดังกลาว และระยะเวลาเบิกเงินกูจะส้ินสุดลงใน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
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11.2.2 เงินกูจํานวน 25.61 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเปนการแปลงเงินกูเดิมจากสกุลเงินบาท
เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 48 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู
คร้ังแรก โดยผอนชําระเงินตนทุกงวด 1 เดือน โดยกําหนดจํานวนเงินงวดท่ี 1-12 งวดละ 
440,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา งวดท่ี 13-21 งวดละ 846,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา งวดท่ี 22-
36 งวดละ 715,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา งวดท่ี 37-47 งวดละ 165,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
และงวดท่ี 48 จายชําระท่ีเหลือท้ังหมด โดยงวดแรกเร่ิมชําระในเดือนมิถุนายน 2554 และจาย
ดอกเบ้ียทุกเดือนในอัตราเทากับอัตรา SIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป ในระหวาง
งวด บริษัทยอยไดเบิกเงินกูยืมจํานวน 25.34 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาภายใตสัญญากูยืม
ดังกลาว และระยะเวลาเบิกเงินกูไดส้ินสุดลงแลวในระหวางงวด 

11.3 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดลงนามใน
สัญญาเงินกูกับธนาคาร ดังนี้ 

11.3.1 สัญญาเงินกูกับธนาคารจํานวน 3.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 72 
เดือนนับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก โดยผอนชําระเงินตนทุกงวด 3 เดือน งวดละ 190,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยงวดแรกเร่ิมชําระในเดือนกันยายน 2556 และจายดอกเบ้ียทุกเดือน
ในอัตราเทากับอัตรา SIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป ในระหวางงวด บริษัทยอยได
เบิกเงินกูยืมจํานวน 1.61 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายใตสัญญากูยืมดังกลาว และระยะเวลา
เบิกเงินกูจะส้ินสุดลงในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมระยะยาวขางตนคํ้าประกันโดย
บริษัทฯ 

11.3.2 สัญญาเงินกูกับธนาคารจํานวน 2.26 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 
24 เดือนนับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก โดยผอนชําระเงินตนทุกเดือน เดือนละ 93,900 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยงวดแรกเร่ิมชําระในเดือนสิงหาคม 2554 และจายดอกเบ้ียทุกเดือนใน
อัตราเทากับอัตรา SIBOR (1 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป ในระหวางงวดบริษัทยอยไดเบิก
เงินกูยืมภายใตสัญญากูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว เงินกูยืมระยะยาวขางตนคํ้าประกันโดย
บริษัทฯ 

 ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ รวมถึงการดํารงอัตราสวน
หนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยตอทุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 2:1 และอัตราสวน
ความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไมนอยกวา 1.2:1 
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11.4  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดลง
นามในสัญญาเงินกูกับธนาคารจํานวน 12.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเปนการแปลงเงินกูเดิมจาก
สกุลเงินบาทเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 38 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู
คร้ังแรก โดยผอนชําระเงินตนทุกงวด 3 เดือน งวดละ 1.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยงวดแรกเร่ิม
ชําระในเดือนตุลาคม 2554 และจายดอกเบ้ียทุกเดือนในอัตราเทากับอัตรา SIBOR (3 เดือน) บวกรอยละ
คงท่ีตอป ในระหวางงวด บริษัทยอยไดเบิกเงินกูยืมภายใตสัญญากูยืมดังกลาวเต็มจํานวนแลว  

11.5 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย    
คํ้าประกันโดยการจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอยไวเปนประกัน 

11.6 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยประกอบดวยเงินกู
สกุลเงินบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ถึง 2.0 ตอปและเงินกูสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ีย SIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป เงินกูยืมระยะยาว
ดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรสวน
ใหญของบริษัทยอย  

12. ทุนเรือนหุน 

12.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ
ใหแกพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและโอน
เปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวนและไมมีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 
หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตรา
การใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 3.93 บาทตอ 
1 หุนสามัญ  อยางไรก็ตาม  ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนอาจถูกปรับเม่ือมี
เหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 
ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 
กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  
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ตอมาเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอยจํานวน  10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได 
เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W3   และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 3 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใชสิทธิ 6.86 บาทตอ  1 หุนสามัญ  และมี
ระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และ
ธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 

ตอมาเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอยจํานวน  10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได 
เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W4   และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใชสิทธิ 7.81 บาทตอ  1 หุนสามัญ  และมี
ระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม
โดยกรรมการของบริษัทฯจะเปนผูกําหนดวันท่ีสามารถใชสิทธิคร้ังแรกตามความเหมาะสมโดยการ
ใชสิทธิคร้ังแรกภายหลังจากการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนเสร็จส้ินหรือมีการตัดหุนท่ีซ้ือคืนตามความใน
หมวด 3 การจําหนายและการตัดหุนท่ีซ้ือคืนของกฎกระทรวงเร่ือง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวา
ดวยการซ้ือหุนคืน การจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนและการตัดหุนท่ีซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544  

 การเปล่ียนแปลงของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้  

 จํานวน (หนวย) 

 
สําหรับงวดสามเดือน             
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2554 2553 2554 2553 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนงวด 2,800,000 8,338,000 4,430,000 2,435,500 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก

ระหวางงวด - - - 10,000,000 
หัก:  ใชสิทธิระหวางงวด - (3,908,000) (1,157,000) (8,005,500) 
  ยกเลิกสิทธิระหวางงวด - - (473,000) - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นงวด 2,800,000 4,430,000 2,800,000 4,430,000 
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12.2 หุนสามัญซ้ือคืน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 หุนสามัญซ้ือคืนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 

งบการเงินรวมและ                   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน       
2554 

31 ธันวาคม       
2553 

มูลคาหุนสามัญซ้ือคืน (พันบาท) 70,050.49 39,836.69 
จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน (พันหุน) 8,170.50 4,149.80 
ราคาเฉล่ียหุนละ (บาท) 8.57 9.60 
อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซ้ือคืนตอจํานวนหุนท่ี

บริษัทฯออก 1.73 0.88 

เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2553 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติโครงการ
ซ้ือหุนคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 90 ลานบาท และไมเกินกําไรสะสม
ของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนหุนท่ีจะซ้ือคืนจํานวน 10 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปน
รอยละ 2.14 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีซ้ือหุนคืนต้ังแตวันท่ี                 
9 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 

ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนมีกําหนดต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2554  ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 โดยให
จําหนายหุนสามัญท่ีซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุนท่ี
ซ้ือคืน การตัดหุนท่ีซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 บริษัทฯ
กําหนดราคาจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

 ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ป 2554 บริษัทฯซ้ือหุนสามัญคืนเปนจํานวน 4.02 ลานหุน ในราคาทุนรวม 
30.21 ลานบาท และไดกันกําไรสะสมเปนเงินสํารองสําหรับหุนซ้ือคืนเปนจํานวน 30.21 ลานบาท ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2554 หุนสามัญซ้ือคืนมีจํานวนรวม 8.17 ลานหุน ในราคาทุนรวม 70.05 ลานบาท 
และสํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืนมีจํานวน 70.05 ลานบาท 

12.3 สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 

 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กลต.ชส. (ว) 2/2548 
และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีท่ี ส.สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจํากัดตองกันกําไรสะสมไวเปนเงิน
สํารองเทากับจํานวนเงินท่ีไดจายซ้ือหุนคืน จนกวาจะมีการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนไดหมด หรือลดทุนท่ี
ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซ้ือคืนท่ีจําหนายไมหมดแลวแตกรณี 
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12.4 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนและเกา
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 คํานวณไดดังนี้  

(หนวย: หุน) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือน             
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2554 2553 2554 2553 

ยอดยกมา (สุทธจิากหุนสามัญซื้อคืน) 464,053,769 467,159,269 466,917,469 455,717,569 
หัก:  หุนสามัญซื้อคืน - (1,741,663) (3,572,098) (586,934) 
บวก: จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน

สามัญที่ออกในระหวางงวด - 679,652 697,656 2,914,126 

  จําหนายหุนสามัญซื้อคืน - - - 4,509,183 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 464,053,769 466,097,258 464,043,027 462,553,944 
บวก: หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดง

สิทธิ (2554: 2,800,000 หนวย, 
2553: 4,430,000 หนวย) - 2,116,378 276,946 924,839 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 464,053,769 468,213,636 464,319,973 463,478,783 

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญจํานวน 712,000 หุน ราคาหุนละ 6.86 บาท รวมเปนเงิน 4,884,320 บาท บริษัทฯไดจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจํานวน 712,000 บาท จากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี             
17 มีนาคม 2554 

ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทฯไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญจํานวน 445,000 หุน ราคาหุนละ 6.86 บาท รวมเปนเงิน 3,052,700 บาท บริษัทฯได
จดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 445,000 บาท จากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี             
30 มิถุนายน 2554 

13. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไรของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) หลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงไมสามารถถือ
เปนคาใชจายทางภาษีและหักผลขาดทุนทางภาษียกมา คูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 
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14. กําไรตอหุน        

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวด
กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับ
ลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนปหรือ  ณ  วันออกหุน
สามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้ 

  งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 
กําไร 

จํานวนหุนสามัญ     
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 52,466 165,129 464,054 466,097 0.113 0.354 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิ   - 2,117   
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 52,466 165,129 464,054 468,214 0.113 0.353 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 
กําไร 

จํานวนหุนสามัญ     
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 61,817 292,138 464,054 466,097 0.133 0.627 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิ   - 2,117   
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 61,817 292,138 464,054 468,214 0.133 0.624 
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  งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 
กําไร 

จํานวนหุนสามัญ     
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 232,290 507,181 464,043 462,554 0.501 1.096 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิ   277 925   
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 232,290 507,181 464,320 463,479 0.500 1.094 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 
กําไร 

จํานวนหุนสามัญ     
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 250,925 425,833 464,043 462,554 0.541 0.921 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิ   277 925   
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 250,925 425,833 464,320 463,479 0.540 0.919 

 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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15. เงินปนผลจาย 

 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหแกผูถือหุนสามัญของ
บริษัทฯในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนจํานวนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 139.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงิน
ปนผลดังกลาวในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554  

 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบคร่ึงปแรกส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ใหแกผูถือหุน
สามัญของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนจํานวนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 46.4 ลานบาท บริษัทฯได
จายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 16 กันยายน 2554  

16. เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 

 ในระหวางไตรมาส 2 ของป 2553 ไดเกิดเหตุการณเพลิงไหมหองควบคุมระบบการจายไฟฟาท่ีโรงงาน
ของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทยอยไดมีการจัดทําประกันครอบคลุมการ
เส่ียงภัยทุกชนิดและธุรกิจหยุดชะงัก (All Risks and Business Interruption insurance) เพื่อคุมครอง
ความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยรับรูประมาณการคาสินไหม
ทดแทนท่ีจะไดรับสําหรับความเสียหายในสินทรัพยและธุรกิจหยุดชะงัก เปนจํานวนประมาณ 61.3 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 94.7 ลานบาท) โดยอางอิงจากบันทึกขอตกลงจากผูรับประกันภัย และรับรู
เงินชดเชยท่ีจะไดรับสุทธิจํานวนเงิน 17.0 ลานบาท เปนรายไดในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันเดียวกัน (2553: 41.0 ลานบาท) อยางไรก็ตาม จํานวนเงินท่ีจะไดรับชดเชยจริงนั้นจะข้ึนอยูกับ
มูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและเง่ือนไขความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัย ขณะน้ีบริษัทยอย
อยูในระหวางการดําเนินการเพ่ือเรียกรองเงินคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

17.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปน
จํานวนเงินประมาณ 15.2 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 13.8 ลานบาท) 

17.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

17.2.1 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชายานพาหนะและ
อุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 4 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิก
ไมได   
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 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคต
ท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จายชําระภายใน   
ภายใน 1 ป 62.0 54.4 
1 ถึง 4 ป 114.9 107.5 

17.2.2 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทํา
สัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป โดย        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคตภายใต
สัญญาดังกลาวเปนจํานวนประมาณ 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 47.8 
ลานบาท 

17.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการระยะยาว 

17.3.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการ ซ่ึง
มีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป คาบริการข้ันตํ่าท่ีจะตองจายในอนาคตตามสัญญาบริการดังกลาว
มีดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จายชําระภายใน   
ภายใน 1 ป 38.9 9.0 
1 ถึง 3 ป 3.3 2.0 

17.3.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการ
ติดต้ังและบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 
23.2 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 3.6 ลานบาท) 
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17.4 การค้ําประกัน 

17.4.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการคํ้าประกันเงินกูยืมและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 ผูค้ําประกัน 

บริษัทที่ไดรับการค้ําประกัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
   - สกุลเงินบาท - - 214 141 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
   - สกุลเงินบาท 116 123 - - 
   - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4 - - - 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
   - สกุลเงินบาท 2,150 3,104 - - 
   - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 25 - - - 

17.4.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 68.4 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 28.2 ลาน
บาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทยอยซ่ึงสวนใหญประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 

17.5 คดีฟองรอง 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจาพนักงาน
กรมสรรพากรจํานวน 4.2 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯใหการคํ้าประกันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหง
หนึ่งโดยไมคิดคาธรรมเนียม เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหบริษัทฯชนะ
คดีและเพิกถอนการประเมินของเจาพนักงานฯและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของ
กรมสรรพากร ตอมาเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2552 กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลภาษีอากรกลาง และศาลไดมีคําส่ังรับอุทธรณ ปจจุบันคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
และฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาบริษัทฯจะชนะคดีดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงมิไดบันทึกหนี้สินท่ี
อาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 
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18.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร
ที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

 ธุรกิจพรีเพกและ         ธุรกิจแผนพิมพวงจร   รายการตัดบัญชี              

 ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ ระหวางกัน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก 26,129 25,060 317,544 356,705 1,212,599 1,178,779 554,727 413,865 2,084,870 1,949,349 11,814 2,535 - - 2,122,813 1,976,944 

รายไดระหวางสวนงาน 476,107 393,947 - - - - 349,401 285,057 349,401 285,057 3,089 13,942 (828,597) (692,946) - - 

รายไดทั้งสิ้น 502,236 419,007 317,544 356,705 1,212,599 1,178,779 904,128 698,922 2,434,271 2,234,406 14,903 16,477 (828,597) (692,946) 2,122,813 1,976,944 

กําไรจากการดําเนินงาน   
ตามสวนงาน 59,470 17,700       274,249 342,846 6,109 8,797 26,050 (4,872) 365,878 364,471 

รายไดที่ไมไดปนสวน               20,823 90,493 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน               (298,969) (246,469) 
คาใชจายทางการเงิน               (35,136) (43,619) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล               - (117) 
สวนของผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย               (130) 370 

กําไร               52,466 165,129 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

 ธุรกิจพรีเพกและ         ธุรกิจแผนพิมพวงจร   รายการตัดบัญชี              

 ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ ระหวางกัน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก 69,870 74,523 914,314 1,000,337 3,527,868 3,277,545 1,438,485 1,377,046 5,880,667 5,654,928 26,831 5,582 - - 5,977,368 5,735,033 

รายไดระหวางสวนงาน 1,287,995 1,041,407 - - - - 1,051,572 955,829 1,051,572 955,829 (4,774) 51,496 (2,334,793) (2,048,732) - - 

รายไดทั้งสิ้น 1,357,865 1,115,930 914,314 1,000,337 3,527,868 3,277,545 2,490,057 2,332,875 6,932,239 6,610,757 22,057 57,078 (2,334,793) (2,048,732) 5,977,368 5,735,033 

กําไรจากการดําเนินงาน   
ตามสวนงาน 111,478 99,387       898,323 1,116,260 (1,413) 31,649 11,114 (21,847) 1,019,502 1,225,449 

รายไดที่ไมไดปนสวน               130,846 165,171 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน               (804,523) (728,056) 
คาใชจายทางการเงิน               (112,784) (143,835) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (1,937) (3,142) 
สวนของผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย               1,186 (8,406) 

กําไร               232,290 507,181 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
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19. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย และราคาวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward exchange contracts) สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ (Currency 
option agreements) สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย (Cross currency and 
interest rate swap agreements) และสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ (Commodity hedge 
agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

19.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงิน จํานวน วันที่ครบกําหนด 
อัตราแลกเปล่ียน 

ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน      
ณ วันท่ี             

30 กันยายน 2554 

 (พัน)  (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหน่ึงหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

สัญญาขาย     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 32,363 26 ตุลาคม 2554 - 3 เมษายน 2555 30.2388 - 31.4408 30.9286 
ยูโร 11,658 4 ตุลาคม 2554 - 22 กุมภาพันธ 2555 41.1900 - 44.7850 41.8129 

19.2 สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 

 สกุลเงิน จํานวนท่ีซื้อ อัตราใชสิทธิ วันสงมอบ 

  (พัน) (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

 

สิทธิเลือกซื้อ เหรียญสหรัฐอเมริกา 22,000 30.20 20 ตุลาคม 2554 - 22 ธันวาคม 2554 

 หากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินสุดสัญญาสูงกวาอัตราใชสิทธิเลือกซ้ือ บริษัทฯจะทําการซ้ือท่ีอัตรา
แลกเปล่ียนเทากับอัตราใชสิทธิ  

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือเงินตราตางประเทศมีมูลคายุติธรรมเทากับ 23.0 ลาน
บาท  

19.3  สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 

19.3.1  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศ มีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2556 
โดยบริษัทฯตกลงท่ีจะเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียของวงเงินจํานวน 63.7 ลานบาท เปนเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ 30.10 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตรา
ดอกเบ้ียเงินบาทลอยตัวตามอัตรา MLR ลบอัตรารอยละ 1.50 ถึง 2.00 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาคงท่ีรอยละ 3.47 ตอป 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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19.3.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคาร
พาณิชยในประเทศ มีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 โดย
บริษัทยอยตกลงท่ีจะเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของวงเงิน 6.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาจากอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว US LIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป เปนอัตราดอกเบ้ียเหรียญสหรัฐอเมริกา
คงท่ีรอยละ 3.06 ตอป 

19.4 สัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจาก
ราคาทองแดง (Copper Swap) ดังนี้ 

สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 

ราคาตลาดของวัตถุดิบ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 

2554 

 (ตัน)  (เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตอตัน) 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตอตัน) 

ทองแดง 550 ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ 2555 8,380 - 9,200 7,132 

20. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ไดเกิดอุทกภัยอยางรายแรงในประเทศไทย โดยนํ้า
ไดเขาทวมพื้นท่ีต้ังของโรงงานและสํานักงานของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ทําใหบริษัทยอยตองหยุดการ
ผลิตช่ัวคราว อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ
ทรัพยสินของบริษัทยอยจากเหตุการณดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
เนื่องจากบริษัทยอยไดมีการทําประกันภัยคุมครองความเส่ียงภัยทุกชนิดไวแลว ในขณะน้ีบริษัทยอย
อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินของบริษัทยอย ผลกระทบของเหตุการณอุทกภัยจะถูก
บันทึกบัญชีในไตรมาสท่ี 4 ของปปจจุบัน 

21. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีใน
งวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553    

(เฉพาะรายการท่ีจัดประเภทใหม) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ี           

จัดประเภทใหม 
ตามที่            

เคยรายงานไว 
ตามที่           

จัดประเภทใหม 
ตามที่           

เคยรายงานไว 
รายไดจากการขาย 1,974,408 1,968,969 905,070 903,487 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30,901 30,745 20,856 13,266 
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทที่เก่ียวของกัน - - - 27 
กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 1,610 3,047 - 1,067 
รายไดอื่น ๆ 36,652 43,036 18,693 20,338 
ตนทุนขาย 1,612,473 1,609,264 713,117 712,679 
คาใชจายในการขาย 134,280 138,864 60,325 60,763 
คาใชจายในการบริหาร 112,189 96,302 42,730 35,578 
คาตอบแทนผูบริหาร - 14,512 - 7,152 
ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง - - 6,990 - 
คาใชจายทางการเงิน 43,619 45,845 13,098 13,654 

(หนวย: พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553    

(เฉพาะรายการท่ีจัดประเภทใหม) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ี           

จัดประเภทใหม 
ตามที่            

เคยรายงานไว 
ตามที่           

จัดประเภทใหม 
ตามที่           

เคยรายงานไว 
รายไดจากการขาย 5,729,451 5,718,082 2,475,610 2,472,591 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 19,904 15,912 - - 
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทที่เก่ียวของกัน - - - 66 
กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 1,478 14,911 - 5,689 
รายไดอื่น ๆ 99,818 113,276 47,613 50,787 
ตนทุนขาย 4,509,584 4,502,814 1,959,175 1,958,414 
คาใชจายในการขาย 384,756 390,913 158,803 159,564 
คาใชจายในการบริหาร 343,300 296,351 133,057 109,004 
คาตอบแทนผูบริหาร - 47,562 - 24,053 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 3,510 9,101 
ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง - - 4,589 - 
คาใชจายทางการเงิน 143,835 155,365 41,365 46,273 

22. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันท่ี                  
10 พฤศจิกายน 2554 


