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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1  ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย
และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือ
วันท่ี 21 ธันวาคม 2535 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ีเลขท่ี 125-125/1, 1 หมู 4 นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง 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 
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพรีเพกและลามิ
เนต ใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยสองแหง (บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ บริษัท เคซี
อี เทคโนโลยี จํากัด) โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนอยูท่ีเลขท่ี 115/2 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

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

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) 
ดังตอไปนี้  

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศ อัตรารอยละของการถือหุน  

   2554 2553 

   รอยละ รอยละ 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตและจําหนาย              

แผนพิมพวงจร 
ไทย 100.00 100.00 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผลิตและจําหนาย              
แผนพิมพวงจร 

ไทย 99.99 99.99 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 74.80 และ           
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด         
รอยละ 25.20) 

ผลิตและจําหนายพรีเพก      
และลามิเนต 

ไทย 100.00 100.00 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนขายในประเทศ ไทย 60.00 60.00 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ผูใหบริการในการวาง

ระบบและใหการ
สนับสนุนดาน
คอมพิวเตอร 

ไทย 49.00 49.00 
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ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอย จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและรายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญและ
ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดถูก         
ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว  

จ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 

  ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

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 
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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 และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

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 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือ
เกิดรายการ  
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บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานดังกลาว
ในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของป
ปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบันของบริษัทฯและบริษัทยอย
ลดลงเปนจํานวน 63 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 37 ลานบาท) และบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไร
สําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 8 ลานบาท (0.017 บาทตอหุน) (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปน
จํานวน 4 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง 0.007 บาทตอหุน) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
 ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด  

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหบริษัทฯระบุสกุลเงินหลักท่ีใชในการดําเนินงานตามเง่ือนไขที่
ระบุในมาตรฐานและบริษัทฯตองบันทึกรายการบัญชี แสดงฐานะการเงินและวัดผลการดําเนินงานใน
สกุลเงินหลักท่ีใชในการดําเนินงานนั้น ซ่ึงอาจไมใชสกุลเงินบาท  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5.1 การรับรูรายได 

ก) ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาไดโอนใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

ข) รายไดคาบริการ 

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

ค) ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

ง) เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงมีกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับต้ังแตวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช  

5.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยอาศัย
การวิเคราะหอายุหนี้และสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมถึง
แนวโนมท่ีจะไดรับชําระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเปนรายๆ ไป 
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5.4    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออม ซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.5 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือมูลคา
สุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยตนทุนของวัตถุดิบ คาแรง
ทางตรงและคาโสหุยในการผลิต  

วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลือง อะไหลและอุปกรณโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการ
ผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา         
ตามวิธีราคาทุน 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตาม           
มูลคายุติธรรม ซ่ึงคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคาท่ีเปล่ียนแปลงไปของหลักทรัพยดังกลาว จะบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน ตนทุนของเงินลงทุนดังกลาวคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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5.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและ
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้  

 

อาคารและโรงงาน -  20 - 25  ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน -  5 - 20  ป 
สวนปรับปรุงโรงงานและสํานักงาน -  5 - 20  ป 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  5 - 10  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางทาง
และระหวางติดต้ัง 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผล
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือ
บริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

5.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการ
รับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมีอายุการใหประโยชนระหวาง 5 และ 15 ป 
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5.9 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ     
และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคา
จากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะ
ไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอน
ถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดย
การจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากัน
ไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดย
รับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที  

5.10 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  
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สัญญาเชาดําเนินงาน  

สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ยังคงอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานสุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชาจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอน
หมดอายุการเชา เชนเบ้ียปรับท่ีตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

5.11 ตนทุนการกูยืม  

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสรางหรือการผลิต สินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน
ในการทําใหอยูในสภาพพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวา
สินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปน
คาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการ
กูยืมนั้น  

5.12 หุนสามัญซ้ือคืน 

 หุนสามัญซ้ือคืนแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน หากราคา
ขายของหุนสามัญซ้ือคืนสูงกวาราคาซ้ือของหุนสามัญซ้ือคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญซ้ือคืนและหากราคาขายของหุนสามัญซ้ือคืนตํ่ากวาราคาซ้ือของหุนสามัญซ้ือคืน 
บริษัทฯจะนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญซ้ือคืนใหหมดกอนแลวจึงนําผลตางท่ีเหลืออยู
ไปหักจากบัญชีกําไรสะสม 

5.13 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ี
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก         
บริษัทฯและบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกัน
ตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน 

5.14 เงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

5.15 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

5.16 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี          
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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5.17 ตราสารอนุพันธ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะ
ถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา  

สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 

สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศเปนการตกลงระหวางคูสัญญา โดยผูขายจะใหสิทธิแกผู
ซ้ือในการซ้ือ (สิทธิเลือกซ้ือ) หรือขาย (สิทธิเลือกขาย)  เงินตราตางประเทศตามอัตราแลกเปล่ียนท่ี
กําหนดไวในอนาคต บริษัทฯและบริษัทยอยตกลงทําสัญญาดังกลาวเพื่อปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในตลาด 

จํานวนเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยทําสัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศเพ่ือปองกันความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในตลาด ไมไดรับรูเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันทํา
สัญญา อยางไรก็ตามคาธรรมเนียมท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายจากการทําสัญญาดังกลาวจะทยอยตัด
จําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญานั้น 

 สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย เปนการตกลงระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย
และคูสัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนเงินตนในสกุลเงินท่ีแตกตางกันเม่ือวันเร่ิมแรกของสัญญา และจะทําการ
แลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีตรงขามกันในจํานวนเดียวกัน โดยอาจทยอยแลกเปล่ียนในระหวางระยะเวลา
ของสัญญาหรือเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาแลวแตการตกลงกันของคูสัญญา นอกจากน้ัน คูสัญญาแต
ละฝายจะจายและรับดอกเบ้ียท่ีคํานวณจากเงินตนและอัตราดอกเบ้ียท่ีตกลงกันไวลวงหนาตลอดอายุ
สัญญา  

รายการลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียซ่ึงมีไวเพื่อ
ปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียในตลาด ในสวนของ
ลูกหนี้และเจาหนี้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนสกุลเงินตางประเทศจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ 
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน ในขณะท่ีผลตางท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับหรือตอง
จายชําระตามสวนของการตกลงแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเปนสวนหนึ่งของรายไดหรือ
คาใชจายดอกเบ้ียตลอดอายุของสัญญา กําไรและขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชําระคืนเงิน
กูยืมกอนกําหนดรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน ลูกหนี้และเจาหนี้ตาม
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 

บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมี
ขอผูกมัดในการซ้ือวัตถุดิบตามราคาและปริมาณตามท่ีกําหนดไวในสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยตก
ลงทําสัญญาดังกลาวเพื่อปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของราคาสินคาในตลาด บริษัทฯและ
บริษัทยอยจะรับรูกําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาสิทธิเลือก
ขายสินคาดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการประมาณการ 
ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

ในการประมาณคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
ในการประมาณผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดจากสินคาลาสมัยและเส่ือมคุณภาพรวมถึงผลกระทบจาก
ราคาตลาดท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ 

 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรท่ีใชในแบบจําลอง
ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

คดีฟองรอง 

 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเชื่อม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไมไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินสด 207 226 50 50 
เงินฝากธนาคาร 535,328 142,952 142,442 20,970 
รวม 535,535 143,178 142,492 21,020 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 
ถึง 3.15 ตอป (2553: รอยละ 0.05 ถึง 0.75 ตอป) 
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 275,413 268,447 210,832 158,144 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 54,915 76,672 75,310 79,959 
3 - 6 เดือน 677 4 28,342 272 
6 - 12 เดือน 167 - 163 - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 331,172 345,123 314,647 238,375 
     
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 848,883 1,031,236 539,931 421,017 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 281,651 151,923 145,861 108,957 
3 - 6 เดือน 18,789 613 16,412 - 
6 - 12 เดือน 1,456 956 1,360 - 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 71 1,285 71 - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,150,850 1,186,013 703,635 529,974 
รวมลูกหน้ีการคา 1,482,022 1,531,136 1,018,282 768,349 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (353) (165) (322) (136) 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,481,669 1,530,971 1,017,960 768,213 
     
ลูกหน้ีอื่น     
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน - 75 4,661 42 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 64,751 53,885 10,772 29,239 

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - - 66,496 

รวมลูกหน้ีอื่น 64,751 53,960 15,433 95,777 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 1,546,420 1,584,931 1,033,393 863,990 
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9.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 276 300 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

รายไดคาบริการ - - 17 21 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง
รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาขายสินทรัพยถาวร - - 1 1 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร
และราคาท่ีตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ - - - 187 ตามท่ีประกาศจายในรายงาน
การประชุมผูถือหุน 

รายไดอื่น - - 11 7 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 1,089 919 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาซ้ือสินทรัพยถาวร - - 6 49 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 1,171 1,289 575 577 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมี

คุณภาพใกลเคยีงกันและ 
เงื่อนไขการขายเชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 52 72 18 19 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมี
คุณภาพใกลเคยีงกันและ 
เงื่อนไขการซื้อเชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 50 64 29 28 อัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งเปน        
อัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 97,112 67,950 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 42,357 72,099 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 3,513 4,176 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 864 924 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 46 - 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - บริษัทยอย - - 143,892 145,149 

บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 297,822 304,108 163,011 131,604 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 33,350 41,090 12,405 28,160 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - บริษัทรวม 331,172 345,198 175,416 159,764 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวของกัน 331,172 345,198 319,308 304,913 

     
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 349,453 242,866 
บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 43,483 36,587 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 15,881 40,135 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 455 3,875 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - บริษัทยอย - - 409,272 323,463 

บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 26,217 26,221 15,115 12,608 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - บริษัทรวม 26,217 26,221 15,115 12,608 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวของกัน 26,217 26,221 424,387 336,071 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนระยะส้ันท่ีใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 72 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 35 ลานบาท) (2553: 61 ลานบาท เฉพาะ
บริษัทฯ: 31 ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกนักับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน             
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29.4 

10. สินคาคงเหลือ  

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน
ใหเปนมูลคาสุทธิที่        

จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคาสําเร็จรูป 167,526 256,382 (20,064) (28,647) 147,462 227,735 
งานระหวางทํา 222,750 319,431 - - 222,750 319,431 
วัตถุดิบ 321,291 318,185 (1,108) (3,022) 320,183 315,163 
วัสดุสิ้นเปลือง 251,296 270,574 (11,946) (12,193) 239,350 258,381 
อะไหลและอุปกรณ 119,447 141,183 - (343) 119,447 140,840 
สินคาระหวางทาง 30,550 70,613 - - 30,550 70,613 

รวม 1,112,860 1,376,368 (33,118) (44,205) 1,079,742 1,332,163 

 

   (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน
ใหเปนมูลคาสุทธิที่        

จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคาสําเร็จรูป 70,852 71,242 (8,022) (4,811) 62,830 66,431 
งานระหวางทํา 154,239 90,457 - - 154,239 90,457 
วัตถุดิบ 109,943 76,106 (35) (1,179) 109,908 74,927 
วัสดุสิ้นเปลือง 133,108 111,930 (11,497) (11,616) 121,611 100,314 
อะไหลและอุปกรณ 49,832 49,290 - - 49,832 49,290 
สินคาระหวางทาง 5,416 4,825 - - 5,416 4,825 

รวม 523,390 403,850 (19,554) (17,606) 503,836 386,244 
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

       (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปนผลรับ 

 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 ซี อี อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 100,000 100,000  99.99 99.99 185,395 185,395 - - 

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

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย)       
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   2,157,485 1,957,485 - 187,320 

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 บริษัทฯไดเขาลงนามในสัญญาซ้ือหุนสามัญของบริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท เปนจํานวนเงิน 12.5 ลาน
บาท และสิทธิในการรับเงินปนผลระหวางกาลคางจายเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมี
อัตราสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว เพิ่มข้ึนจากรอยละ 94.99 เปนรอยละ 99.99 

เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดเขาลงนามใน
สัญญาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด จากผูถือหุนเดิมของบริษัท ไทย
ลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด จํานวน 6 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 243.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 24 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว 

ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯไดเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
จากผูถือหุนเดิมของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด จํานวน 1.2 ลานหุน มูลคาหุนละ 
23.5 บาท เปนจํานวนเงิน 28.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนทางตรงในบริษัทดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 74.8 และ
รอยละ 25.2 ตามลําดับ หรือคิดเปนการถือหุนทางตรงและทางออมโดยบริษัทฯเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 100 
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บริษัทฯไดบันทึกสวนเกินซ่ึงเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกวามูลคา
ตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันท่ีซ้ือจํานวนเงินประมาณ 38.6 ลานบาท ไวในสวนของผูถือหุนภายใต
หัวขอ “สวนเกินของเงินลงทุนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกวามูลคาตาม
บัญชีของบริษัทยอย ณ วันท่ีซ้ือ” 

ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดโอนกลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด จํานวน 541.8 ลานบาท โดยพิจารณาจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอย
ดังกลาว ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน และฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือม่ันวา
บริษัทยอยดังกลาวจะมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องในอนาคต 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2554 ของบริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี 
จํากัด มีมติอนุมัติใหบริษัทยอยดังกลาวเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 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 
ลานบาท โดยบริษัทฯเขาถือหุนสามัญท่ีออกใหมท้ังหมดและไดจายชําระคาหุนเต็มจํานวนในระหวาง
ป บริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งใน
ประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญช ี
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ 

บริษัท เคซีอี อเมริกา     
อิงค จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศใหกับ
บริษัทฯและบริษัท
ในเครือ 

สหรัฐอเมริกา 

50.00 50.00 644 644 55,421 50,660 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร    
พีทีอี จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศใหกับ
บริษัทฯและบริษัท
ในเครือ 

สิงคโปร 

49.00 49.00 4,201 4,201 26,712 26,156 
รวม     4,845 4,845 82,133 76,816 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2554 2553 2554 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 

 

 
  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จาก         

เงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลรับระหวางป 

 2554 2553 2554 2553 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 831 2,218 - - 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด (1,190) 540 - - 
รวม (359) 2,758 - - 

 สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนสําหรับป 2554 และ 2553 คํานวณ
จากงบการเงินซ่ึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสอง
แหงดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงิน 

12.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

     (หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 
ปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

กําไร(ขาดทุน)
สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษัท เคซีอี อเมริกา 
อิงค จํากัด 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

431 435 312 324 1,095 1,107 3 3 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร 
พีทีอี จํากัด 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

109 109 62 62 170 204 (2) 1 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
     เครื่องตกแตง     โรงงานและ เครื่องจักรและ   
   เครื่องจักร  ติดตั้งและ   สวนปรับปรุง อุปกรณ เครื่องจักร  
  อาคาร และอุปกรณ สวนปรับปรุง อุปกรณ สวนปรับปรุง  โรงงานระหวาง ระหวาง และอุปกรณ  
 ที่ดิน และโรงงาน โรงงาน โรงงาน สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง ติดตั้ง ระหวางทาง รวม 

ราคาทุน            
31 ธันวาคม 2552 337,187 682,674 7,933,801 233,674 649,196 19,421 47,425 3,957 79,723 - 9,987,058 
ซื้อเพิ่ม - 142 34,125 13,610 6,179 1,045 33,604 336 182,527 20,658 292,226 
โอนเขา (โอนออก) - 240,001 117,638 8,226 (240,126) - 212 (4,293) (102,607) (19,051) - 
จําหนาย - - (85,353) (2,060) (7,915) - (6,453) - (1,654) - (103,435) 
31 ธันวาคม 2553 337,187 922,817 8,000,211 253,450 407,334 20,466 74,788 - 157,989 1,607 10,175,849 
ซื้อเพิ่ม - 585 59,581 10,002 17,602 393 19,088 - 295,270 198,423 600,944 
โอนเขา (โอนออก) - 52,063 100,164 7,081 (16) - 635 - (158,762) (8,547) (7,382) 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - (407,350) (1,505,119) (63,947) (4,154) (156) (6,055) - (5,588) - (1,992,369) 
31 ธันวาคม 2554 337,187 568,115 6,654,837 206,586 420,766 20,703 88,456 - 288,909 191,483 8,777,042 
คาเสื่อมราคาสะสม            
31 ธันวาคม 2552  - 271,328 3,550,175 104,382 400,746 10,716 30,826 - - - 4,368,173 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 98,031 444,633 26,106 9,713 1,304 9,735 - - - 589,522 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            
   สินทรัพยที่จําหนายระหวางป - - (83,331) (1,770) (7,822) - (5,221) - - - (98,144) 
31 ธันวาคม 2553  - 369,359 3,911,477 128,718 402,637 12,020 35,340 - - - 4,859,551 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 69,773 429,139 27,777 8,911 872 11,686 - - - 548,158 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพย            
   ที่จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางป - (244,178) (603,227) (11,131) (3,630) (156) (3,480) - - - (865,802) 
31 ธันวาคม 2554 - 194,954 3,737,389 145,364 407,918 12,736 43,546 - - - 4,541,907 
คาเผื่อการดอยคา            
31 ธันวาคม 2552  - - - - - - - - - - - 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - 8,128 - - - - - - - 8,128 
31 ธันวาคม 2553  - - 8,128 - - - - - - - 8,128 
โอนกลับระหวางป - - (8,128) - - - - - - - (8,128) 
31 ธันวาคม 2554 - - - - - - - - - - - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี            
31 ธันวาคม 2553 337,187 553,458 4,080,606 124,732 4,697 8,446 39,448 - 157,989 1,607 5,308,170 

31 ธันวาคม 2554 337,187 373,161 2,917,448 61,222 12,848 7,967 44,910 - 288,909 191,483 4,235,135 
คาเสื่อมราคาสําหรับป            
ป 2553 (จํานวน 569 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 589,522 

ป 2554 (จํานวน 527 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 548,158 



 

 23

 
 (หนวย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     เครื่องตกแตง     เครื่องจักรและ  
   เครื่องจักร  ติดตั้งและ   อุปกรณ  
  อาคาร และอุปกรณ สวนปรับปรุง อุปกรณ สวนปรับปรุง  ระหวาง  
 ที่ดิน และโรงงาน โรงงาน โรงงาน สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน          
31 ธันวาคม 2552 164,000 132,229 2,068,505 155,703 39,506 16,966 14,371 34,110 2,625,390 
ซื้อเพิ่ม - - 27,626 12,493 2,714 1,045 10,604 60,569 115,051 
โอนเขา (โอนออก) - - 64,898 800 (5,156) - - (60,542) - 
จําหนาย - - (52,672) (2,060) (4,799) - - - (59,531) 
31 ธันวาคม 2553 164,000 132,229 2,108,357 166,936 32,265 18,011 24,975 34,137 2,680,910 
ซื้อเพิ่ม - 35 30,346 9,195 13,657 303 14,258 24,295 92,089 
โอนเขา (โอนออก) - - 14,171 - (111) - - (14,060) - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (26,353) (66) (1,661) - (4,398) - (32,478) 

31 ธันวาคม 2554 164,000 132,264 2,126,521 176,065 44,150 18,314 34,835 44,372 2,740,521 
คาเสื่อมราคาสะสม          
31 ธันวาคม 2552  - 65,604 1,108,445 85,980 26,827 7,846 10,644 - 1,305,346 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,971 135,109 22,595 3,045 907 3,150 - 170,777 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพยที่จําหนายระหวางป - - (50,551) (1,770) (4,778) - - - (57,099) 
31 ธันวาคม 2553  - 71,575 1,193,003 106,805 25,094 8,753 13,794 - 1,419,024 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 4,658 124,362 23,762 3,248 773 3,584 - 160,387 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพยที่จําหนายระหวางป - - (25,156) (66) (1,137) - (1,983) - (28,342) 

31 ธันวาคม 2554 - 76,233 1,292,209 130,501 27,205 9,526 15,395 - 1,551,069 
มูลคาสุทธิตามบัญชี          
31 ธันวาคม 2553 164,000 60,654 915,354 60,131 7,171 9,258 11,181 34,137 1,261,886 

31 ธันวาคม 2554 164,000 56,031 834,312 45,564 16,945 8,788 19,440 44,372 1,189,452 
คาเสื่อมราคาสําหรับป          

ป 2553 (จํานวน 164 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 170,777 

ป 2554 (จํานวน 153 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 160,387 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองจักรและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึง
ตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย
ดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 1,718 ลานบาท และ 1,375 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 786 ลานบาท 
และ 616 ลานบาท ตามลําดับ) 

13.1 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนําทรัพยสินของ  บริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีระบุ
ในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพันใดๆ  

13.2 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  

13.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไดจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักร
ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 202 ลานบาท (2553: 279 ลาน
บาท) เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 18 

13.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซ่ึง
มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,164 ลานบาท (2553: 1,960 ลาน
บาท) เพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุ 15 และ 18 

13.3 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบ้ียจายไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางติดต้ังสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ดอกเบี้ยจายที่รวมเปนตนทุนเครื่องจักร       
และอุปกรณ (พันบาท) 262 80 - - 
อัตราการต้ังขึ้นเปนทุน (รอยละตอป) 2.14 - 2.26 1.96 - 2.16 - - 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2552 99,519 52,945 
ซื้อเพ่ิม 27,482 20,161 

จําหนาย/ตัดจําหนาย (668) (668) 

31 ธันวาคม 2553 126,333 72,438 

ซื้อเพ่ิม 15,300 12,037 

31 ธันวาคม 2554 141,633 84,475 

คาตัดจําหนายสะสม   
31 ธันวาคม 2552 43,306 16,250 
คาตัดจําหนายสําหรับป  8,336 3,200 

คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสินทรัพยที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (668) (668) 

31 ธันวาคม 2553 50,974 18,782 

คาตัดจําหนายสําหรับป  4,214 4,003 

31 ธันวาคม 2554 55,188 22,785 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

31 ธันวาคม 2553 75,359 53,656 

31 ธันวาคม 2554 86,445 61,690 

คาตัดจําหนายสําหรับป   

2553 8,336 3,200 

2554 4,214 4,003 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2554 2553 2554 2553 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 6,545 - 6,545 
เงินกูยืมระยะสั้น 3.40 - 4.78 918,950 212,875 240,000 100,625 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 1.35 - 4.26 2,042,462 2,584,913 920,149 886,913 

ทรัสตรีซีท 1.45 - 3.05 589,655 364,709 53,728 66,758 

รวม  3,551,067 3,169,042 1,213,877 1,060,841 

15.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของบริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี      
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

15.2 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

15.3 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญ
ของบริษัทยอยดังกลาว  

16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 15,112 14,081 416,613 330,672 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 835,410 880,873 335,957 254,308 
เจาหน้ีคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - 

กิจการที่เก่ียวของกัน - - 430 3,875 
เจาหน้ีคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - 

กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 359,346 70,532 20,075 15,885 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 11,105 12,140 7,344 1,524 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 69,585 60,466 24,440 15,178 

คาใชจายคางจาย 176,119 151,675 69,559 47,869 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 1,466,677 1,189,767 874,418 669,311 
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17. หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 158,666 270,458 145,406 249,944 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (3,430) (9,288) (2,630) (7,820) 
รวม 155,236 261,170 142,776 242,124 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (51,511) (105,858) (43,348) (96,199) 
หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - 

สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หน่ึงป 103,725 155,312 99,428 145,925 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ
โรงงานสําหรับใชในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ีย 4 ป และเม่ือครบกําหนดสัญญาบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวไดในราคาตามท่ีกําหนดในสัญญา 

ณ วันท่ี 3 1 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชา
ซ้ือและเชาการเงินดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 54.0 104.6 158.6 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (2.5) (0.9) (3.4) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 51.5 103.7 155.2 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 45.3 100.1 145.4 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (1.9) (0.7) (2.6) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 43.4 99.4 142.8 
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18. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

สวนที่ เปนสกุลเงินยูโร  (งบการเงินรวม 
2553: 0.18 ลานยูโร)  - 7,405 - - 

สวนที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา           
(งบการเงินรวม 2554: 49.04 ลานเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2554: 9.82 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 1,557,606 - 309,155 - 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 55,133 1,479,890 44,734 133,494 

รวม 1,612,739 1,487,295 353,889 133,494 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (352,564) (397,407) (124,727) (47,230) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง     

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,260,175 1,089,888 229,162 86,264 
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รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้  

   จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม 

สวนที่ถึง 
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 

สวนที่ถึง 
กําหนดชําระ    
เกินกวาหนึ่งป รวม 

ระยะเวลา
เงินกู อัตราดอกเบี้ย ชําระคืนเงินตน ชําระดอกเบี้ย 

  (พัน) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)  (รอยละตอป)   
เฉพาะของบริษัทฯ         

1. 2 เมษายน 2551 250,000 พันบาท 42,250 2,484 44,734 3 ป 10 เดือน MLR - รอยละคงที่  1 เดือน   1 เดือน 
2. 25 มีนาคม 2554 1,800 พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
13,561 34,778 48,339 4 ป 3 เดือน SIBOR 3M + รอยละคงที่  1 เดือน   1 เดือน 

3. 25 มีนาคม 2554 2,850 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

18,144 29,183 47,327 5 ป 6 เดือน SIBOR 3M + รอยละคงที่  1 เดือน   1 เดือน 

4. 19 กรกฎาคม 2554 7,000 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,772 162,717 213,489  3 ป 6 เดือน SIBOR 3M + รอยละคงที่  1 เดือน   1 เดือน 

รวมเงินกูยืมเฉพาะกิจการ  124,727 229,162 353,889     
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   จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม 

สวนที่ถึง 
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 

สวนที่ถึง 
กําหนดชําระ    
เกินกวาหนึ่งป รวม 

ระยะเวลา
เงินกู อัตราดอกเบี้ย ชําระคืนเงินตน ชําระดอกเบี้ย 

  (พัน) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)  (รอยละตอป)   
บริษัทยอย         
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด        

1. 12 พฤษภาคม 2554  4,000 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

95,496 - 95,496 3 ป SIBOR 3M + รอยละคงที่ 3 เดือน  1 เดือน  

2. 12 พฤษภาคม 2554 4,000 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

31,832 95,496 127,328 3 ป SIBOR 3M + รอยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน  

3. 12 พฤษภาคม 2554 4,000 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

- 127,328 127,328 3 ป SIBOR 3M + รอยละคงที่ 3 เดือน 1 เดือน  

   127,328 222,824 350,152     

          
 
 



 

 31

 

   จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม 

สวนที่ถึง 
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 

สวนที่ถึง   
กําหนดชําระ   
เกินกวาหนึ่งป รวม 

ระยะเวลา    
เงินกู อัตราดอกเบี้ย ชําระคืนเงินตน ชําระดอกเบี้ย 

  (พัน) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)  (รอยละตอป)   
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด        

1. 13 มิถุนายน 2554 3,000 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

- 63,070 63,070  6 ป SIBOR 3M +        
รอยละคงที่ 

3 เดือน  1 เดือน  

2. 24 มิถุนายน 2554 2,255 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

35,868 20,968 56,836 2 ป SIBOR 1M +        
รอยละคงที่ 

1 เดือน  1 เดือน  

   35,868 84,038 119,906     
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด        

1. 28 กุมภาพันธ 2548 180,000 พันบาท 10,400 - 10,400  6 ป MLR - รอยละคงที่ 3 เดือน  1 เดือน  
2. 12 พฤษภาคม 2554

แกไขเพิ่มเติม     
22 ธันวาคม 2554 

25,605 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

42,018 694,547 736,565 4 ป 11 เดือน SIBOR +            
รอยละคงที่ 

1 เดือน  1 เดือน  

3. 19 พฤษภาคม 2554 2,700 พันเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

12,223 29,604 41,827 6 ป SIBOR +            
รอยละคงที่ 

3 เดือน  1 เดือน  

  64,641 724,151 788,792     

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  227,837 1,031,013 1,258,850     

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย 352,564 1,260,175 1,612,739     
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18.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยคํ้าประกัน
โดยบริษัทฯและภายใตสัญญาเงินกู บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ รวมถึงการดํารง
อัตราสวนหนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียตอทุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 2:1 และ
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไมนอยกวา 1.2:1 

18.2 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย    
คํ้าประกันโดยการจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรของบริษัทยอยไวเปนประกัน 

18.3 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยคํ้าประกันโดย 
บริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยไวเปน
ประกัน  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิได             
เบิกใช  

19. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

19.1 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชน           
ของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสมตนป (หมายเหตุ 3) 63,459 36,661 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  5,781 2,245 
ตนทุนดอกเบี้ย 2,182 1,267 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (9,280) (8,677) 

ยอดคงเหลือปลายป 62,142 31,496 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 8 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวน 4 ลานบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
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19.2 ขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมิน 

ขอสมมติฐานทางการเงิน     
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 3.8 3.8 3.8 3.8 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

(ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน) 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 

ขอสมมติฐานดานประชากรศาสตร 

ก) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับการมรณะ: อัตรามรณะอางอิงตามตารางมรณะปพุทธศักราช 2540 (TMO97) 
ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงตาราง
มรณะ TMO97 ท่ีนํามาใชในการประเมินสมมติฐานนั้นประกอบไปดวยขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจาก
การสํารวจของบริษัทประกันชีวิตตาง ๆ ในประเทศไทย ซ่ึงทําใหสามารถเชื่อม่ันไดวาตัวเลข
ดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงอัตราการมรณะท่ีเกิดข้ึนจริงของประชากรในประเทศไทย 

ข) ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชวงอายุ 2554 2553 2554 2553 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อายุกอน 29 ป  16.0 -  28.0  16.0 -  28.0 16.0 16.0 
อายุ 30 - 39 ป  8.0  -  20.0  8.0  -  20.0 8.0 8.0 
อายุ 40 - 49 ป  6.0  -  10.0  6.0  -  10.0 6.0 6.0 
อายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป  2.0  -  5.0  2.0  -  5.0 2.0 2.0 

 อัตราการหมุนเวียนของพนักงานขางตนแสดงใหเห็นถึงอัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ 
ซ่ึงไมรวมถึงการตาย การสูญเสียสมรรถภาพการทํางานจนเปนเหตุใหออกจากงานและการเกษียณ
กอนกําหนด ดังนั้น การคํานวณผลประโยชนท่ีจายใหแกพนักงานจะอยูบนพื้นฐานของสมมติฐาน
ดังกลาว 
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20. ทุนเรือนหุน 

20.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ
ใหแกพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและโอน
เปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวนและไมมีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 
หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตรา
การใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใชสิทธิ  3.93 บาท
ตอ  1 หุนสามัญ  อยางไรก็ตาม  ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนอาจถูกปรับเม่ือมี
เหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือช้ีชวน  และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก  ๆ  ไตรมาส ในวันท่ี 15 
ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 
ถึง 18 กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

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 
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ตอมาเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอยจํานวน  10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือ
ไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W4   และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใชสิทธิ 7.81 บาทตอ  1 หุนสามัญ 
และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และ
ธันวาคมโดยกรรมการของบริษัทฯจะเปนผูกําหนดวันท่ีสามารถใชสิทธิคร้ังแรกตามความเหมาะสม
โดยการใชสิทธิคร้ังแรกภายหลังจากการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนเสร็จส้ินหรือมีการตัดหุนท่ีซ้ือคืนตาม
ความในหมวด 3 การจําหนายและการตัดหุนท่ีซ้ือคืนของกฎกระทรวงเร่ือง กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนและการตัดหุนท่ีซ้ือคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

 การเปล่ียนแปลงระหวางปของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้  

 จํานวน (พนัหนวย) 

 2554 2553 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัตนป 4,430 2,435 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป - 10,000 
หัก: ใชสิทธิระหวางป (1,157) (8,005) 
 ยกเลิกสิทธิระหวางป (473) - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินป 2,800 4,430 

20.2 หุนสามัญซ้ือคืน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หุนสามัญซ้ือคืนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 

งบการเงินรวมและ                   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 
มูลคาหุนสามัญซ้ือคืน (พันบาท) 70,050.49 39,836.69 
จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน (พันหุน) 8,170.50 4,149.80 
ราคาเฉล่ียหุนละ (บาท) 8.57 9.60 
อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซ้ือคืน                                          
ตอจํานวนหุนท่ีบริษัทฯออก 1.73 0.88 
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เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2553 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติโครงการ
ซ้ือหุนคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 90 ลานบาท และไมเกินกําไรสะสม
ของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนหุนท่ีจะซ้ือคืนจํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปน
รอยละ 2.14 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุนคืน ต้ังแตวันท่ี                 
9 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 

ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนมีกําหนดต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 โดยให
จําหนายหุนสามัญท่ีซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุนท่ี
ซ้ือคืน การตัดหุนท่ีซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการวาดวยการซ้ือหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซ้ือคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกําหนดราคา
จําหนายหุนท่ีซ้ือคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

ในระหวางป 2554 และ 2553 บริษัทฯซ้ือหุนสามัญคืนเปนจํานวน 4.02 ลานหุน และ 4.15 ลานหุน 
ตามลําดับ ในราคาทุนรวม 30 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ และไดกันกําไรสะสมเปนเงิน
สํารองสําหรับหุนซ้ือคืนเปนจาํนวน 30 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ  

ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืนจํานวน 0.95 ลานหุน ซ่ึงมี
ราคาทุน 1.1 ลานบาท ในราคาขายรวม 5.6 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซ้ือคืน
จากราคาตลาดของหุน ณ วันท่ีขาย ท้ังนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายท่ีสูงกวาราคาซ้ือ
หุนทุนซ้ือคืนจํานวนประมาณ 4.5 ลานบาท ใน “สวนเกินมูลคาหุน” ในสวนของผูถือหุน 

ข) ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืนจํานวน 5.83 ลานหุน ซ่ึงมี
ราคาทุน 6.4 ลานบาท ในราคาขายรวม 42.6 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซ้ือคืน
จากราคาตลาดของหุน ณ วันท่ีขาย ท้ังนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายท่ีสูงกวาราคาซ้ือ
หุนทุนซ้ือคืนจํานวนประมาณ 36.2 ลานบาท ใน “สวนเกินมูลคาหุน” ในสวนของผูถือหุน 

20.3 สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 

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

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี                
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คํานวณไดดังนี้  

(หนวย: พันหุน) 

 

งบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 

ยอดยกมา (สุทธิจากหุนสามัญซื้อคืน) 466,918 455,718 
หัก: หุนสามัญซือ้คืนระหวางป (3,685) (1,485) 
บวก: จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกในระหวางป 813 4,340 

จําหนายหุนสามัญซื้อคืน - 5,081 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 464,046 463,654 
บวก: หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดงสิทธิ    

              (2554: 2,800,000 หุน, 2553: 4,430,000 หุน) 61 900 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 464,107 464,554 

ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทฯไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญจํานวน 1,482,500 หุน ราคาหุนละ 3.93 บาท รวมเปนเงิน 5,826,225 บาท บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวเปนจํานวน 1,482,500 บาท กับกระทรวงพาณิชยเม่ือ
วันท่ี 8 เมษายน 2553  

ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 2,615,000 หุน ราคาหุนละ 6.86 บาท รวมเปนเงิน 17,938,900 บาท        
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวเปนจํานวน 2,615,000 บาท กับกระทรวง
พาณิชยเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553  

ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 480,000 หุน ราคาหุนละ 3.93 บาท และ 3,428,000 หุน ราคาหุนละ 
6.86 บาท รวมเปนเงิน 25,402,480 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวเปน
จํานวน 3,908,000 บาท กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2553 

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญจํานวน 712,000 หุน ราคาหุนละ 6.86 บาท รวมเปนเงิน 4,884,320 บาท บริษัทฯได
จดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 712,000 บาท จากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี             
17 มีนาคม 2554 



 

38 
 

ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทฯไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญจํานวน 445,000 หุน ราคาหุนละ 6.86 บาท รวมเปนเงิน 3,052,700 บาท บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 445,000 บาท จากการใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี             
30 มิถุนายน 2554 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

22. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 3,466,361 3,289,267 2,061,703 1,788,227 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 185,537 (89,100) (63,392) (11,873) 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน 1,264,798 1,185,591 474,000 432,884 

คาเสื่อมราคา 548,158 589,522 160,387 170,777 
คาสาธารณูปโภค 462,949 488,827 150,911 142,819 
คาขนสงสินคา 216,280 197,231 125,382 114,612 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 227,847 225,662 64,225 64,897 
คานายหนา 141,322 180,174 56,560 52,889 

23. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2554 และ 2553 เนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษีจาก
การตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลางในป 2553 และผลขาดทุนทางภาษียกมามากกวา
กําไรสุทธิสําหรับป   

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2554 และ 2553 ของบริษัทยอยสามแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัดคํานวณ
ข้ึนจากกําไรของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการ
ลงทุน (ถามี) ของบริษัทยอยดังกลาวหลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือเปนคาใชจายทางภาษีไมไดและ
ผลขาดทุนทางภาษียกมา 
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24. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

รายละเอียด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท เค ซี อี  
อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

1. บัตรสงเสริมเลขที่ 1292/2539 1062/2541 1065/2543 1278(2)/2548 1099/2544 1249(1)/2545 1664(2)/2547 1176(2)/2550 1160(2)/2551 1378/2543 1598(2)/2547 
2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน 

พิมพวงจร 
ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพก 

ผลิตผลิตภัณฑ 
ลามิเนต 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพก 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพกและ     
ลามิเนต 

ผลิตผลิตภัณฑ 
พรีเพกและ      
ลามิเนต 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

ผลิตแผน 
พิมพวงจร 

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ            
3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก

การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมและไดรับยกเวนไม
ตองนาํเงนิปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษ ี

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

5 ป 5 ป 7 ป           
(สิ้นสุดแลว)  

7 ป  

3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงนิไดพงึประเมินเปนจํานวนเทากับ
รอยละหาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออกเปน
ระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการสงออกของปนัน้ ๆ 
จะตองไมต่าํกวารายไดจากการสงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง 
ยกเวนสองปแรก 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

 

ไดรับ
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ  ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ  ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถดุิบและวัสดุจําเปนที่
ตองนาํเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลติเพื่อการสงออก
เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันนําเขาวันแรก 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 6 มกราคม 
2539 

8 สิงหาคม 
2541 

4 มิถุนายน 
2543 

1 กันยายน 
2549 

3 พฤศจิกายน 
2543 

1 กันยายน 
2546 

7 กรกฎาคม 
2547 

2 พฤษภาคม 
2550 

22 ธันวาคม 
2552 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน 
2547 
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 รายไดจากการขายและบริการทั้งหมดของบริษัทฯสําหรับป 2554 และ 2553 เปนรายไดจากกิจการท่ี
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยสามารถจําแนกเปนรายไดจากการสงออกและการขายและบริการ
ในประเทศดังตอไปนี้  

 (หนวย: พันบาท) 
 2554 2553 

รายไดจากการขายและบริการ   
รายไดจากการสงออก 3,347,039 3,089,832 

 รายไดจากการขายและบริการในประเทศ 120,585 89,270 
รวมรายไดจากการขายและบริการ 3,467,624 3,179,102 

25. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางปกับ
จํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ  ณ  วันออกหุนสามัญ
เทียบเทา 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

 กําไรสําหรับป 
จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 132,021 534,615 464,046 463,654 0.28 1.15 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย   61 900   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 132,021 534,615 464,107 464,554 0.28 1.15 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กําไรสําหรับป 
จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 257,865 1,033,640 464,046 463,654 0.56 2.23 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย   61 900   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 257,865 1,033,640 464,107 464,554 0.56 2.23 

26. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผน
พิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีดําเนินการผลิตในประเทศไทย และ
ดําเนินธุรกิจท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
ดังตอไปนี้  
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

   ธุรกิจแผนพิมพวงจร   

 ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  
รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก 108,271 99,541 1,115,587 1,252,506 4,274,778 4,213,481 1,668,070 1,686,896 7,058,435 7,152,883 34,359 8,752 - - 7,201,065 7,261,176 
รายไดระหวางสวนงาน 1,600,535 1,301,469 - - - - 1,162,442 1,172,756 1,162,442 1,172,756 7,860 60,723 (2,770,837) (2,534,948) - - 

รายไดทั้งสิ้น 1,708,806 1,401,010 1,115,587 1,252,506 4,274,778 4,213,481 2,830,512 2,859,652 8,220,877 8,325,639 42,219 69,475 (2,770,837) (2,534,948) 7,201,065 7,261,176 
กําไรจากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน 158,380 100,398       1,073,329 1,323,621 10,166 39,056 2,188 (26,924) 1,244,063 1,436,151 

รายไดและคาใชจายที่ไมได
ปนสวน                 
เงินชดเชยคาประกันความ
เสียหาย               87,003 49,149 

รายไดอื่น               106,103 180,791 
คาใชจายในการขาย               (466,937) (492,411) 
คาใชจายในการบริหาร               (685,126) (446,643) 
คาใชจายทางการเงิน               (153,493) (184,749) 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัท
รวม               (359) 2,758 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (2,303) (1,609) 
สวนที่เปนของผูมีสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย               3,070 (8,822) 

กําไรสําหรับป               132,021 534,615 



 

 43

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร ธุรกิจบริการ 
การตัดรายการบัญชี          

ระหวางกัน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 405,024 466,408 3,829,399 4,840,797 1,578 1,831 (866) (866) 4,235,135 5,308,170 

สินทรัพยอื่น 911,834 798,237 7,542,139 5,629,936 29,956 43,264 (3,360,852) (3,026,695) 5,123,077 3,444,742 

สินทรัพยรวม 1,316,858 1,264,645 11,371,538 10,470,733 31,534 45,095 (3,361,718) (3,027,561) 9,358,212 8,752,912 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 
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27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใตการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอย
และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 4 - 8 ของเงินเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด และจะจายใหแก
พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ใน
ระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 21 ลานบาท (2553: 18 
ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท (2553: 7 ลานบาท) 

28. เงินปนผลจาย 

 ในระหวางป 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินปนผลจายดังนี้  

 
อนุมัติโดย เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจาย     
ตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 
บริษัทฯ    
สําหรับป 2554    
เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน    
วันที่ 28 เมษายน 2554 

139 0.30 

เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    
วันที่ 16 สิงหาคม 2554 

46 0.10 

รวมสําหรับป 2554  185 0.40 
สําหรับป 2553    
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรของ          
ป 2552 

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 29 เมษายน 2553 

68 0.15 

เงินปนผลระหวางกาลจากผลการ
ดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    
วันที่ 17 สิงหาคม 2553 

70 0.15 

รวมสําหรับป 2553  138 0.30 
   
บริษัทยอย   
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด   
สําหรับป 2553    
เงินปนผลประกาศจายจากกําไรของ        
ป 2550 

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน    
วันที่ 23 เมษายน 2553 

15 0.60 

เงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม     
ซึ่งยังไมไดจัดสรร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    
วันที่ 29 กันยายน 2553 

240 9.60 

รวมสําหรับป 2553  255 10.20 
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

29.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปน
จํานวนเงินประมาณ 16 ลานบาท 0.27 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.01 ลานเหรียญสิงคโปรเทียบเทาเปน
จํานวนเงินรวมท้ังส้ินประมาณ 25 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 14 ลานบาท) 

29.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

29.2.1 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชายานพาหนะและ
อุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 4 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิก
ไมได  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคต
ท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จายชําระภายใน   
ภายใน 1 ป 52 43 
1 ถึง 4 ป 104 99 

29.2.2 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทํา
สัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 บริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคตภายใตสัญญา
ดังกลาวเปนจํานวนประมาณ 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 48 ลานบาท 

29.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการระยะยาว 

29.3.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการ 
ซ่ึงมีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป คาบริการข้ันตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญาจนกระท่ัง
ส้ินสุดสัญญามีดังตอไปนี้  

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จายชําระภายใน   
ภายใน 1 ป 32 17 
1 ถึง 3 ป 3 2 
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29.3.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
การติดต้ังและบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 19 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 4 ลานบาท) 

29.4 การค้ําประกัน 

29.4.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ    
คํ้าประกันเงินกูยืมและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้ 

(หนวย: ลาน) 
 ผูค้ําประกัน 

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

 2554 2553 2554 2553 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 288 141 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 107 123 - - 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4 - - - 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 2,697 3,104 - - 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 24 - - - 

29.4.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 106 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 31 ลาน
บาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทยอยซ่ึงสวนใหญประกอบดวยหนังสือเพื่อคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 

29.5 คดีฟองรอง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะโดยเจาพนักงาน
กรมสรรพากรจํานวน 4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯใหการคํ้าประกันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง
โดยไมคิดคาธรรมเนียม เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดี
และเพิกถอนการประเมินของเจาพนักงานฯและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของ
กรมสรรพากร ตอมาเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2552 กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลภาษีอากรกลาง และศาลไดมีคําส่ังรับอุทธรณ ปจจุบันคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
และฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาบริษัทฯจะชนะคดีดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงมิไดบันทึกหนี้สินท่ี
อาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 
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30. เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 

เหตุการณไฟไหม 

ในระหวางไตรมาส 2 ของป 2553 ไดเกิดเหตุการณเพลิงไหมหองควบคุมระบบการจายไฟฟาท่ีโรงงาน
ของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทยอยไดมีการจัดทําประกันครอบคลุมการเส่ียง
ภัยทุกชนิดและธุรกิจหยุดชะงัก (All Risks and Business Interruption insurance) เพื่อคุมครองความ
เสียหายจากเหตุการณดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยรับรูคาสินไหมทดแทนท่ีจะไดรับ
สําหรับความเสียหายในสินทรัพยและธุรกิจหยุดชะงัก เปนจํานวนประมาณ 46 ลานบาท (2553: 95 ลาน
บาท) และรับรูเงินชดเชยท่ีจะไดรับสุทธิจํานวนเงิน 17 ลานบาท เปนรายไดในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สําหรับป 2554 (2553: 49 ลานบาท) 

เหตุการณน้ําทวม 

ในระหวางไตรมาส 4 ของป 2554 ไดเกิดเหตุการณน้ําทวมอยางรายแรงในประเทศ โดยนํ้าไดเขาทวม
พื้นท่ีต้ังของโรงงานและสํานักงานของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) โดยบริษัทยอย
ไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมดังกลาวเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 1,712 ลานบาท สามารถ
แบงเปนความเสียหายของสินทรัพยถาวรจํานวน 1,115 ลานบาท ความเสียหายของสินคาจํานวน 433 
ลานบาท และอ่ืนๆจํานวน 164 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยไดมีการจัดทําประกันครอบคลุมการเส่ียงภัยทุก
ชนิดและธุรกิจหยุดชะงัก (All Risks and Business Interruption insurance) เพื่อคุมครองความเสียหาย
จากเหตุการณดังกลาว และฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเช่ือม่ันวา การทําประกันภัย
ของบริษัทยอยท่ีมีอยูสามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดท้ังจํานวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทยอยจึงไดรับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายท่ีจะไดรับสําหรับความเสียหายของสินทรัพย
จํานวนประมาณ 1,548 ลานบาท และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 70 ลานบาท 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนื้อ่ืน เงินลงทุน เจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน 
และเงินกูยืมระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบการเงินเพื่อ
ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินและตราสารอนุพันธดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุม
ความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การ
ใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของ
ลูกคาจํานวนมากราย และลูกหนี้สวนใหญมีความสามารถในการชําระหนี้ดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ
และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยูในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย
ไดดังนี้            

 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ีย   อัตรา 
 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบ้ีย 
 ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ตอป 

 (ลานบาท) (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 536 - 536 0.10 - 3.15 
เงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคา - 2 2 - 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - 1,546 1,546 - 
เงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดย

วิธีสวนไดเสีย - 82 82 - 
 536 1,630 2,166  
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 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ีย   อัตรา 
 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบ้ีย 
 ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ตอป 

 (ลานบาท) (รอยละ) 

หนี้สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3,551 - 3,551 1.35 - 4.78 
เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อ่ืน - 1,467 1,467 - 
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 155 - 155 1.88 - 7.92 
เงินกูยืมระยะยาว 1,613 - 1,613 2.13 - 6.00 
 5,319 1,467 6,786  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบ้ีย   อัตรา 
 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบ้ีย 
 ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ตอป 

 (ลานบาท) (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 142 - 142 0.10 - 0.75 
เงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคา - 2 2 - 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - 1,033 1,033 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน - 2,160 2,160 - 
 142 3,195 3,337  
หนี้สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,214 - 1,214 1.35 - 4.78 
เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อ่ืน - 874 874 - 
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 143 - 143 3.77 - 5.12 
เงินกูยืมระยะยาว 354 - 354 2.13 - 5.50 
 1,711 874 2,585  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ
การขายสินคา การซ้ือวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจะจัดใหสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวมีสัดสวนและเง่ือนไขท่ีสมดุลกัน (Natural Hedging) และเนนการสรางกระแสเงินสดรับและ
จายใหสอดคลองกัน นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน โดยเนนการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรมการคา (Transaction risk) ตามสถานการณและ
การคาดการณอัตราแลกเปล่ียน เปนผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยไวจํานวนหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใช
เปนเคร่ืองมือในการปองกันความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ี
เปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญดังนี้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพย      
ทางการเงิน 

หน้ีสิน        
ทางการเงิน 

สินทรัพย      
ทางการเงิน 

หน้ีสิน        
ทางการเงิน 

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2554 

 (พันหนวย) อัตราซื้อ อัตราขาย 

     
(บาทตอหน่ึงหนวย          
เงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 32,155 119,773 17,448 37,636 31.4525 31.8319 
ยูโร 9,741 549 8,359 305 40.5938 41.3397 
ปอนดสเตอรลิง 31 - 27 - 48.3516 49.2089 
เยน - 112,449 - 2,509 0.4033 0.4124 
เหรียญสหรัฐสิงคโปร - 98 - 82 24.0790 24.6141 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward exchange contracts) สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ (Currency 
option agreements) สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย (Cross currency and 
interest rate swap agreements) และสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ (Commodity hedge 
agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ก) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงิน จํานวน วันครบกําหนดตามสัญญา 
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่            

31 ธันวาคม 2554 

 (พัน)  (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

สัญญาซ้ือ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,219 4 มกราคม 2555 - 22 มิถุนายน 2555 30.9804 - 31.6004 31.8319 
ยูโร 84 14 มิถุนายน 2555 41.8200 41.3397 

สัญญาขาย     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 11,865 25 มกราคม 2555 - 29 มิถุนายน 2555 30.2388 - 30.7703 31.4525 
ยูโร 3,609 21 กุมภาพนัธ 2555 - 3 พฤษภาคม 2555  41.1900 - 43.3700 40.5938 

ข) สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 

 สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ อัตราใชสิทธิ วันสงมอบ 

  (พัน) (บาทตอหน่ึงหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

 

สิทธิเลือกซื้อ เหรียญสหรัฐอเมริกา 30,000 31.20 - 31.50 10 มกราคม 2555 -      
29 มีนาคม 2555 

หากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินสุดสัญญาสูงวาอัตราใชสิทธิเลือกซ้ือ บริษัทฯจะทําการซ้ือท่ีอัตรา
แลกเปล่ียนเทากับอัตราใชสิทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือเงินตราตางประเทศมีมูลคายุติธรรมเทากับ 12 
ลานบาท 

ค) สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศ มีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2556 โดย
บริษัทฯตกลงท่ีจะเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของวงเงินจํานวน 64 ลานบาท เปนเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาท่ี 30.10 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบี้ย
เงินบาทลอยตัวตามอัตรา MLR ลบอัตรารอยละ 1.50 ถึง 2.00 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาคงท่ีรอยละ 3.47 ตอป 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคาร
พาณิชยในประเทศ มีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 โดย
บริษัทยอยตกลงท่ีจะเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของวงเงิน 6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาจากอัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว US LIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป เปนอัตราดอกเบ้ียเหรียญสหรัฐอเมริกา
คงท่ีรอยละ 3.06 ตอป 

ง) สัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจาก
ราคาทองแดง (Copper Swap) ดังนี้ 

สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 
ราคาตลาดของวัตถุดิบ   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 (ตัน)  (เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตอตัน) 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตอตัน) 

ทองแดง 100 29 กุมภาพันธ 2555 8,380 7,554 

31.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะ
ส้ัน เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สิน
ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

32. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.58:1 (2553: 2.31:1) และเฉพาะบริษัทฯ
มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.02:1 (2553: 0.82:1))  
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33. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 7/2553 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ไดกําหนดระยะเวลา
ในการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 แตเนื่องจาก
ในชวงระยะเวลาดังกลาวราคาหุนของบริษัทฯตํ่ากวาราคาทุนท่ีซ้ือมาเปนจํานวนมาก บริษัทฯจึงอาศัย
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 7/2553 ดังกลาว เพื่อลดทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระ
แลวโดยวิธีตัดหุนท่ีซ้ือคืนและยังจําหนายไมไดท้ังหมดจํานวน 8,170,500 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 
บาท ทําใหทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯจะลดลงจากเดิมมูลคา 472,224,269 
บาท (หุนสามัญจํานวน 472,224,269 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) เหลือมูลคา 464,053,769 บาท 
(หุนสามัญจํานวน 464,053,769 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ท้ังนี้บริษัทฯจะดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยในป 2555 

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 2 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในป
ปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว 

 นอกจากนี้ บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังตอไปน้ี เพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน  

 (หนวย: บาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553                 

(เฉพาะรายการท่ีจัดประเภทใหม) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่             
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี             
เคยรายงานไว 

ตามท่ี             
จัดประเภทใหม 

ตามที่             
เคยรายงานไว 

รายไดจากการขายและบริการ 7,261,175,806 - 3,179,101,862 - 
รายไดอื่น 180,790,839 - 82,716,453 - 
รายไดจากการขาย - 7,236,422,469 - 3,152,806,643 
รายไดคาบริการ - 8,751,801 - 20,814,308 
รายไดจากการขายเศษซาก - 136,264,489 - 48,690,038 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 33,080,613 - - 
ดอกเบี้ยรับจากกิจการ           
ที่เก่ียวของกัน - - - 66,335 

กําไรจากการปองกันความ
เสี่ยง - 14,911,307 - 5,688,969 
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(หนวย: บาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553                 

(เฉพาะรายการท่ีจัดประเภทใหม) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่             
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี             
เคยรายงานไว 

ตามท่ี             
จัดประเภทใหม 

ตามที่             
เคยรายงานไว 

คาเชารับและอื่นๆ - 27,316,184 - 23,539,126 
ตนทุนขาย 5,825,025,092 5,814,897,186 2,512,912,849 2,510,313,922 
คาใชจายในการขาย 492,410,878 500,157,599 202,198,784 204,797,711 
คาใชจายในการบริหาร 446,642,496 387,682,589 189,550,216 142,473,301 
คาตอบแทนผูบริหาร - 61,341,092 - 31,157,283 
คาใชจายทางการเงิน 184,748,743 199,528,961 52,607,087 58,313,823 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2555 


