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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย 
4 รายการกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
5 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
6 เงินลงทุนในบริษัทรวม  
7 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
10 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
11 เงินกูยืมระยะยาว 
12 ทุนเรือนหุน 
13 หุนทุนซื้อคืน 
14 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
15 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและการปองกันความเส่ียง 
16 ภาษีเงินได 
17 กําไรตอหุน 
18 เงินปนผล 
19 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
21 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฏหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2535 และมีท่ีอยูจด
ทะเบียนต้ังอยู เลขท่ี  125-125/1, 1 หมู  4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  แขวงลําปลาทิว  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2555 และ  31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 
 
   ประเทศที่  บริษัทถือหุนรอยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  กิจการ

จัดต้ัง 

 30 
มิถุนายน

2555 

 31 
ธันวาคม

2554 
บริษัทยอยทางตรง       
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตและจําหนาย 

   แผนพิมพวงจร 
 ประเทศไทย  100.00 100.00 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผลิตและจําหนาย 
   แผนพิมพวงจร 

 ประเทศไทย  99.99 99.99 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ผลิตและจําหนาย 
   พรีเพกและลามิเนต 

 ประเทศไทย  74.80 74.80 

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

   ระบบและใหการ 
   สนับสนุนดาน 
   คอมพิวเตอร 

 ประเทศไทย  49.00 49.00 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงินระหวางกาล 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554           
งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว  
ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

(ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

(ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ    
  

 ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ  
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบัติเชนเดียวกับ
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 19

3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย   
  

ในระหวางไตรมาส 4 ของป 2554 ไดเกิดเหตุการณน้ําทวมอยางรายแรงในประเทศ โดยนํ้าไดเขาทวมพ้ืนท่ีต้ังของ
โรงงานและสํานักงานของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) โดยบริษัทยอยไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณน้ําทวมดังกลาวเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 1,712 ลานบาท สามารถแบงเปนความเสียหายของสินทรัพย
ถาวรจํานวน 1,115 ลานบาท ความเสียหายของสินคาจํานวน 433 ลานบาท และอื่นๆจํานวน 164 ลานบาท ซึ่งบริษัท
ยอยไดมีการจัดทําประกันครอบคลุมการเสี่ยงภัยทุกชนิดและธุรกิจหยุดชะงัก (All Risks and Business Interruption 
insurance) เพ่ือคุมครองความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว และฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยมีความเช่ือมั่น
วา การทําประกันภัยของบริษัทยอยท่ีมีอยูสามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดท้ังจํานวน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 บริษัทยอยจึงไดรับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายท่ีจะไดรับสําหรับความเสียหายของสินทรัพย
จํานวนประมาณ 1,548 ลานบาท และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 70 ลานบาท 
 
ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ไดรับรูเงิน
ชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 10 ลานบาท  บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัดไดรับรูเงิน
ชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 316 ลานบาท และบริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัดได
รับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 6 ลานบาท 

 
4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัทหาก
กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีกลุมบริษัทมีการควบคุมเดียวกัน
หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเก่ียวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังน้ี  
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 100 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถอืหุนทางตรงรอยละ 74.80 

   และถือหุนทางออมรอยละ 25.20 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 60 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 49 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สั่งการและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการ
ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี รวมถึง
กรรมการ (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหาร
หรือไม) ของกลุมบริษัท 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทยอย 
ขายสินคา 

 
ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

รายไดคาบริการ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

ขายสินทรัพยถาวร ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและราคาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกันของงานส่ังทําแตละ

ผลิตภัณฑ 
ซื้อสินทรัพยถาวร ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
บริษัทรวม  
ขายสินคา ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันและ 

เงื่อนไขการขายเชนเดียวกัน 
ซื้อวัตถุดิบ ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันและ 

เงื่อนไขการซ้ือเชนเดียวกัน 
คานายหนา อัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
และ 2554 สรุปไดดังน้ี  

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
บริษัทยอย     
ขายสินคา - - 43.4 74.4 
รายไดคาบริการ - -              5.0 4.4 
รายไดอื่น - - 2.4 1.8 
ซื้อสินคา - - 275.9 274.2 
ซื้อสินทรัพยถาวร - - 5.0 1.7 
เงินปนผลรับ - - 4.4 - 
     
บริษัทรวม     
ขายสินคา 259.9 339.9 151.0 157.5 
ซื้อวัตถุดิบ 13.5 16.1 5.1 3.8 
คานายหนา 
ซื้อสินทรัพยถาวร 

9.3 
 0.2 

9.6 
 0.1 

6.3 
- 

6.4 
- 

     
กรรมการและผูบริหาร     
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     
   ผลประโยชนระยะส้ัน 41.6 22.4 13.5 13.2 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - - - - 
   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 41.6 22.4 13.5 13.2 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (ลานบาท) 
บริษัทยอย     
ขายสินคา - - 100.8 150.1 
รายไดคาบริการ - -             9.8 8.1 
รายไดอื่น - - 4.7 3.8 
ซื้อสินคา - - 520.6 531.0 
ซื้อสินทรัพยถาวร - - 7.5 3.1 
เงินปนผลรับ - - 4.4 - 
     
บริษัทรวม     
ขายสินคา 484.0 608.5          291.9 298.0 
ซื้อวัตถุดิบ 20.9 31.6 10.0 7.9 
คานายหนา 
ซื้อสินทรัพยถาวร 

          21.2 
            0.4 

          24.2 
            0.1 

13.5 
- 

13.3 
- 

     
กรรมการและผูบริหาร     
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ     
   ผลประโยชนระยะส้ัน 58.2 39.7 20.9 20.9 
   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 5.0 - 3.3 - 
   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 63.2 39.7 24.2 20.9 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 16,441 93,489 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 12,438 41,546 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 18,842 3,508 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 902 688 
บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 286,974 297,822 179,983 163,011 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 47,694 33,350 13,371 12,405 
รวม 334,668 331,172 241,977 314,647 

     

 

ลูกหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 4,748 3,623 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 767 811 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 5 5 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 127 176 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 4,420            46 
รวม - - 10,067 4,661 
 

 

 

 

 

 

 

    



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - -      297,734       349,433  
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 74,950  39,856 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 34,918  14,864 
บริษัทรวม   
บริษัท เคซีอี ไตหวัน จํากัด 67 - 67  - 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 25,323 15,112 16,904  12,460 
รวม 25,390 15,112 424,573  416,613 

 
เจาหน้ีคาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 565  - 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 4,398  - 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 390  430 
บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 229 - -  - 
รวม     229     -     5,353 430 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - -  20  
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - -  3,627 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 625  1,017 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - -  25 
บริษัทรวม    
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 9,997 11,105 1,418  2,655 
รวม 9,997 11,105  2,043  7,344 

 
ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 19 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 30 

มิถุนายน 
2555 

 31 
ธันวาคม 

2554 

 30 
มิถุนายน 

2555 

 31 
ธันวาคม 

2554 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา      
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 334,668 331,172 241,977 314,647 
   กิจการอื่นๆ  1,357,242 1,150,850 740,343 703,635 
รวม  1,691,910 1,482,022 982,320 1,018,282 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (353) (353) (322) (322) 
สุทธ ิ  1,691,557 1,481,669 981,998 1,017,960 
      
ลูกหน้ีอื่น      
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 - - 10,067 4,661 
   กิจการอื่นๆ  188,495 64,751 12,090 10,772 
รวม  188,495 64,751 22,157 15,433 

      
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อืน่  1,880,052 1,546,420 1,004,155 1,033,393 

      
  2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ 

- งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 

       - 102 - 97 

- งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน          - 191 - 186 

  
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 

มิถุนายน 
2555 

 31 
ธันวาคม 

2554 

 30 
มิถุนายน 

2555 

 31 
ธันวาคม 

2554 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกีย่วของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระ 271,828 275,413 192,447 210,832 
เกินกําหนดชําระ :     
 นอยกวา 3 เดือน 60,392 54,915 47,981 75,310 
 3 - 6 เดือน 2,284 677 1,385 28,342 
 6 - 12 เดือน - 167 - 163 
 มากกวา 12 เดือน 164 - 164 - 
 334,668 331,172 241,977 314,647 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 
 334,668 331,172 241,977 314,647 

     
กิจการอื่นๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระ 1,110,372 848,883 602,286 539,931 
เกินกําหนดชําระ :     
 นอยกวา 3 เดือน 243,663 281,651 137,966 145,861 
 3 - 6 เดือน 1,378 18,789 91 16,412 
 6 - 12 เดือน 1,733 1,456 - 1,360 
 มากกวา 12 เดือน 96 71 - 71 
 1,357,242 1,150,850 740,343 703,635 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (353) (353) (322) (322) 
 1,356,889 1,150,497 740,021 703,313 

สุทธ ิ 1,691,557 1,481,669 981,998 1,017,960 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต  30 วันถึง 120 วัน 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 28

6 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   วิธีสวนไดเสยี  วิธีราคาทุน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2555  2554  2555  2554 
   (พันบาท) 

บริษัทรวม       
ณ วันท่ี 1 มกราคม   82,133 76,816 2,422 2,422 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียในบริษัทรวม 

   
(5,233) 

 
(267) 

 
- 

 
- 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
คางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

   
233 

 
3,340 

 
- 

 
- 

ซื้อเงินลงทุน   1,540 - 1,540 - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน   78,673 79,889 3,962 2,422 

       
  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่  30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 
 

 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมสามแหงขางตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 คํานวณจากงบการเงินซึ่งยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมทั้งสามแหงดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมทั้งการจัดใหมีการ
สอบทานงบการเงิน 

  

  งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน

เจาของ 
  

ทุนชําระแลว 
  

ราคาทุน 
  

สวนไดเสีย 
  

การดอยคา 
 สวนไดเสีย-สุทธิจากการ

ดอยคา 
 

 30 
มิถุนายน 

31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 

 2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  

 (รอยละ)   (พันบาท) 
บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 50.00     50.00 USD   50,000 USD   50,000  644 644 54,995 55,421 -  - 54,995      55,421 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พทีีอี จํากัด     49.00     49.00 SGD 500,000 SGD 500,000         4,201        4,201 22,951 26,712 -  - 22,951      26,712 
บริษัท เคซีอี ไตหวัน จํากัด     49.00 - NTD 3,000,000 - 1,540 - 727 - -  - 727 - 
รวม     6,385 4,845 78,673 82,133 -  - 78,673      82,133 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปน

เจาของ 
  

ทุนชําระแลว 
  

ราคาทุน 
  

การดอยคา 
  

ราคาทุน-สุทธิจากการดอยคา 
 30 

มิถุนายน 
31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

 ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธันวาคม 
 2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (รอยละ)  (พันบาท) 
    บริษัทรวม           
    บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากดั 25.0 25.0 USD      50,000 USD     50,000 322 322 - - 322 322 
    บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทอีี จํากดั 24.5 24.5 SGD    500,000 SGD   500,000  2,100 2,100 -            - 2,100 2,100 
    บริษัท เคซีอี ไตหวัน จํากัด 49.0 - NTD 3,000,000 - 1,540 - -        -           1,540     - 
รวม     3,962 2,422 - - 3,962 2,422 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
  

 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่  30 มิถุนายน 2555  และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
              
 

สัดสวนความเปน
เจาของ 

 

ทุนชําระแลว 

 

วิธีราคาทุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิออก
ใหกรรมการและ
พนักงานบริษทัยอย 

 

รวม 

 

เงินปนผลรับ 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 
 30 

มิถุนายน 
31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธันวาคม 

 

 2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย                       
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00  1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  3,583  -  1,603,583  1,600,000  -  - 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.99 99.99  100,000  100,000  185,395  185,395  1,833  -  187,228  185,395  -  - 
บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากดั 74.80 74.80  250,000  250,000  368,460  368,460  756  -  369,216  368,460  -  - 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 60.00 60.00  3,600  3,600  2,160  2,160  124  -  2,284  2,160  -  - 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 49.00 49.00  3,000  3,000  1,470  1,470  -  -  1,470  1,470  4,410  - 
รวม        2,157,485  2,157,485  6,296  -  2,163,781  2,157,485  4,410  - 

 

 

                            



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2555 มดีังน้ี 
 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555   
  

งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  (พันบาท) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 4,235,135 1,189,452 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 1,059,987 17,107 
จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี   
    ณ วันท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย (14,742) (8,364) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (224,768) (77,643) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 5,055,612 1,120,552 

   
8.1 บริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มี

เงื่อนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทยอยจะไม
นําทรัพยสินของบริษัทยอยตามท่ีระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพันใดๆ  

 
8.2 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  
 

8.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไดจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซึ่งมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 187 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 จํานวน 202 ลานบาท) เพื่อใช
เปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 11 

 

8.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซึ่งมีมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 1,006 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,164 ลานบาท) เพื่อใช
เปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 และ 11 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 (รอยละตอป) 2555 2554 2555 2554 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - - - - 
เงินกูยืมระยะสั้น 3.45 - 6.88 948,400 918,950 215,000 240,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 1.27 - 3.75 1,767,550 2,042,462 787,640 920,149 
ทรัสตรีซีท 1.26 - 2.70 1,154,878 589,655 44,348 53,728 
รวม  3,870,828 3,551,067 1,046,988 1,213,877 

 

9.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของบริษัทคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอย  

9.2 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
แหงหน่ึงคํ้าประกันโดยบริษัท 

9.3 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงคํ้าประกัน
โดยบริษัท และการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาว 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
  2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 25,390 15,112 424,573 416,613 
เจาหน้ีการคา - กิจการอ่ืนๆ  959,041 835,410 285,048 335,957 
เจาหน้ีคาซ้ือเครือ่งจักรและอุปกรณ –  
   กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
4 

 
229 - 

 
5,353 430 

เจาหน้ีคาซ้ือเครือ่งจักรและอุปกรณ –  
   กิจการอ่ืนๆ 

  
212,927 359,346 

 
14,128 20,075 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 9,997 11,105 2,043 7,344 
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนๆ  49,436 69,585 30,146 24,440 
คาใชจายคางจาย  226,310 176,119 51,883 69,559 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่  1,483,330 1,466,677 813,174 874,418 

 

11 เงินกูยมืระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
 (พันบาท) 
สวนที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา             
    (งบการเงินรวม 2555: 52.81 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2554: 48.93 ลานเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา) และงบการเงินเฉพาะกจิการ 2555: 
8.61 ลานเหรยีญสหรัฐอเมริกา (2554: 9.71 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา)) 1,687,993 1,557,606 275,350 309,155 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 25,234 55,133 25,234 44,734 
รวม 1,713,227 1,612,739 300,584 353,889 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (487,187) (352,564) (122,439) (124,727) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึง     
   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,226,040 1,260,175 178,145 229,162 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี-30 มิถุนายน-2555- มีรายละเอียดดังน้ี  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 1,612,739 353,889 
เพิ่มข้ึน 300,000 - 
ลดลง (214,188) (54,451) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึน 14,676                      1,146 
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 1,713,227 300,584 

 
11.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัท และ

ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ รวมถึงการดํารงอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอทุน 
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 2:1 และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (Debt Service 
Coverage Ratio) ไมนอยกวา 1.2:1 
 

11.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555-เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอย คํ้าประกันโดยการจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรของบริษัทยอยไวเปนประกัน 
 

11.3  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555-เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเปน
เงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอัตราดอกเบ้ีย SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) บวกอัตรารอยละ
ตามท่ีกําหนดในสัญญา เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง
และจํานําเครื่องจักรสวนใหญของบริษัทยอย 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 ทุนเรือนหุน 
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
   30 มิถุนายน มูลคาหุน

ตอหุน 

 
2555  2554 

  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 1  500,000 500,000 500,000 500,000 
ลดหุน 1  (8,170) (8,170) - - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน       
- หุนสามัญ 1  491,830 491,830 500,000 500,000 

       

ทุนที่ออกและชาํระแลว       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 1  472,224 472,224 471,067 471,067 
ลดหุน 1  (8,170) (8,170) - - 
ออกหุนใหม 1  -  - 1,157 1,157 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน       
- หุนสามัญ 1  464,054 464,054 472,224 472,224 

 

 ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 

ในระหวางป 2550 บริษัทไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนตามท่ี
กําหนดในหนังสือช้ีชวนและไมมีราคาเสนอขายจํานวน 3,000,000 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 
ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1 หุน ในราคาใชสิทธิ 3.93 บาทตอ 1 หุนสามัญ อยางไรก็ตาม ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตน
อาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆ ไตรมาส ในวันท่ี 15 
ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 
2551 และกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวขางตนไดถูกใชสิทธิหมดแลว 
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 ตอมาเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจํานวน 
10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ 
ESOP-W3  และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 3 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 6.86 บาท
ตอ 1 หุนสามัญ และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
คือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 
 
ตอมาเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจํานวน 
10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ 
ESOP-W4  และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 7.81 บาท
ตอ 1 หุนสามัญ และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆไตรมาส ในวันท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2555 ซึ่ง
เปนวันท่ีบริษัทไดแจงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆในการใชสิทธิแกกรรมการและพนักงาน  โดยกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งแรกคือวันท่ี 1 ถึง 10 มิถุนายน 2555 และกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 10 มีนาคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มีผลบังคับใชสําหรับการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑสําหรับการใหสิทธิในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 สงผลใหบริษัทตองวัดมูลคายุติธรรมของใบสําคัญ
แสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว  

การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 ถูกคํานวณโดยแบบจําลอง Binomial option pricing 
ความผันผวนของหุนท่ีคาดหวังไดอิงกับความผันผวนของหุนในอดีต ระหวางวันท่ี 13 มีนาคม 2550 ถึงวันท่ี 12 
มีนาคม 2555 
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ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 แสดงไดดังน้ี 

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีใหสิทธิ  1.238  บาท 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหสิทธิ  5.15   บาท 

ราคาใชสิทธิ  7.81   บาท 

ความผันผวนของหุนท่ีคาดหวงั (รอยละ) 45.62  

เงินปนผลท่ีคาดหวัง (รอยละ) 2.67  

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (รอยละ) 3.42  

อัตราการเลิกจางตอป (รอยละ) 0.26  

 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
จํานวน 12.4 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 6.1 ลานบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปลี่ยนแปลงสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 และ 2554 ของใบสําคัญแสดงสิทธิมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

 2555  2554 
 (หนวย) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 1 เมษายน 12,800,000  3,718,000 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางงวด -  - 
หัก:    ใชสิทธิระหวางงวด -  (445,000) 
           ยกเลิกสิทธิระหวางงวด -  (473,000) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 12,800,000  2,800,000 
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 การเปลี่ยนแปลงสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 ของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 

 2555  2554 
 (หนวย) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,800,000  4,430,000 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางงวด 10,000,000  - 
หัก:    ใชสิทธิระหวางงวด -  (1,157,000) 
           ยกเลิกสิทธิระหวางงวด -  (473,000) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 12,800,000  2,800,000 

 
13 หุนทุนซ้ือคืน 

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 หุนสามัญซื้อคืนประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554 
  
มูลคาหุนสามัญซ้ือคืน (พันบาท) -  70,050 
จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน (พันหุน) -  8,170 
ราคาเฉลี่ยหุนละ (บาท) -  8.57 
อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซื้อคืนตอจํานวนหุนท่ีบริษัทออก -  1.73 
 
เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 7/2553 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุนคืนของ
บริษัท เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 90 ลานบาท และไมเกินกําไรสะสมของบริษัท โดยกําหนดจํานวน
หุนท่ีจะซื้อคืนจํานวน 10 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 2.14 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซื้อหุนคืน ต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 

ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซื้อคืนมีกําหนดตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 โดยใหจําหนายหุน
สามัญท่ีซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายในการจําหนายหุนท่ีซื้อคืน การตัดหุนท่ีซื้อคืน
และการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซ้ือหุนคืน การจําหนาย
หุนคืนและการตัดหุนท่ีซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทกําหนดราคาจําหนายหุนท่ีซื้อคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 
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ในชวงไตรมาส 1 ของป 2555 บริษัทไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแลวโดยวิธีตัดหุนท่ีซื้อคืน
และยังจําหนายไมไดท้ังหมดจํานวน 8,170,500 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งท่ี 7/2553 ทําใหทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทลดลงจากเดิมทุนจดทะเบียน 500 ลานหุน 
(มูลคาหุนละ 1 บาท) และทุนชําระแลว 472,224,269 หุน (มูลคาหุนละ 1-บาท) เหลือเปนทุนจดทะเบียน 
491,829,500 หุน (มูลคาหุนละ 1 บาท) และทุนชําระแลว 464,053,769 หุน (มูลคาหุนละ 1 บาท) ท้ังน้ีบริษัทไดจด
ทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 

 
เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 6/2555 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุนคืนของ
บริษัท เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 280 ลานบาท และไมเกินกําไรสะสมของบริษัท โดยกําหนดจํานวน
หุนท่ีจะซ้ือคืนจํานวน 46.4 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 10.00 ของหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุนคืน ต้ังแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 2555 ระยะเวลา
จําหนายหุนท่ีซื้อคืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น แตตอง
ไมเกิน 3 ป โดยจะจําหนายหุนสามัญท่ีซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายในการจําหนาย
หุนท่ีซื้อคืน การตัดหุนท่ีซื้อคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวา
ดวยการซ้ือหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทกําหนดราคาจําหนายหุนท่ีซื้อคืนโดย
พิจารณาจากราคาตลาดของหุน 
 
จนถึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยังไมมีการซ้ือหุนคืนตามโครงการดังกลาว 

 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพก และลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตใน
ประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554  

   ธุรกิจแผนพิมพวงจร   

 
ธุรกิจพรีเพกและลามิ

เนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  รายการตัดบัญชีระหวางกัน รวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากภายนอก 13,387 19,542 234,382 325,265 917,107 1,163,543 330,532 471,325 1,482,021 1,960,133 12,153 9,330 - - 1,507,561 1,989,005 
รายไดระหวางสวนงาน 365,247 419,801 - - - - 225,545 393,154 225,545 393,154 3,053 1,798 (593,845) (814,753) - - 

รายไดทั้งสิ้น 378,634 439,343 234,382 325,265 917,107 1,163,543 556,077 864,479 1,707,566 2,353,287 15,206 11,128 (593,845) (814,753) 1,507,561 1,989,005 
กําไรจากการดําเนินงานตาม
สวนงาน 53,092 25,644       233,116 314,220 5,833 3,381 (790) (29,073) 291,251 314,172 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปน
สวน                 

เงินชดเชยคาประกันความ
เสียหาย               146,202 - 

รายไดอื่น               45,388 29,207 
คาใชจายในการขาย               (103,082) (118,367) 
คาใชจายในการบริหาร               (256,073) (160,948) 
ตนทุนทางการเงิน               (38,861) (36,334) 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม               (1,927) 321 

คาใชจายภาษีเงนิได               (4,145) (388) 

กําไรสําหรับงวด               78,753 27,663 

 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554  

   ธุรกิจแผนพิมพวงจร   

 
ธุรกิจพรีเพกและลามิ

เนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  รายการตัดบัญชีระหวางกัน รวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากภายนอก 27,818 43,741 424,995 596,770 1,787,753 2,315,269 584,039 883,758 2,796,787 3,795,797 28,144 15,017 - - 2,852,749 3,854,555 
รายไดระหวางสวนงาน 636,302 811,888 - - - - 421,363 702,171 421,363 702,171 4,539 (7,863) (1,062,204) (1,506,196) - - 

รายไดทั้งสิ้น 664,120 855,629 424,995 596,770 1,787,753 2,315,269 1,005,402 1,585,929 3,218,150 4,497,968 32,683 7,154 (1,062,204) (1,506,196) 2,852,749 3,854,555 
กําไรจากการดําเนินงานตาม
สวนงาน 91,854 49,251       449,004 626,831 8,321 (7,522) (1,818) (14,936) 547,361 653,624 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปน
สวน                 

เงินชดเชยคาประกันความ
เสียหาย               332,202 17,000 

รายไดอื่น               56,768 103,071 
คาใชจายในการขาย               (202,505) (253,858) 
คาใชจายในการบริหาร               (384,506) (261,477) 
ตนทุนทางการเงิน               (79,026) (77,648) 
สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุน
ในบริษัทรวม               (5,233) (267) 

คาใชจายภาษีเงนิได               (5,269) (1,937) 

กําไรสําหรับงวด               259,792 178,508 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและการปองกันความเสี่ยง 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รวมอยูในรายไดอื่น     

- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - 2,213 
- กําไรจากการปองกันความเส่ียง 27,035 - - - 

รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร     
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (93,956) (25,835) (12,167) - 
- ขาดทุนจากการปองกันความเส่ียง - (17,943) (971) (11,418) 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
รวมอยูในรายไดอื่น     

- กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,658 8,496 16,119 22,076 
- กําไรจากการปองกันความเส่ียง 24,364 - 865 - 

รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร     
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - - 
- ขาดทุนจากการปองกันความเส่ียง - (18,615) - (23,080) 

 
16   ภาษีเงินได 

 
การรับรูภาษีเงินไดข้ึนอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝายบริหารเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง
รวมของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องเปนระยะเวลาสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
คือรอยละ 5.0 และรอยละ 2.0 (30 มิถุนายน 2554: รอยละ 1.4 และรอยละ 1.1) การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินได
ท่ีแทจริงมีสาเหตุหลักจากปจจัยดังตอไปนี้  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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- กลุมบริษัทมีขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชยกมาจากปกอน และไดถูกนํามาใชเพื่อลดจํานวนกําไรท่ีตองเสียภาษี
ในงวดปจจุบัน 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงมีกําไรสุทธิสวนหนึ่งซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยกําไรสุทธิจาก

ธุรกรรมดังกลาวไมตองเสียภาษีเงินได 
 
17 กําไรตอหุน 

 
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 คํานวณจาก
กําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดในแต
ละงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักแสดงการคํานวณดังน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ  
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
77,866 

  
27,655 

  
41,463 

  
79,793 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 เมษายน 464,054   471,779  464,054   471,779 
หัก จํานวนหุนทุนซื้อคืน/ลดทุน -  (8,170)  -  (8,170) 
จํานวนหุนสามญัท่ีออกสุทธิจาก        
   หุนทุนซ้ือคืน/ลดทุน 464,054  463,609  464,054  463,609 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายใน 
    ระหวางงวด 

 
- 

  
78 

  
- 

  
78 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ีย 
   ถวงน้ําหนัก (ขั้นพ้ืนฐาน)  464,054 

 
463,687 

 
464,054 

 
463,687 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 0.17  0.06  0.09  0.17 

 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ  
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
257,148 

  
179,824 

  
125,746 

  
189,108 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 472,224  471,067  472,224  471,067 
หัก จํานวนหุนทุนซื้อคืน/ลดทุน (8,170)  (4,150)  (8,170)  (4,150) 
จํานวนหุนสามญัท่ีออกสุทธิจาก        
   หุนทุนซ้ือคืน/ลดทุน 464,054  466,917  464,054  466,917 
ผลกระทบจากหุนสามัญซ้ือคืนระหวางงวด -  (3,344)  -  (3,344) 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายใน 
    ระหวางงวด 

 
- 

  
464 

  
- 

  
464 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ีย 
   ถวงน้ําหนัก (ขั้นพ้ืนฐาน)  464,054 

 
464,037 

 
464,054 

 
464,037 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 0.55  0.39  0.27  0.41 
 

กําไรตอหุนปรับลด 
 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไร
สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดในแตละ
งวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลดดังน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 77,866  27,655  41,463  79,793 

จํานวนหุนสามญัโดยวิธ ี
    ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 

 
464,054 

  
463,687 

  
464,054 

  
463,687 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน -  444  -  444 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธ ี
    ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ปรับลด) 

 
464,054 

  
464,131 

  
464,054 

  
464,131 

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 0.17  0.06  0.09  0.17 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 257,148  179,824  125,746  189,108 

จํานวนหุนสามญัโดยวิธ ี
    ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 

 
464,054 

  
464,037 

  
464,054 

  
464,037 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน -  535  -  535 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธ ี
    ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ปรับลด) 

 
464,054 

  
464,572 

  
464,054 

  
464,572 

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 0.55  0.39  0.27  0.41 
 

บริษัทไมไดคํานวณผลกระทบจากการใชสิทธิซื้อหุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 เนื่องจากราคาใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทสูงกวาราคาตลาดของหุนสามัญ 

 

18 เงินปนผล 
 

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สามัญจากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท ซึ่งคิด
เปนจํานวนเงินปนผลรวมประมาณ 46.4 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555  
 

19 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

 ภาระผูกพัน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  30 มิถุนายน 

2555 
 31 ธันวาคม

2554 
 30 มิถุนายน 

2555 
 31 ธันวาคม

2554 
   (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน          
คําส่ังซ้ือท่ียังไมไดรับรูสําหรบั       
   เครื่องจักรและอุปกรณ   142,401 25,393 45,170 14,470 
รวม   142,401 25,393 45,170 14,470 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ี
สํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 15 ป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทรวมมีภาระ
ผูกพันเก่ียวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคตภายใตสัญญาดังกลาวเปนจํานวนประมาณ 1.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทาประมาณ 46 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 1.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา, 48 ลานบาท) 

 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  30 มิถุนายน 
2555 

 31 ธันวาคม
2554 

 30 มิถุนายน 
2555 

 31 ธันวาคม
2554 

   (พันบาท) 
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานและ 
   สัญญาบริการระยะยาวที่ยกเลิกไมได 

        

ภายในหน่ึงป  25,610  31,596  11,925  17,313 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป  980  2,608  741  1,520 
รวม  26,590  34,204  12,666  18,833 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยสองแหงมีภาระผูกพันเกี่ยวเน่ืองกับสัญญาการติดต้ังและบริหารระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 7 ลานบาท (เฉพาะบริษัท: 1 ลานบาท) 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  30 มิถุนายน 

2555 
 31 ธันวาคม

2554 
 30 มิถุนายน 

2555 
 31 ธันวาคม

2554 
   (พัน) 
ภาระผูกพันอื่นๆ         
สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา      
         เหรียญสหรัฐอเมริกา   25,092 1,219 405 - 
         ยูโร  125 84 - - 
สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา      
         เหรียญสหรัฐอเมริกา  6,626 11,865 1,542 4,432 
         ยูโร  3,000 3,609 3,000 2,800 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาใชสทิธเิลือกซ้ือเงนิตราตางประเทศลวงหนา 
 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซื้อ อัตราใชสิทธิ วันสงมอบ 
 

 (พัน) 
(บาทตอหนึง่หนวย 
เงินตราตางประเทศ)  

สิทธิเลือกซ้ือ เหรยีญสหรัฐอเมริกา 18,000 31.00 3 - 5 กรกฎาคม 2555 
 

หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินสุดสัญญาสูงกวาอัตราใชสิทธิเลือกซื้อ บริษัทจะทําการซ้ือท่ีอัตราแลกเปลี่ยนเทากับอัตรา
ใชสิทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 สัญญาใชสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศมีมูลคายุติธรรมเทากับ 15 ลานบาท 

 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 

  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศ มีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2556 โดยบริษัทตกลงท่ีจะเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบ้ียของวงเงินจํานวน 64 ลานบาท เปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี 30.10 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยน
อัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียเงินบาทลอยตัวตามอัตรา MLR ลบอัตรารอยละ 1.50 ถึง 2.00 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาคงท่ีรอยละ 3.47 ตอป 

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยในประเทศ มี
ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 โดยบริษัทยอยตกลงท่ีจะเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย
ของวงเงิน 6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว US LIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป เปนอัตรา
ดอกเบ้ียเหรียญสหรัฐอเมริกาคงท่ีรอยละ 3.06 ตอป 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยในประเทศ มีระยะเวลา
ต้ังแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 20 กันยายน 2555 โดยบริษัทตกลงท่ีจะเปลี่ยนสกุลเงินยูโรจํานวน 0.8 ลานยูโร 
เปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี 1.26 - 1.27 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ 1 ยูโร 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

 49

สัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาทองแดง
(Copper Swap) ดังน้ี 
 

สินคา ปริมาณ ราคาตามสัญญา 
ราคาตลาดของวัตถุดิบ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 วันท่ีครบกําหนด 
 (ตัน) (เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน)  

ทองแดง 195 7,550 - 8,100 7,604.50 31 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2555 
 
 การค้ําประกัน 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ คํ้าประกัน
เงินกูยืมและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังน้ี 

 

 ผูคํ้าประกัน 

บริษัทท่ีไดรับการคํ้าประกัน 
บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)   
 - สกุลเงินบาท - - 193 288 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 94 107 - - 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3 4 - - 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 2,782 2,697 - - 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 34 24 - - 
     
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัท
ยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 72 ลานบาท (เฉพาะบริษัท: 31 ลานบาท) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งสวนใหญประกอบดวยหนังสือเพื่อคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะโดยเจาพนักงาน
กรมสรรพากรจํานวน 4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทใหการคํ้าประกันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึงโดยไมคิด
คาธรรมเนียม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหบริษัทชนะคดีและเพิกถอนการประเมิน
ของเจาพนักงานและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกรมสรรพากร ตอมาเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 
2552 กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง และศาลไดมีคําส่ังรับอุทธรณ ปจจุบัน
คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา และฝายบริหารของบริษัทเช่ือวาบริษัทจะชนะคดีดังกลาว ดังน้ัน บริษัท
จึงมิไดบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกลาวไวในบัญชี 
 

20 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
การอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล 
 
เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ
หุนสามัญจากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.20 บาทโดย
กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 บริษัทจะจายเงินปนผลระหวางกาล
ดังกลาวในวันท่ี 7 กันยายน 2555 และจะบันทึกรายการดังกลาวในไตรมาสท่ีสามของปปจจุบัน 

  
 การเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 
 

 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเขาทํา
สัญญาจะซื้อจะขายเพ่ือลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เคมโทรนิคส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งประกอบ
กิจการโรงงานหมึกพิมพลายแผงวงจรไฟฟาและนํ้ายาเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟา โดยบริษัทและ/
หรือบริษัทยอยจะซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมเปนจํานวน 456,000 หุน คิดเปนรอยละ 95 ของหุนท่ีออกและชําระ
แลวท้ังหมด ในราคาหุนละ 500 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 228 ลานบาท โดยผูขายท้ังหมดไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
การซ้ือหุนสามัญดังกลาวจะดําเนินการภายในเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งปจจุบันอยูในข้ันตอนการตรวจสอบทรัพยสิน
และหน้ีสิน (Due Diligence) 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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21 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพ่ือวัตถุประสงคในการ
เปรียบเทียบของงวด 2555 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินระหวาง
กาลป 2555 ดังน้ี  

 

 2554 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 (ลานบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

   ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 83 (80) 3 82 (80) 2 
หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือและ      
   เชาการเงิน (104) 80 (24) (99) 80 (19) 
 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 2554 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 (ลานบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

   สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ     

วันที่ 30 มิถุนายน 2554       
รายไดจากการขายและ       
   ใหบริการ - (1,989) (1,989) - (891) (891) 
รายไดจากการขาย (1,980)   1,980  - (887) 887      - 
รายไดจากการใหบริการ (9)    9    - (4)    4      - 
ตนทุนขาย 1,667 8 1,675 693  1 694 
คาใชจายในการขาย 127 (9) 118 59  (1) 58 
คาใชจายในการบริหาร    117      44    161 52  11 63 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 25 (25) - -  - - 
ขาดทุนจากการปองกัน 
   ความเส่ียง 

 
18      

 
(18) 

 
- 

 
11 

  
(11) 

 
- 

   - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 2554 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 (ลานบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

   สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุ     

วันที่ 30 มิถุนายน 2554       
รายไดจากการขายและ       
   ใหบริการ - (3,855) (3,855) - (1,761) (1,761) 
เงินชดเชยคาประกัน       
ความเสียหาย - (17) (17) - - - 

รายไดอื่น (120) 17    (103) (56) - (56) 
รายไดจากการขาย (3,840) 3,840    - (1,753)     1,753     - 
รายไดจากการใหบริการ (15)        15    - (8) 8      - 
ตนทุนขาย 3,187 14 3,201 1,364  3 1,367 
คาใชจายในการขาย 270 (16) 254 122  (3) 119 
คาใชจายในการบริหาร      240          21     261      99  23 122 
ขาดทุนจากการปองกัน 
   ความเส่ียง 

 
19      

 
(19) 

 
- 

 
23     

 
(23) 

 
- 

   - -   

 
การจัดประเภทรายการใหมนี้เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 
 


