
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 16 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย 

4 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

6 เงินลงทุนในบริษัทรวม  

7 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

10 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

11 เงินกูยืมระยะยาว 

12 ทุนเรือนหุน 

13 หุนทุนซื้อคืน 

14 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

15 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนและการปองกันความเสี่ยง 

16 ภาษีเงินได 

17 กําไรตอหุน 

18 เงินปนผล 

19 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

20 การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย 

21 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและไดจดทะเบียน

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฏหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2535 และมีท่ีอยูจด

ทะเบียนต้ังอยู เลขท่ี 125-125/1,  1 หมู  4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2555 และ  31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 

 

   ประเทศท่ี  บริษัทถือหุนรอยละ 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกจิ  กิจการ

จัดตั้ง 

 30 

กันยายน

2555 

 31 

ธันวาคม

2554 

บริษัทยอยทางตรง        

บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ผลิตและจําหนาย 

   แผนพิมพวงจร 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทั เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผลิตและจําหนาย 

   แผนพิมพวงจร 

 ประเทศไทย  99.99  99.99 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ผลิตและจําหนาย 

   พรีเพกและลามิเนต 

 ประเทศไทย  74.80  74.80 

บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนขายในประเทศ  ประเทศไทย  60.00  60.00 

บริษทั ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด ผูใหบริการในการวาง 

   ระบบและใหการ 

   สนับสนุนดาน 

   คอมพิวเตอร 

 ประเทศไทย  49.00  49.00 
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  

งบการเงินระหวางกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554           

งบการเงินน้ีมิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี

เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว  

ดังน้ันการอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีมีความสอดคลองกับการถือปฏิบัติใน             

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

(ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ    

  

 ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ  

การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จํานวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย

การบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกับ

ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
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3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย   

  

ในระหวางไตรมาส 4 ของป 2554 ไดเกิดเหตุการณนํ้าทวมอยางรายแรงในประเทศ โดยนํ้าไดเขาทวมพื้นท่ีต้ังของ

โรงงานและสํานักงานของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) โดยบริษัทยอยไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณนํ้าทวมดังกลาวเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 1,712 ลานบาท สามารถแบงเปนความเสียหายของสินทรัพย

ถาวรจํานวน 1,115 ลานบาท ความเสียหายของสินคาจํานวน 433 ลานบาท และอ่ืนๆจํานวน 164 ลานบาท ซึ่งบริษัท

ยอยไดมีการจัดทําประกันครอบคลุมการเสี่ยงภัยทุกชนิดและธุรกิจหยุดชะงัก (All Risks and Business Interruption 

insurance) เพื่อคุมครองความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว และฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยมีความเชื่อม่ัน

วา การทําประกันภัยของบริษัทยอยท่ีมีอยูสามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไดท้ังจํานวน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 บริษัทยอยจึงไดรับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายท่ีจะไดรับสําหรับความเสียหายของสินทรัพย

จํานวนประมาณ 1,548 ลานบาท และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 70 ลานบาท 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ไดรับรูเงิน

ชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 10 ลานบาท บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัดไดรับรูเงิน

ชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 420 ลานบาท บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด ไดรับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 10 ลานบาท และบริษัท เคซีอี (ประเทศ

ไทย) จํากัดไดรับรูเงินชดเชยคาประกันความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักจํานวน 8 ลานบาท 
 

4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัทหาก

กลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีกลุมบริษัทมีการควบคุมเดียวกัน

หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
 

ความสัมพันธท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี  
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 100 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนทางตรงรอยละ 74.80 

   และถือหุนทางออมรอยละ 25.20 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 60 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 49 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
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ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการ

ไมวาทางตรงหรอืทางออม ท้ังน้ี รวมถึง

กรรมการ (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหาร

หรือไม) ของกลุมบริษัท 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทยอย 

ขายสินคา 

  

ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกันของงานสั่งทําแตละ

ผลิตภัณฑ 

รายไดคาบริการ  ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกันของงานสั่งทําแตละ

ผลิตภัณฑ 

ขายสินทรัพยถาวร  ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและราคาท่ีตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ  ตามท่ีประกาศจายในรายงานการประชุมผูถือหุน 

รายไดอ่ืน  ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

ซื้อสินคา  ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกันของงานสั่งทําแตละ

ผลิตภัณฑ 

ซื้อสินทรัพยถาวร  ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

บริษัทรวม   

ขายสินคา  ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันและ 

เง่ือนไขการขายเชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ  ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกันและ 

เง่ือนไขการซื้อเชนเดียวกัน 

คานายหนา  อัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 

และ 2554 สรุปไดดังน้ี  

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  2554  2555  2554 

 (ลานบาท) 

บริษัทยอย        

ขายสินคา -  -  28.5  81.1 

รายไดคาบริการ -  -  3.3  4.7 

รายไดอ่ืน -  -  2.8  1.9 

ขายสินทรัพยถาวร -  -  0.2  0.5 

ซื้อสินคา -  -  272.6  288.1 

ซื้อสินทรัพยถาวร -  -  3.9  1.8 

เงินปนผลรับ -  -  67.4  - 

        

บริษัทรวม        

ขายสินคา 250.6  345.4  140.0  142.9 

ซื้อวัตถุดิบ 14.7  12.9  6.5  6.5 

คานายหนา 11.5  18.0  4.7  9.4 

ซื้อสินทรัพยถาวร 5.6  0.1  4.0  - 

        

กรรมการและผูบริหาร        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   ผลประโยชนระยะสั้น 19.0  16.4  9.3  6.9 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -  -  -  - 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 19.0  16.4  9.3  6.9 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  2554  2555  2554 

 (ลานบาท) 

บริษัทยอย        

ขายสินคา -  -  129.3  231.2 

รายไดคาบริการ -  -  13.1  12.8 

รายไดอ่ืน -  -  7.5  5.7 

ขายสินทรัพยถาวร -  -  0.5  0.5 

ซื้อสินคา -  -  793.2  819.1 

ซื้อสินทรัพยถาวร -  -  11.4  4.9 

เงินปนผลรับ -  -  71.8  - 

        

บริษัทรวม        

ขายสินคา 734.6  953.9  431.9  440.9 

ซื้อวัตถุดิบ 35.6  44.5  16.5  14.4 

คานายหนา 32.7  42.2  18.2  22.7 

ซื้อสินทรัพยถาวร 6.0  0.2  4.0  - 

        

กรรมการและผูบริหาร        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

   ผลประโยชนระยะสั้น 60.6  56.1  30.2  27.8 

   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 5.0  -  3.3  - 

   รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 65.6  56.1  33.5  27.8 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด -  -  16,055  93,489 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด -  -  7,062  41,546 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด -  -  6,057  3,508 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด -  -  673  688 

บริษัทรวม        

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 294,812  297,822  178,072  163,011 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 48,144  33,350  17,646  12,405 

รวม 342,956  331,172  225,565  314,647 

        

 

ลูกหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด -  -  1,838  3,623 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด -  -  1,032  811 

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด -  -  5  5 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด -  -  127  176 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด -  -  10  46 

รวม -  -  3,012  4,661 

 

 

 

 

 

 

 

       



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 24 

เจาหน้ีการคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด -  -  312,304  349,433 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด -  -  70,836  39,856 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด -  -  29,776  14,864 

บริษัทรวม        

บริษัท เคซีอี ไตหวัน จํากัด 5,566      -  4,079  - 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 23,328  15,112  18,200  12,460 

รวม 28,894  15,112  435,195  416,613 

 

เจาหน้ีคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด -  -  3,117  - 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด -  -  545  430 

บริษัทรวม        

บริษัท เคซีอี ไตหวัน จํากัด 1,613     -  -  - 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 90  -  90  - 

รวม 1,703  -  3,752      430 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เจาหน้ีอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   -กิจการที่เกี่ยวของกัน 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด -  -  -  20 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด -  -  33  3,627 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด -  -  13  1,017 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด -  -  -  25 

บริษัทรวม        

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 13,868  11,105  4,598  2,655 

รวม 13,868  11,105  4,644  7,344 

 

ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 19 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 

กันยายน 

2555 

 31 

ธันวาคม 

2554 

 30 

กันยายน 

2555 

 31 

ธันวาคม 

2554 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา         

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 342,956  331,172  225,565  314,647 

   กิจการอ่ืนๆ  1,519,301  1,150,850  776,992  703,635 

รวม  1,862,257  1,482,022  1,002,557  1,018,282 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (353)  (353)  (322)  (322) 

สุทธ ิ  1,861,904  1,481,669  1,002,235  1,017,960 

         

ลูกหน้ีอื่น         

   กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 -  -  3,012  4,661 

   กิจการอ่ืนๆ  233,151  64,751  19,293  10,772 

รวม  233,151  64,751  22,305  15,433 

         

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น  2,095,055  1,546,420  1,024,540  1,033,393 

         

  2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  

 (กลับรายการ)  สําหรับ 

- งวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 

- 

 

(4) 

 

- 

 

- 

- งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  -  187  -  186 

  
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 

กันยายน 

2555 

 31 

ธันวาคม 

2554 

 30 

กันยายน 

2555 

 31 

ธันวาคม 

2554 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        

ยังไมครบกําหนดชําระ 262,734  275,413  176,854  210,832 

เกินกําหนดชําระ :        

 นอยกวา 3 เดือน 76,147  54,915  48,293  75,310 

 3 - 6 เดือน 4,074  677  259  28,342 

 6 - 12 เดือน 1  167  -  163 

 มากกวา 12 เดือน -  -  159  - 

 342,956  331,172  225,565  314,647 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 

 342,956  331,172  225,565  314,647 

        

กิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 1,207,534  848,883  604,162  539,931 

เกินกําหนดชําระ :        

 นอยกวา 3 เดือน 293,891  281,651  166,352  145,861 

 3 - 6 เดือน 13,241  18,789  5,944  16,412 

 6 - 12 เดือน 4,155  1,456  150  1,360 

 มากกวา 12 เดือน 480  71  384  71 

 1,519,301  1,150,850  776,992  703,635 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (353)  (353)  (322)  (322) 

 1,518,948  1,150,497  776,670  703,313 

สุทธ ิ 1,861,904  1,481,669  1,002,235  1,017,960 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต  30 วันถึง 120 วัน 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2555  2554  2555  2554 

   (พันบาท) 

บริษัทรวม          

ณ วันท่ี 1 มกราคม   82,133  76,816  2,422  2,422 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวม 

   

(4,668) 

  

32 

  

- 

  

- 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลง          

   คางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ   (3,298)  4,386  -  - 

ซื้อเงินลงทุน   1,540  -  1,540  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน   75,707  81,234  3,962  2,422 

          

  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี  30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 

 

 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมสามแหงขางตนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 คํานวณจากงบการเงินซึ่งยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของ

บริษัทรวม เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทพิจารณาวาสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย 

และบริษัทรวมท้ังสามแหงดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเหลาน้ัน รวมท้ังการจัดใหมีการสอบทานงบการเงิน 
  

  งบการเงินรวม 

 สัดสวนความเปน

เจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

  

สวนไดเสีย 

  

การดอยคา 

 สวนไดเสีย-สุทธิจากการ

ดอยคา 

 

 30 

กันยายน 

31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 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  53,459  55,421  -  -  53,459       55,421  

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 49.00     49.00  SGD    500,000  SGD 500,000   4,201         4,201  21,134  26,712  -  -  21,134       26,712  

บริษัท เคซีอี ไตหวัน จํากัด 49.00 -  NTD 3,000,000  -  1,540  -  1,114  -  -  -  1,114  -  

รวม        6,385  4,845  75,707  82,133  -  -  75,707       82,133  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

 30 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนความเปน

เจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

  

การดอยคา 

  

ราคาทุน-สุทธิจากการดอยคา 

 30 

กันยายน 

31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31  

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31 

 ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31  

ธันวาคม 

 2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (รอยละ)   (พันบาท) 

    บริษัทรวม                   

    บริษัท เคซอีี  อเมริกา อิงค จํากัด 25.0 25.0  USD       50,000   USD     50,000  322  322  -  -  322  322 

    บริษัท เคซอีี สิงคโปร พีทีอ ีจํากัด 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  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
  

 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี  30 กันยายน 2555  และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

              

 

สัดสวนความเปน

เจาของ 

 

ทุนชําระแลว 

 

วิธีราคาทุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิออก

ใหกรรมการและ

พนักงานบริษัทยอย 

 

รวม 

 

เงินปนผลรับ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 

 30 

กันยายน 

31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 31 

ธันวาคม 

 30 

กันยายน 

 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  -  - 

บริษทั เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.99 99.99  100,000  100,000  185,395  185,395  1,833  -  187,228  185,395  29,998  - 

บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 74.80 74.80  250,000  250,000  368,460  368,460  756  -  369,216  368,460  37,400  - 

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  71,808  - 

 

 

                            



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

การซื้อ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 มีดังน้ี 

 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555   

  

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  4,235,135  1,189,452 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน  1,228,841  73,651 

จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี     

    ณ วันท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย  (19,899)  (8,916) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด  (342,534)  (116,569) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  5,101,543  1,137,618 

     

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

เง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซึ่งเปนสวนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทยอยจะไม

นําทรัพยสินของบริษัทยอยยกเวนแตท่ีระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพันใดๆ  

 

8.2 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปน้ี  
 

8.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไดจดจํานองสิ่งปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซึ่งมีมูลคาสุทธิ

ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 จํานวน 179 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 จํานวน 202 ลานบาท) เพื่อใช

เปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 11 
 

8.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซึ่งมีมูลคาสุทธิตาม

บัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 จํานวน 987 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,164 ลานบาท) เพื่อใช

เปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 และ 11 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ีย 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 (รอยละตอป) 2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - -  -  -  - 

เงินกูยืมระยะสั้น (1) 1,048,400  918,950  220,000  240,000 

สินเชื่อเพื่อการสงออก (2) 2,115,976  2,042,462  882,182  920,149 

ทรัสตรีซีท (2) 960,911  589,655  52,671  53,728 

รวม  4,125,287  3,551,067  1,154,853  1,213,877 

(1) “อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระยะสั้น (Money Market Rate)” 

(2) “SIBOR บวกอัตรารอยละตามท่ีกําหนดรวมกันในแตละรอบระยะเวลา” และ.“อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม        

ระยะสั้น (Money Market Rate)” 

9.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของบริษัทค้ําประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ซึ่งเปนบริษัทยอย  

9.2 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

แหงหน่ึงค้ําประกันโดยบริษัท 

9.3 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงค้ําประกัน

โดยบริษัท และการจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาว 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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10 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 

เจาหนี้การคา         

 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 28,894  15,112  435,195  416,613 

 กิจการอื่นๆ  1,087,784  835,410  314,207  335,957 

เจาหนี้คาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ           

 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,703  -  3,752  430 

 กิจการอื่นๆ  251,886  359,346  40,080  20,075 

เจาหนี้อื่น          

 กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 13,868  11,105  4,644  7,344 

 กิจการอื่นๆ  34,566  69,585  9,041  24,440 

คาใชจายคางจาย  281,844  176,119  81,524  69,559 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  1,700,545  1,466,677  888,443  874,418 

 

11 เงินกูยืมระยะยาว 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

สวนท่ีเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา             

    (งบการเงินรวม 2555: 50.68 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2554: 48.93 ลานเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 2555: 

7.90 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 9.71 ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา)) 1,569,336 

 

1,557,606 

 

244,483 

 

309,155 

สวนท่ีเปนสกุลเงินบาท 15,484  55,133  15,484  44,734 

รวม 1,584,820  1,612,739  259,967  353,889 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (567,720)  (352,564)  (122,194)  (124,727) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึง        

   กําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,017,100  1,260,175  137,773  229,162 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี-30 กันยายน-2555- มีรายละเอียดดังน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 1,612,739  353,889 

เพิ่มขึ้น 300,000  - 

ลดลง (291,698)  (87,088) 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้น (36,221)  (6,834) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 1,584,820  259,967 

 

11.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยค้ําประกันโดยบริษัท และ

ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ รวมถึงการดํารงอัตราสวนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอทุน 

(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 2:1 และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (Debt Service 

Coverage Ratio) ไมนอยกวา 1.2:1 

 

11.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555-เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทยอย ค้ําประกันโดยการจดจํานองสิ่งปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรของบริษัทยอยไวเปนประกัน 

 

11.3  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555-เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเปน

เงินกูยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอัตราดอกเบ้ีย SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) บวกอัตรารอยละ

ตามท่ีกําหนดในสัญญา เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทและโดยการจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง

และจํานําเครื่องจักรสวนใหญของบริษัทยอย 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 ทุนเรือนหุน 
 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  

   30 กันยายน มูลคาหุน

ตอหุน 

 
2555  2554 

  จํานวนหุน  จํานวนเงนิ  จํานวนหุน  จํานวนเงนิ 

 (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 กันยายน          

- หุนสามัญ 1  491,830  491,830  500,000  500,000 

          

ทุนที่ออกและชําระแลว          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

- หุนสามัญ 1  472,224  472,224  471,067  471,067 

ลดหุน 1  (8,170)  (8,170)  -  - 

ออกหุนใหม 1  5,240  5,240  1,157  1,157 

ณ วันที่ 30 กันยายน          

- หุนสามัญ 1  469,294  469,294  472,224  472,224 

 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ในระหวางป 2550 บริษัทไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ี

กําหนดในหนังสือชี้ชวนและไมมีราคาเสนอขายจํานวน 3,000,000 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 

ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 

1 หุน ในราคาใชสิทธิ 3.93 บาทตอ 1 หุนสามัญ อยางไรก็ตาม ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตน

อาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือชี้ชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆ ไตรมาส ในวันท่ี 15 

ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 

2551 และกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 ไมมีใบสําคัญแสดง

สิทธิดังกลาวขางตนคงเหลือแลว 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
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 ตอมาเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจํานวน 

10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได 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 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการออกและ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

จํานวน 10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาว ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียด

โครงการ ESOP-W4  และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 7.81 

บาทตอ 1 หุนสามัญ และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆไตรมาส ในวันท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 

และธันวาคม บริษัทไดใหสิทธิดังกลาวแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 

2555 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทไดแจงเง่ือนไขและขอตกลงตางๆในการใชสิทธิแกกรรมการและพนักงาน  โดยกําหนดการ

ใชสิทธิครั้งแรกคือวันท่ี 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 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
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ขอมูลเก่ียวกับวิธีการวัดมูลคายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 แสดงไดดังน้ี 

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีใหสิทธิ  1.238  บาท 

ราคาหุน ณ วันท่ีใหสิทธิ  5.15   บาท 

ราคาใชสิทธิ  7.81   บาท 

ความผันผวนของหุนท่ีคาดหวัง (รอยละ) 45.62  

เงินปนผลท่ีคาดหวัง (รอยละ) 2.67  

อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (รอยละ) 3.42  

อัตราการเลิกจางตอป (รอยละ) 0.26  

 

คาใชจายท่ีเกิดจากรายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2555 จํานวน 12.4 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 6.1 ลานบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลงสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 ของใบสําคัญแสดงสิทธิมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

 2555  2554 

 จํานวนหนวย  จํานวนเงิน  จํานวนหนวย  จํานวนเงิน 

 (หนวย/พันบาท) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 12,800,000  12,380  2,800,000  - 

บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางงวด -  -  -  - 

หัก:    ใชสิทธิระหวางงวด (5,240,000)  (5,348)  -  - 

           ยกเลิกสิทธิระหวางงวด -  -  -  - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 7,560,000  7,032  2,800,000  - 
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การเปล่ียนแปลงสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 ของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 

 2555  2554 

 จํานวนหนวย  จํานวนเงิน  จํานวนหนวย  จํานวนเงิน 

 (หนวย/พันบาท) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,800,000  -  4,430,000  - 

บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางงวด 10,000,000  12,380  -  - 

หัก:    ใชสิทธิระหวางงวด (5,240,000)  (5,348)  (1,157,000)  - 

           ยกเลิกสิทธิระหวางงวด -  -        (473,000)  - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 7,560,000  7,032  2,800,000  - 

 

ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญจาก

โครงการ ESOP-W3 จํานวน 920,000 หุน ราคาหุนละ 6.86 บาท และจากโครงการ ESOP-W4 จํานวน 4,320,000 หุน 

ราคาหุนละ 7.81 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 40,050,400 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวกับ

กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2555  

 

13 หุนทุนซื้อคืน 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 หุนสามัญซื้อคืนประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554 

  

มูลคาหุนสามัญซื้อคืน (พันบาท) 78,434  70,050 

จํานวนหุนสามัญซื้อคืน (พันหุน) 11,152  8,170 

ราคาเฉล่ียหุนละ (บาท)     7.03  8.57 

อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซื้อคืนตอจํานวนหุนท่ีบริษัทออก     2.38  1.73 
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เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 7/2553 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนของ

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 

ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซื้อคืนมีกําหนดต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 โดยใหจําหนายหุน

สามัญท่ีซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายในการจําหนายหุนท่ีซื้อคืน การตัดหุนท่ีซื้อคืน

และการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนาย

หุนคืนและการตัดหุนท่ีซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทกําหนดราคาจําหนายหุนท่ีซื้อคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

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)  ท้ังน้ีบริษัทไดจดทะเบียนลดทุน

จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 6/2555 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนของ

บริษัท เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 280 ลานบาท และไมเกินกําไรสะสมของบริษัท โดยกําหนดจํานวน

หุนท่ีจะซื้อคืนจํานวน 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 โดยจะจําหนายหุนสามัญท่ีซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายในการจําหนาย

หุนท่ีซื้อคืน การตัดหุนท่ีซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวา

ดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซื้อคืน พ.ศ. 2544 บริษัทกําหนดราคาจําหนายหุนท่ีซื้อคืนโดย

พิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญคืนจํานวน 11.15 ลานหุน ในราคาทุน

รวม 78.43 ลานบาท และไดกันกําไรสะสมเปนสํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืนเปนจํานวน 78.43 ลานบาท ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2555 หุนสามัญซ้ือคืนมีจํานวนรวม 11.15 ลานหุน ในราคาทุนรวม 78.43 ลานบาท และสํารองสําหรับหุน

สามัญซื้อคืนมีจํานวน 78.43 ลานบาท 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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14 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพก และลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรท่ีดําเนินการผลิตใน

ประเทศไทย และดําเนินธุรกิจท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงวดสามเดือน

และเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 มีดังตอไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 13,131 26,129 238,033 317,544 1,051,784 1,212,599 431,701 554,727 1,721,518 2,084,870 22,485 11,814 - - 1,757,134 2,122,813 

รายไดระหวางสวนงาน 383,645 476,107 - - - - 210,391 349,401 210,391 349,401 434 3,089 (594,470) (828,597) - - 

รายไดท้ังสิ้น 396,776 502,236 238,033 317,544 1,051,784 1,212,599 642,092 904,128 1,931,909 2,434,271 22,919 14,903 (594,470) (828,597) 1,757,134 2,122,813 

กําไรจากการดําเนินงานตาม

สวนงาน 51,609 62,227       259,101 271,492 4,525 6,109 714 26,050 315,949 365,878 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปน

สวน                 

เงินชดเชยคาประกันความ

เสียหาย               115,939                 3 

รายไดอื่น               104,047 20,521 

คาใชจายในการขาย               (113,584) (122,051) 

คาใชจายในการบริหาร               (134,624) (176,918) 

ตนทุนทางการเงิน               (38,489) (35,136) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม               565 299 

คาใชจายภาษีเงินได               (5,712) - 

กําไรสําหรับงวด               244,091 52,596 

 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554  

   ธุรกิจแผนพิมพวงจร   

 ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  รายการตัดบัญชีระหวางกัน รวม 

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

รายไดจากภายนอก 40,949 69,870 663,028 914,314 2,839,537 3,527,868 1,015,740 1,438,485 4,518,305 5,880,667 50,629 26,831 - - 4,609,883 5,977,368 

รายไดระหวางสวนงาน 1,019,947 1,287,995 - - - - 631,754 1,051,572 631,754 1,051,572 4,973 (4,774) (1,656,674) (2,334,793) - - 

รายไดท้ังสิ้น 1,060,896 1,357,865 663,028 914,314 2,839,537 3,527,868 1,647,494 2,490,057 5,150,059 6,932,239 55,602 22,057 (1,656,674) (2,334,793) 4,609,883 5,977,368 

กําไรจากการดําเนินงานตาม

สวนงาน 143,463 111,478       708,105 898,323 12,846 (1,413) (1,104) 11,114 863,310 1,019,502 

รายไดและคาใชจายท่ีไมได

ปนสวน                 

เงินชดเชยคาประกันความ

เสียหาย               448,141 17,003 

รายไดอื่น               160,815 113,811 

คาใชจายในการขาย               (316,089) (375,909) 

คาใชจายในการบริหาร               (519,130) (428,614) 

ตนทุนทางการเงิน               (117,515) (112,784) 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในบริษัทรวม               (4,668) 32 

คาใชจายภาษีเงินได               (10,981) (1,937) 

กําไรสําหรับงวด               503,883 231,104 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15   กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและการปองกันความเส่ียง 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

รวมอยูในรายไดอ่ืน        

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและ 

การปองกันความเสี่ยงสุทธิ 

 

93,955 

  

- 

  

25,248 

  

- 

รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร        

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและ 

การปองกันความเสี่ยงสุทธิ 

 

- 

  

(64,421) 

  

- 

  

(13,522) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

รวมอยูในรายไดอ่ืน        

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและ 

การปองกันความเสี่ยงสุทธิ 

 

123,977 

  

- 

  

42,232 

  

- 

รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร        

- ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและ 

การปองกันความเสี่ยงสุทธิ 

 

- 

  

(73,255) 

  

- 

  

(14,526) 

 

16   ภาษีเงินได 

 

การรับรูภาษีเงินไดขึ้นอยูกับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝายบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินไดประจําปถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนักท่ีคาดไวสําหรับปทางการเงินเต็มปท่ีใชกับรายไดกอนภาษีของงวดระหวางกาล อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง

รวมของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองเปนระยะเวลาสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 

คือรอยละ 2.3 และรอยละ 2.1 (30 กันยายน 2554: รอยละ 0.0 และรอยละ 0.8) 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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17 กําไรตอหุน 

 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไร

สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดในแตละ

งวดโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักแสดงการคํานวณดังน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ   

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 242,590  52,466  133,741  61,817 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 464,054  472,224  464,054  472,224 

หัก จํานวนหุนทุนซื้อคืน/ลดทุน -  (8,170)  -  (8,170) 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกสุทธิจาก        

   หุนทุนซื้อคืน/ลดทุน 464,054  464,054  464,054  464,054 

ผลกระทบจากหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด (8,143)  -  (8,143)  - 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายใน        

    ระหวางงวด 285  -  285  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย 

   ถวงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)  456,196 

 

464,054 

 

456,196 

 

464,054 

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.53  0.11  0.29  0.13 

    

    

    

    

    

    

    



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญ  

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 

 

499,738 

  

232,290 

  

259,487 

  

250,925 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 472,224  471,067  472,224  471,067 

หัก จํานวนหุนทุนซื้อคืน/ลดทุน (8,170)  (4,150)  (8,170)  (4,150) 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกสุทธิจาก        

   หุนทุนซื้อคืน/ลดทุน 464,054  466,917  464,054  466,917 

ผลกระทบจากหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด (2,734)  (3,572)  (2,734)  (3,572) 

ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายใน 

    ระหวางงวด 

 

96 

  

698 

  

96 

  

698 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย 

   ถวงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)  461,416 

 

464,043 

 

461,416 

 

464,043 

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.08  0.50  0.56  0.54 

 

กําไรตอหุนปรับลด 
 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไร

สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดในแตละ

งวดโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลดดังน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 242,590  52,466  133,741  61,817 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธี 

    ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 

 

456,196 

  

464,054 

  

456,196 

  

464,054 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซื้อหุน 214  -  214  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธี 

    ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ปรับลด) 

 

456,410 

  

464,054 

  

456,410 

  

464,054 

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 0.53  0.11  0.29  0.13 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท  

499,738 

  

232,290 

  

259,487 

  

250,925 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธี 

    ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 

 

461,416 

  

464,043 

  

461,416 

  

464,043 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซื้อหุน -  277  -  277 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธี 

    ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ปรับลด) 

 

461,416 

  

464,320 

  

461,416 

  

464,320 

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 1.08  0.50  0.56  0.54 

 

บริษัทไมไดคํานวณผลกระทบจากการใชสิทธิซื้อหุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 เน่ืองจาก

ราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทสูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียในระหวางงวดของ

หุนสามัญ 

 

18 เงินปนผล 

 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สามัญจากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท ซึ่งคิด

เปนจํานวนเงินปนผลรวมประมาณ 139.1 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554  

 

เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู

ถือหุนสามัญจากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท 

ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินปนผลรวมประมาณ 46.4 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวแลวในวันท่ี 16 

กันยายน 2554  

 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สามัญจากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท ซึ่งคิด

เปนจํานวนเงินปนผลรวมประมาณ 46.4 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555  

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ

หุนสามัญจากผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท ซึ่ง

คิดเปนจํานวนเงินปนผลรวมประมาณ 90.8 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวแลวในวันท่ี 7 

กันยายน 2555  

 

19 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

 ภาระผูกพัน 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  30 กันยายน 

2555 

 31 ธันวาคม

2554 

 30 กันยายน 

2555 

 31 ธันวาคม

2554 

   (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน          

คําสั่งซื้อท่ียังไมไดรับรูสําหรับ          

   เครื่องจักรและอุปกรณ   113,581  25,393  22,282  14,470 

รวม   113,581  25,393  22,282  14,470 

 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  30 กันยายน 

2555 

 31 ธันวาคม

2554 

 30 กันยายน 

2555 

 31 ธันวาคม

2554 

   (พันบาท) 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานและ 

   สัญญาบริการระยะยาวที่ยกเลิกไมได 

        

ภายในหน่ึงป  23,997  31,596  6,827  17,313 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป  2,118  2,608  510  1,520 

รวม  26,115  34,204  7,337  18,833 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  30 กันยายน 

2555 

 31 ธันวาคม

2554 

 30 กันยายน 

2555 

 31 ธันวาคม

2554 

   (พัน) 

ภาระผูกพันอื่นๆ         

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา         

         เหรียญสหรัฐอเมริกา   19,945  1,219  -  - 

         ยูโร  -  84  -  - 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา         

         เหรียญสหรัฐอเมริกา  2,995  11,865  913  4,432 

         ยโูร  5,769  3,609  5,500  2,800 

 

สัญญาใชสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซื้อ อัตราใชสิทธิ วันสงมอบ 

 

 (พัน) 

(บาทตอหน่ึงหนวย 

เงินตราตางประเทศ)  

สิทธิเลือกซื้อ เหรียญสหรัฐอเมริกา 29,000 31.70 3 ตุลาคม -  

5 พฤศจิกายน 2555 

 

หากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นสุดสัญญาสูงกวาอัตราใชสิทธิเลือกซื้อ บริษัทจะทําการซื้อท่ีอัตราแลกเปล่ียนเทากับอัตรา

ใชสิทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 สัญญาใชสิทธิเลือกซื้อเงินตราตางประเทศมีมูลคายุติธรรมเทากับ 0.07 ลานบาท 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 

  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยใน

ประเทศ มีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2556 โดยบริษัทตกลงท่ีจะเปล่ียนสกุลเงินและอัตรา

ดอกเบ้ียของวงเงินจํานวน 64 ลานบาท เปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี 30.10 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา และเปล่ียน

อัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียเงินบาทลอยตัวตามอัตรา MLR ลบอัตรารอยละ 1.50 ถึง 2.00 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกาคงท่ีรอยละ 3.47 ตอป 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยในประเทศ มี

ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 โดยบริษัทยอยตกลงท่ีจะเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

ของวงเงิน 6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัว US LIBOR (3 เดือน) บวกรอยละคงท่ีตอป เปนอัตรา

ดอกเบ้ียเหรียญสหรัฐอเมริกาคงท่ีรอยละ 3.06 ตอป 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยในประเทศ มีระยะเวลา

ต้ังแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 2 เมษายน 2556 โดยบริษัทตกลงท่ีจะเปล่ียนสกุลเงินยูโรจํานวน 2.60 ลานยูโร เปน

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี 1.26 - 1.30 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ 1 ยูโร 

 

สัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาทองแดง

(Copper Swap) ดังน้ี 

 

สินคา ปริมาณ ราคาตามสัญญา 

ราคาตลาดของวัตถุดิบ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 วันท่ีครบกําหนด 

 (ตัน) (เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน)  

ทองแดง 130 7,350 - 8,100 8,267.50 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555 

 

 การค้ําประกัน 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ ค้ําประกัน

เงินกูยืมและวงเงินสินเชื่อทุกประเภทระหวางกันดังน้ี 
 

 ผูค้ําประกัน 

บริษัทท่ีไดรับการค้ําประกัน 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     

 -  สกุลเงินบาท - - 164 288 

     



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 ผูค้ําประกัน 

บริษัทท่ีไดรับการค้ําประกัน 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     

 - สกุลเงินบาท 115 107 - - 

 -  สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3 4 - - 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     

 -  สกุลเงินบาท 3,016 2,697 - - 

 -  สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 34 24 - - 

     

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอย

เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 74 ลานบาท (เฉพาะบริษัท: 31 ลานบาท) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งสวนใหญประกอบดวยหนังสือเพื่อค้ําประกันการชําระคาไฟฟา 

 

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะโดยเจาพนักงาน

กรมสรรพากรจํานวน 4 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทใหการค้ําประกันแกบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงโดยไมคิด

คาธรรมเนียม เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหบริษัทชนะคดีและเพิกถอนการประเมิน

ของเจาพนักงานและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกรมสรรพากร ตอมาเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 

2552 กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง และศาลไดมีคําสั่งรับอุทธรณ ปจจุบัน

คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา และฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาบริษัทจะชนะคดีดังกลาว ดังน้ัน บริษัท

จึงมิไดบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกลาวไวในบัญช ี



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 (ไมไดตรวจสอบ) 
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20 การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย 

 

เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท เคมโทรนิคส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงงานหมึกพิมพลายแผงวงจรไฟฟาและนํ้ายาเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิตแผงวงจร

ไฟฟา โดยบริษัทไดซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมเปนจํานวน 466,800 หุน คิดเปนรอยละ 97.25 ของหุนท่ีออกและ

ชําระแลวท้ังหมด ในราคาหุนละ 500 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 233.40 ลานบาท โดยผูขายท้ังหมดไมเปนบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกัน มูลคายุติธรรมรวมของสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อธุรกิจกําลังอยูในระหวางการ

ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ บริษัทจะบันทึกรายการดังกลาวในไตรมาสท่ีสี่ของปปจจุบัน 

 

21 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลเพื่อวัตถุประสงคในการ

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 ธันวาคม 2554            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 83  (80)  3  82  (80)  2 

หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อและ            

   เชาการเงิน (104)  80  (24)  (99)  80  (19) 

   -      -   

 

 

 

 

  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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            

   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วันที่ 30 กันยายน 2554            

รายไดจากการขายและ            

   ใหบริการ -  (2,123)  (2,123)  -  (920)  (920) 

รายไดจากการขาย (2,111)  2,111  -  (915)  915  - 

รายไดจากการใหบริการ (12)  12  -  (5)  5  - 

กําไรจากการปองกันความเสี่ยง -  -  -           (5)  5  - 

คาใชจายในการบริหาร 113  64  177      43  14  57 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 26  (26)  -  19     (19)  - 

ขาดทุนจากการปองกัน 

   ความเสี่ยง 

 

        38 

  

(38) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

   -      -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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            

   สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด         

วันที่ 30 กันยายน 2554            

รายไดจากการขายและ            

   ใหบริการ -  (5,977)  (5,977)  -  (2,682)  (2,682) 

รายไดจากการขาย (5,950)  5,950  -  (2,669)  2,669  - 

รายไดจากการใหบริการ (27)  27  -  (13)  13  - 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -  -  -  (3)  3  - 

คาใชจายในการบริหาร 355  74  429  143  14  157 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 17  (17)  -  -  -  - 

ขาดทุนจากการปองกัน 

   ความเสี่ยง 

 

        57 

  

(57) 

  

- 

  

      17    

  

(17) 

  

- 

   -      -   

 

การจัดประเภทรายการใหมน้ีเน่ืองจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 
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