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หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัของไทย 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
13 ทุนเรือนหุน้ 
14 หุน้ทุนซ้ือคืน 
15 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
16 กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียง 
17 ภาษีเงินได ้
18 กาํไรต่อหุน้ 
19 เงินปันผล 
20 ภาระผกูพนั 
21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
22 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและไดจ้ดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฏหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2535 และมีท่ีอยูจ่ด
ทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี  125-125/1, 1 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  แขวงลําปลาทิว  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจร รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 8 
 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัและมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง 
   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
การปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 สภา
วิชาชีพบญัชีไดอ้อกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 22 
 
นอกเหนือจากเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 นโยบายการบญัชี
และวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  19 

(ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    
  

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกบั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
 

3 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัของไทย   
  

ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2554 ไดเ้กิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมอยา่งร้ายแรงในประเทศ โดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพ้ืนท่ีตั้งของ
โรงงานและสํานักงานของบริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั (บริษทัย่อย) โดยบริษทัย่อยได้รับความเสียหายจาก
เหตุการณ์นํ้าท่วมดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ 1,712 ลา้นบาท สามารถแบ่งเป็นความเสียหายของสินทรัพย์
ถาวรจาํนวน 1,115 ลา้นบาท ความเสียหายของสินคา้จาํนวน 433 ลา้นบาท และอ่ืนๆจาํนวน 164 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั
ยอ่ยไดมี้การจดัทาํประกนัครอบคลุมการเส่ียงภยัทุกชนิดและธุรกิจหยดุชะงกั (All Risks and Business Interruption 
insurance) เพ่ือคุม้ครองความเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว และฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเช่ือมัน่
ว่า การทาํประกันภยัของบริษทัย่อยท่ีมีอยู่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้ทั้ งจาํนวน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยจึงไดรั้บรู้เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายท่ีจะไดรั้บสาํหรับความเสียหายของสินทรัพย์
จาํนวนประมาณ 1,548 ลา้นบาท และความเสียหายจากธุรกิจหยดุชะงกัจาํนวน 70 ลา้นบาท 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรู้เงินชดเชยค่าประกนั
ความเสียหายจากธุรกิจหยดุชะงกัจาํนวน 10 ลา้นบาท บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรู้เงินชดเชย
ค่าประกนัความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงกัจาํนวน 467 ลา้นบาท บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั 
(บริษทัย่อย) ไดรั้บรู้เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงกัจาํนวน 10 ลา้นบาท และบริษทั เคซีอี 
(ประเทศไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บรู้เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายจากธุรกิจหยดุชะงกัจาํนวน 10 ลา้นบาท 
 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหาย 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 
ก)  ภาพรวม 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ และ
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชี
ดงัน้ี  
 
 การบญัชีภาษีเงินได ้
 การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 การนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 
 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ข) 
ถึง 4 (ง) ดงัน้ี สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบาย
การบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

 
ข)  การบญัชีภาษเีงินได้ 
  
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน   
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือคาํนวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้    
 
การวดัมุลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน   
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  21 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั   
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชป้ระโยชนจ์ริง  
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  
เป็นตน้ไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30  
มิถุนายน 

2556 

 31 
ธนัวาคม 

2555 

 1   
มกราคม 

2555 

 30  
มิถุนายน 

2556 

 31 
ธนัวาคม 

2555 

 1  
มกราคม 

2555 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน  

 
60,342 

 
16,774 

  
74,771 

 
- 

 
- 

  
55,064 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เพิ่มข้ึน  

 
(41,833) 

 
(11,827) 

  
- 

 
(39,960) 

 
(9,938) 

  
- 

กาํไรสะสมเพิม่ขึน้ (ลดลง) 18,509 4,947  74,771 (39,960) (9,938)  55,064 

         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 

19,240 
 

5,684 
  

74,739 
 

(39,960) 
 

(9,938) 
  

55,064 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 
(731) 

 
(737) 

  
32 

 
- 

  
- 

  
- 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 18,509 4,947  74,771 (39,960)  (9,938)  55,064 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 

 
2556 

 
 

2555 
  

2556 
 

 
2555 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 12,710  (5,662)  (14,490)  (7,227) 

กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 12,710 (5,662) (14,490) (7,227) 
กาํไรต่อหุน้ เพ่ิมข้ึน (ลดลง)     
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.028 (0.012) (0.031) (0.016) 

- กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.027 (0.012) (0.031) (0.016) 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 

 
2556 

 
 

2555 
  

2556 
 

 
2555 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 13,562  (30,890)  (30,022)  (31,415) 

กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13,562 (30,890) (30,022) (31,415) 
กาํไรต่อหุน้ เพ่ิมข้ึน (ลดลง)     
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.029 (0.067) (0.065) (0.068) 

- กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.029 (0.067) (0.064) (0.068) 

 
ค) การบญัชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21  เร่ือง ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุล
ต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 21 ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืน
นอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
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ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั
ต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั  
   
ง)  การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงาน
ดาํเนินงาน  นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย
ในย่อหน้าถดัไป กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานของปี 2555 ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล 
2556 ของกลุ่มบริษทัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการ
เปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือกาํไรต่อหุน้ของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน
ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงาน 
 
การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลส่วนงานท่ีเคย
นาํเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
5        บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 
ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/ สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการวางแผน สัง่การและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่)  

บริษทั ไทย บิสซิเนส
โซลูชัน่ จาํกดั 

ไทย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 10 และมีผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
บริษทัย่อย 
ขายสินคา้ 

 
ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค่้าบริการ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
ขายสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
  
บริษทัร่วม  
ขายสินคา้ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและ เง่ือนไขการขายเช่นเดียวกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและ เง่ือนไขการซ้ือเช่นเดียวกนั 
ค่านายหนา้ อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปสาํหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
  
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 29 44 
รายไดค่้าบริการ - - 14              5 
รายไดอ่ื้น - - 4 3 
ซ้ือสินคา้ - - 282 276 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 5 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 4 - 
เงินปันผลรับ - - 63 4 
     
บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 409 260 199 151 
ซ้ือวตัถุดิบ 85 14 41 5 
ค่านายหนา้ 16 9 7 7 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 2 - - - 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 12 - 2 
     
กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 18 25 10 13 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - - - 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 18 25 10 13 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 57 101 
รายไดค่้าบริการ - - 30             10 
รายไดอ่ื้น - - 8 5 
ซ้ือสินคา้ - - 529 521 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 8 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 5 - 
เงินปันผลรับ - - 63 4 
     
บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 720 484 364          292 
ซ้ือวตัถุดิบ 157 21 70 10 
ค่านายหนา้ 35           21 14 14 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 6            - 2 - 
     
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2 12 1 2 
     
กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 35 42 18 21 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 5 - 3 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 35 47 18 24 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  27 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 26,455 29,298 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 6,168 5,825 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 6,578 8,342 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 665 1,358 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 522,594 337,548 276,415 205,073 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 68,320 40,177 17,850 8,257 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั - 69 - - 
รวม 590,914 377,794 334,131 258,153 

 

ลูกหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 3,890 2,980 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี     
    (ประเทศไทย) จาํกดั - - 2,435 2,911 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 4,815 1,506 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5 5 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 2,233 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 2,277 1,342 - 1,342 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 3 - 3 - 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ไทย บิสซิเนส โซลูชัน่ จาํกดั 10 10 10 10 
รวม 2,290 1,352 13,391 8,754 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 297,596 266,133 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 20,400 39,448 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 100,009 27,109 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั - - 7,528 6,737 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 57,059 31,248 27,875 17,259 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 26,927 19,524 20,253 16,086 
รวม 83,986 50,772 473,661 372,772 

 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 22 8,470 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 1,158 396 - - 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ไทย บิสซิเนส โซลูชัน่ จาํกดั 491 891 99 700 
รวม 1,649 1,287 121 9,170 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 836 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 25,472 18,364 3,060 1,730 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ไทย บิสซิเนส โซลูชัน่ จาํกดั 236 3,113 236 930 
รวม 25,708 21,477 4,132 2,660 

 

ภาระคํา้ประกันกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 20 
 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

 
หมายเหต ุ

30 
มิถุนายน

2556 

 31 
ธนัวาคม 

2555 

 30 
มิถุนายน

2556 

 31 
ธนัวาคม 

2555 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 590,914 377,794 334,131 258,153 
   กิจการอ่ืนๆ  2,057,127 1,581,479 893,455 756,598 
รวม  2,648,041 1,959,273 1,227,586 1,014,751 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (322) (353) (322) (322) 
สุทธิ  2,647,719 1,958,920 1,227,264 1,014,429 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

 
หมายเหต ุ

30 
มิถุนายน

2556 

 31 
ธนัวาคม 

2555 

 30 
มิถุนายน

2556 

 31 
ธนัวาคม 

2555 
  (พันบาท) 
      
ลูกหนีอ้ืน่      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,290 1,352 13,391 8,754 
   กิจการอ่ืนๆ  359,333 254,555 12,142 9,227 
รวม  361,623 255,907 25,533 17,981 

      
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  3,009,342 2,214,827 1,252,797 1,032,410 

 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 
สาํหรับ 

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

-        - - - 
- งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน          (31) - - - 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30  31  30  31 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 429,033 309,850 242,705 204,305 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 136,519 67,766 75,959 53,528 
 3 - 6 เดือน 25,190 129 15,304 123 
 6 - 12 เดือน - 33 - 39 
 มากกวา่ 12 เดือน 172 16 163 158 
 590,914 377,794 334,131 258,153 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 590,914 377,794 334,131 258,153 

     
กจิการอืน่ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,537,970 1,241,118 707,008 591,016 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 469,175 333,728 175,980 165,582 
 3 - 6 เดือน 45,684 4,652 8,552 - 
 6 - 12 เดือน 3,760 1,632 1,915 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 538 349 - - 
 2,057,127 1,581,479 893,455 756,598 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (322) (353) (322) (322) 
 2,056,805 1,581,126 893,133 756,276 

สุทธิ 2,647,719 1,958,920 1,227,264 1,014,429 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่  30 วนัถึง 120 วนั 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 วธีิส่วนได้เสีย  วธีิราคาทุน 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 77,674 82,133 3,962 2,422 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     
ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 7,893 (5,233) - - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน     
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,894 233 - - 

ซ้ือเงินลงทุน - 1,540 - 1,540 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 88,461 78,673 3,962 3,962 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงันี้ 
 

     งบการเงนิรวม     
   สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย 
  ประเทศที่ 30  31  30  31  30  31  30  31 
 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
   2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

   (ร้อยละ)   (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
บริษทั เคซีอี  อเมริกา อิงค ์จาํกดั (1) สหรัฐอเมริกา 50.00 50.00 USD      50,000 USD      50,000 644 644 55,139  55,198 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พทีีอี จาํกดั (1) สิงคโปร์ 49.00 49.00 SGD    500,000 SGD    500,000 4,201 4,201 27,005  20,890 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั (2) ไตห้วนั 49.00 49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 6,317  1,586 
รวม       6,385 6,385 88,461  77,674 

 
 (1)  ตวัแทนขายในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั 
 (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเครื่องจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั 
 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งขา้งตน้สาํหรับงวดหกดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 คาํนวณจากงบการเงินซึ่งยงัมิไดผ้า่นการสอบทาน
จากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาว่าส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาํคญัต่องบ
การเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย อีกทั้งบริษทัร่วมทั้งสามแห่งดงักล่าวอยูใ่นต่างประเทศ และบริษทัไม่มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน
ของบริษทัเหล่านั้น รวมทั้งการจดัใหม้ีการสอบทานงบการเงิน 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 30 

มิถุนายน 
31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

 ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 2556 2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

 (ร้อยละ)   (พันบาท) 
บริษัทร่วม           
บริษทั เคซีอี  อเมริกา อิงค ์จาํกดั 25.0 25.0 USD      50,000 USD      50,000 322 322 - - 322 322 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พทีีอี จาํกดั 24.5 24.5 SGD    500,000 SGD    500,000 2,100 2,100 - - 2,100 2,100 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 49.0 49.0 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 - - 1,540 1,540 
รวม     3,962 3,962 - - 3,962 3,962 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2556 และวนัที่  31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มี
ดงันี้  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ออกใหก้รรมการและ 
พนกังานบริษทัยอ่ย 

  
 

รวม 

  
เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  30 31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
  2556 2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย                        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั (1) 100.00 100.00  1,600,000 1,600,000  1,600,000  1,600,000  3,583 3,583 1,603,583 1,603,583 - - 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  1,833 1,833 187,228 187,228 9,999 - 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี                 
    (ประเทศไทย) จาํกดั (2) 97.25 97.25  48,000 48,000  233,810 233,810  - - 233,810 233,810 23,340 - 

บริษทัไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั (3) 74.80 74.80  250,000 250,000  368,460 368,460  756 756 369,216 369,216 29,172 - 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั (4) 60.00 60.00  3,600 3,600  2,160 2,160  124 124 2,284 2,284 - - 
รวม        2,389,825 2,389,825  6,296 6,296 2,396,121 2,396,121 62,511 - 

บริษัทย่อยทางอ้อม                 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั (2) 96.03 96.03  4,800 4,800  - -  - - - - - - 

 

 

(1) ผลิตและจาํหน่ายแผ่นพิมพว์งจร                                    (3) ผลิตและจาํหน่ายพรีเพกและลามิเนต 
(2) ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ายาเคมี              (4) ตวัแทนขายในประเทศ 

 

    บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 
 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556    
   งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 5,237,038 1,116,776 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 487,647 46,885 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (5,625) (4,932) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (259,758) (68,941) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 5,459,302 1,089,788 

 
9.1 บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งคือ  บริษัท  เค  ซี  อี  อินเตอร์ เนชั่นแนล  จํากัด  และบริษัท  ไทยลามิ เนต  

แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจาก
ธนาคารว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจาํหน่ายจ่ายโอน จาํนอง 
จาํนาํหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ  

 
9.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองและจาํนาํท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  
 

9.2.1 บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั ไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จาํนวน 156 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555 จาํนวน 171 ล้านบาท) เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

 
9.2.2 บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม

บญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จาํนวน 1,046 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555 จาํนวน 1,084 ล้านบาท) เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี    
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 30 

มิถุนายน 
2556 

 31  
ธนัวาคม

2555 

 30 
มิถุนายน 

2556 

 31 
ธนัวาคม

2555 
 (พันบาท) 
รวม 178,837 165,448 (160,328) (160,501) 
หกักลบภาษีเงินได ้  (118,495) (148,674) 118,495 148,674 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอตดับญัชี  60,342 16,774 (41,833) (11,827) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 30 

มิถุนายน 
2556 

 31  
ธนัวาคม

2555 

 30 
มิถุนายน 

2556 

 31 
ธนัวาคม

2555 
 (พันบาท) 
รวม 10,968 41,163 (50,928) (51,101) 
หกักลบภาษีเงินได ้ (10,968) (41,163) 10,968 41,163 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอตดับญัชี  - - (39,960) (9,938) 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย)   
   รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2556   (หมายเหต ุ17)  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   8,606 3,729 12,335 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13,460 695 14,155 
ยอดขาดทุนยกไป 143,362 8,963 152,325 
อ่ืนๆ 20 2 22 
รวม 165,448 13,389 178,837 

    

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
สญัญาเช่าทางการเงิน (49,101) 173 (48,928) 
รายไดค่้าประกนัคา้งรับ (111,400) - (111,400) 
รวม (160,501) 173 (160,328) 

    
สุทธิ 4,947 13,562 18,509 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย)   
   รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2555   (หมายเหต ุ17)  2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   7,386 1,330 8,716 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,201 110 12,311 
ยอดขาดทุนยกไป 114,257 35,441 149,698 
อ่ืนๆ  14 6 20 
รวม 133,858 36,887 170,745 

    

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
สญัญาเช่าทางการเงิน (45,087) (3,377) (48,464) 
รายไดค่้าประกนัคา้งรับ  (14,000) (64,400) (78,400) 
รวม (59,087) (67,777) (126,864) 

    
สุทธิ 74,771 (30,890) 43,881 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย)   
   รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2556   (หมายเหต ุ17)  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   3,336 323 3,659 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,997 290 7,287 
ยอดขาดทุนยกไป 30,810 (30,810) - 
อ่ืนๆ 20 2 22 
รวม 41,163 (30,195) 10,968 

    

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
สญัญาเช่าทางการเงิน (49,101) 173 (48,928) 
รายไดค่้าประกนัคา้งรับ (2,000) - (2,000) 
รวม (51,101) 173 (50,928) 

    
สุทธิ (9,938) (30,022) (39,960) 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น   
   (รายจ่าย)   
   รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2555  (หมายเหต ุ17)  2555 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   4,498 (1,298) 3,200 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,299 349 6,648 
ยอดขาดทุนยกไป 89,340 (27,095) 62,245 
อ่ืนๆ 14 6 20 
รวม 100,151 (28,038) 72,113 

    

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี    
สญัญาเช่าทางการเงิน (45,087) (3,377) (48,464) 
รวม (45,087) (3,377) (48,464) 

    
สุทธิ 55,064 (31,415) 23,649 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียด
 ดงัน้ี    

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2556 2555  2556 2555 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว   - - - - 
ยอดขาดทุนยกไป      20,008 300,006 - - 
รวม 20,008 300,006 - - 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2556 - 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
 

11 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

อตัราดอกเบ้ีย 
30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 
ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี) 2556 2555  2556 2555 
  (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (1) - 2,484 - 2,484 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (2) 550,000 664,450 65,000 80,000 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก      
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (3) 2,119,781 1,216,887 724,781 570,887 
ทรัสตรี์ซีท      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (3) 1,028,052 927,985 27,667 56,151 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยมื  
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ  3,697,833 2,811,806 817,448 709,522 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2556 2555  2556 2555 
  (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด        
   ชาํระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมี      
   หลกัประกนั  1,234,847 1,373,025 333,839 301,677 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน       
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  7,388 19,700 4,571 14,858 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้หมุนเวยีน  4,940,068 4,204,531 1,155,858 1,026,057 
      

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  989,392 1,317,003 452,275 613,578 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน  6,058 9,601 3,212 5,221 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  995,450 1,326,604 455,487 618,799 
      
รวม  5,935,518 5,531,135 1,611,345 1,644,856 

(1) “อตัราดอกเบ้ียประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)” และ “อตัราดอกเบ้ียประเภทเงินเบิกเกิน
บญัชี (Minimum Overdraft Rate)” 

(2) “อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะสั้น (Money Market Rate)” 

(3) “SIBOR บวกอัตราร้อยละตามท่ีกําหนดร่วมกันในแต่ละรอบระยะเวลา” และ.“อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม        
ระยะสั้น (Money Market Rate)” 

 

11.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารบางส่วนของบริษทัคํ้าประกนัโดยบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  

 

11.2 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคารส่วนใหญ่ของบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทั 

 

11.3 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลย ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้า
ประกนัโดยบริษทั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11.4 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัจะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน (Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) ไม่เกิน 3:1 และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกว่า 
1.1 :1 

 
11.5 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยคํ้าประกนัโดย

บริษทั และภายใตส้ญัญาเงินกูย้มื บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสิน
ท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2:1 และอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 1.2 :1 
 

11.6 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย คํ้าประกนั
โดยการจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยไวเ้ป็นประกนั 
 

11.7  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) บวกร้อยละตามท่ีกาํหนด
ในสัญญา เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัและโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
จาํนาํเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี-30-มิถุนายน-2556 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
  

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 2,690,028  915,255 
เพิ่มข้ึน 13,970  13,970 
ลดลง (508,320)  (152,740) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 28,561  9,629 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2556 2,224,239  786,114 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2556 2555  2556 2555 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 83,986  50,772 473,661 372,772 
กิจการอ่ืนๆ  1,211,574 1,040,543 282,431 281,907 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,649 1,287 121 9,170 
กิจการอ่ืนๆ  276,634 202,536 19,303 30,487 

เจา้หน้ีอ่ืน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 25,708 21,477 4,132 2,660 
กิจการอ่ืนๆ  71,022 41,389 12,065 12,927 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  220,390 208,471 82,138 71,422 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  1,890,963 1,566,475 873,851 781,345 

 
13 ทุนเรือนหุ้น 

 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 
   30 มิถุนายน มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 
2556  2555 

  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  491,830 491,830 500,000 500,000 
ลดหุน้ 1  (28,976) (28,976) (8,170) (8,170) 
เพิ่มหุน้สามญัจดทะเบียน 1  115,568 115,568 - - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน       
- หุ้นสามัญ 1  578,422 578,422 491,830 491,830 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 
   30 มิถุนายน มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 
2556  2555 

  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  472,601 472,601 472,224 472,224 
ลดหุน้ 1  (14,000) (14,000) (8,170) (8,170) 
ออกหุน้ใหม่ 1  2,395  2,395 -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน       
- หุ้นสามัญ 1  460,996 460,996 464,054 464,054 

 
การลดทุนจดทะเบยีน 

 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาํนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
476,853,769 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 14,975,731 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 
 
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาํนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
592,421,582 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 115,567,813 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 115,567,813 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 
 
1.  จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั (KCE–W2) ท่ีจะ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
2. จาํนวนไม่เกิน 81,520 หุน้ เพือ่รองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (ESOP-

W3) ท่ีไดจ้ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ พนกังานของบริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3”) 
3.  จาํนวนไม่เกิน 237,351 หุน้ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

(ESOP-W4) ท่ีไดจ้ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ พนกังานของบริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W4”) 

 
 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยจาํนวน 10,000,000 
หน่วย และไดอ้นุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใบสําคญัแสดง
สิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W3  
และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมี
อตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 6.86 บาทต่อ 1 หุน้
สามญั และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ
ธนัวาคม โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ไดถู้กใชสิ้ทธิและยกเลิกสิทธิ
หมดแลว้ 
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  48

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษัทย่อยจํานวน 
10,000,000 หน่วย และได้อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ 
ESOP-W4  และไม่มีราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 7.81 บาท
ต่อ 1 หุน้สามญั และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ
ธนัวาคม บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2555  
ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน  โดยกาํหนดการใช้
สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 10 มิถุนายน 2555 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑส์าํหรับการใหสิ้ทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญั
แสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดง
สิทธิโครงการ ESOP-W4 คือ 1.238 บาท 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-W4 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  
 รายละเอียดราคาและอตัราการใชสิ้ทธิภายหลงัการปรับสิทธิ 
 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการปรับสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ 6.860 5.904 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 1.16199 หุน้ 
 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการปรับสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ 7.810 6.721 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 1.16199 หุน้ 
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 โดยการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (KCE–W2) จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
และมีราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อหุน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัมีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (KCE–W2) โดย
ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลา
การใชสิ้ทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 10 กนัยายน 2556 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 
 
 การเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ ESOP – W3 และ ESOP – W4 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2556  2555 
 จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (พันหน่วย/พันบาท) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,253 4,009 2,800 - 
บวก: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด - - 10,000 12,380 
หกั:    ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (2,925) (2,953) - - 
           ยกเลิกสิทธิระหวา่งงวด (475) - - - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 853 1,056 12,800 12,380 

 
ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W3 จาํนวน 540,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.86 บาท และจากโครงการ ESOP-W4 จาํนวน 1,855,000 
หุน้ ราคาหุน้ละ 7.81 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 18.2 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 
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ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก
โครงการ ESOP-W4 จาํนวน 530,000 หน่วย หรือเทียบเท่า 615,300 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.721 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
4.1 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2556 

 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ประกอบดว้ยใบสาํคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W4 
853,000 หน่วย 

 
การเปล่ียนแปลงสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ของใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ  
KCE –W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 จาํนวนหน่วย  
 (พันหน่วย)  
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 
บวก: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด 115,245 
หกั:    ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด - 
           ยกเลิกสิทธิระหวา่งงวด - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 115,245 

 

14 หุ้นทุนซ้ือคนื 
 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 หุน้สามญัซ้ือคืนประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 
    

มูลค่าหุน้สามญัซ้ือคืน (พนับาท) - 105,582 
จาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืน (พนัหุน้) - 14,000 
ราคาเฉล่ียหุน้ละ (บาท) - 7.54 
อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืนต่อจาํนวนหุน้ท่ีบริษทัออก - 2.96 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2555 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนของ
บริษทั เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 280 ลา้นบาท และไม่เกินกาํไรสะสมของบริษทั โดยกาํหนดจาํนวน
หุ้นท่ีจะซ้ือคืนจาํนวน 46.4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แลว้
ทั้งหมด โดยมีกาํหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืน ตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน 2555 ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2555 ระยะเวลา
จาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน จะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษทั ภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน แต่ตอ้ง
ไม่เกิน 3 ปี โดยจะจาํหน่ายหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัมีนโยบายในการจาํหน่าย
หุ้นท่ีซ้ือคืน การตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนและการลดทุน โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการว่า
ดว้ยการซ้ือหุน้คืน การจาํหน่ายหุน้คืนและการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืน พ.ศ. 2544 บริษทักาํหนดราคาจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนโดย
พิจารณาจากราคาตลาดของหุน้ 
 
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 บริษทัไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ท่ีซ้ือ
คืนและยังจําหน่ายไม่ได้ทั้ งหมดจํานวน  14,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1  บาท  ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 ทาํให้ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทั
ลดลงจากเดิมทุนจดทะเบียน 592,421,582 หุน้ (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) และทุนชาํระแลว้ 474,995,769 หุน้ (มูลค่าหุน้
ละ 1-บาท) เหลือเป็นทุนจดทะเบียน 578,421,582 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และทุนชาํระแลว้ 460,995,769 หุ้น 
(มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 27 
มิถุนายน 2556 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจร พรีเพก และลามิเนต  โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ดาํเนินการผลิต
ในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี้ 

 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 

   ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร     

 

ธุรกิจพรีเพกและลามิ
เนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  

 
ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 20,796 13,387 388,286 234,382 1,194,733 917,107 617,406 330,532 2,200,425 1,482,021 - 12,153 40,463 - - - 2,261,684 1,507,561 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 420,944 365,247 - - - - 282,901 225,545 282,901 225,545 - 3,053 15,795 - (719,640) (593,845) - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 441,740 378,634 388,286 234,382 1,194,733 917,107 900,307 556,077 2,483,326 1,707,566 - 15,206 56,258 - (719,640) (593,845) 2,261,684 1,507,561 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 58,877 53,092       490,253 233,116 - 5,833 14,858 - (660) (790) 563,328 291,251 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน                   
เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหาย                 - 146,202 
รายไดอ้ื่น                 10,994 18,353 
ค่าใชจ้่ายในการขาย                 (135,209) (103,082) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                 (206,856) (229,038) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (43,644) (38,861) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม             

  
  4,267 (1,927) 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้                 6,167 (9,807) 

กาํไรสาํหรับงวด                 199,047 73,091 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 

   ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร     

 

ธุรกิจพรีเพกและลามิ
เนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  

 
ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2556 2556 2555 2556 2555 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 33,669 27,818 659,602 424,995 2,239,568 1,787,753 1,246,253 584,039 4,145,423 2,796,787 - 28,144 82,191 -  - 4,261,283 2,852,749 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 799,781 636,302 - - - - 520,978 421,363 520,978 421,363 - 4,539 31,450 - (1,352,209) (1,062,204) - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 833,450 664,120 659,602 424,995 2,239,568 1,787,753 1,767,231 1,005,402 4,666,401 3,218,150 - 32,683 113,641 - (1,352,209) (1,062,204) 4,261,283 2,852,749 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 108,094 91,854       864,305 449,004 - 8,321 29,942 - 5,670 (1,818) 1,008,011 547,361 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน                   
เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหาย                 - 332,202 
รายไดอ้ื่น                 104,361 56,768 
ค่าใชจ้่ายในการขาย                 (261,544) (202,505) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                 (308,242) (384,506) 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (82,218) (79,026) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม             

  
  7,893 (5,233) 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้                 4,058 (36,159) 

กาํไรสาํหรับงวด                 472,319 228,902 

                   
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน                   
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556/                   

31 ธนัวาคม 2555 1,295,522 1,165,762       13,850,919 12,461,008 - - 200,293 202,151 (3,983,839) (3,556,580) 11,362,895 10,272,341 

 
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ง) เกี่ยวกบัการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ปลี่ยนนโยบาย
เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นและการป้องกนัความเส่ียง 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น    
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ - - 14,585 - 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร     
- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ (39,693) (69,591) - (13,138) 
     
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน     
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น     
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ 78,670 30,022 30,784 16,983 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร     
- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ - - - - 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17   ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 มิถุนายน หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั      
สาํหรับงวดปัจจุบนั  6,543 4,145 - - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป   (สูงไป)  - - - - 
  6,543 4,145 - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (12,710) 5,146 14,490 7,304 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี  - 516 - (77) 
  (12,710) 5,662 14,490 7,227 

รวม  (6,167) 9,807 14,490 7,227 

      

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   30 มิถุนายน หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั      
สาํหรับงวดปัจจุบนั  9,504 5,269 - - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป   (สูงไป)  - - - - 
  9,504 5,269 - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (13,562) 28,754 30,022 29,732 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี  - 2,136 - 1,683 
 10 (13,562) 30,890 30,022 31,415 

รวม  (4,058) 36,159 30,022 31,415 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 งบการเงนิรวม 
  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  2555 

    อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรสาํหรับงวด   199,047    73,091 
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดร้วม   (6,167)    9,807 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   192,880    82,898 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  38,576  23  19,067 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  516 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (1)  (3,201)  (8)  (7,117) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี -  725  -  (515) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  38  31,836 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ได ้        
   บนัทึกในงวดก่อน (20)  (38,014)  (38)  (31,280) 
อ่ืนๆ (2)  (4,253)  (3)  (2,700) 
รวม (3)  (6,167)  12  9,807 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรสาํหรับงวด   132,985    34,236 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   14,490    7,227 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   147,475    41,463 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  29,495  23  9,537 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  (77) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (8)  (12,511)  (3)  (1,014) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี -  267  (1)  (494) 
อ่ืนๆ (2)  (2,761)  (2)  (725) 
รวม 10  14,490  17  7,227 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
  สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  2555 

    อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรสาํหรับงวด   472,319    228,902 
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดร้วม   (4,058)    36,159 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   468,261    265,061 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  93,652  23  60,964 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  1  2,136 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (8)    (37,426)  (5)  (12,173) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี -  1,556  1  3,511 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  21  54,620 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ได ้        
   บนัทึกในงวดก่อน (12)  (56,000)  (27)  (72,680) 
อ่ืนๆ (1)  (5,840)  -  (219) 
รวม (1)  (4,058)  14  36,159 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรสาํหรับงวด   189,263    94,331 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   30,022    31,415 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   219,285    125,746 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  43,857  23  28,922 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  1  1,683 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (6)  (12,511)  (1)  (1,014) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 1  888  2  1,927 
อ่ืนๆ (1)  (2,212)  -  (103) 
รวม 14  30,022  25  31,415 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 กาํไรต่อหุ้น 
 

 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 คาํนวณจาก
กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่
ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ  
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
197,472 

  
72,201 

  
132,985 

  
34,236 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน 474,996  464,054   474,996  464,054  
หัก จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน (14,000)  -  (14,000)  - 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกสุทธิจาก        
   หุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน 460,996  464,054  460,996  464,054 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ 
   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  

 
460,996 

 
464,054 

  
460,996 

 
464,054 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.43  0.16  0.29  0.07 

        



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ  
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
469,320 

  
226,732 

  
189,263 

  
94,331 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 472,601  472,224  472,601  472,224 
หัก จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน (14,000)  (8,170)  (14,000)  (8,170) 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกสุทธิจาก        
   หุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน 458,601  464,054  458,601  464,054 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายใน        
    ระหวา่งงวด 1,336  -  1,336  - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ 
   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  459,937 

 
464,054 

 
459,937 

 
464,054 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.02  0.49  0.41  0.20 

 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไร
สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ
งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 197,472  72,201  132,985  34,236 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธี 
    ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
460,996 

  
464,054 

  
460,996 

  
464,054 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 13,037  -  13,037  - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิ 
    ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 

 
474,033 

  
464,054 

  
474,033 

  
464,054 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.42  0.16  0.28  0.07 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 469,320  226,732  189,263  94,331 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธี 
    ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
459,937 

  
464,054 

  
459,937 

  
464,054 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 7,168  -  7,168  - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิ 
    ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 

 
467,105 

  
464,054 

  
467,105 

  
464,054 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.00  0.49  0.41  0.20 

 
19 เงนิปันผล 

  
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ซ่ึงคิด
เป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 161.3 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556  
 

20 ภาระผูกพนั 
 

 ภาระผกูพนั 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 30 มิถุนายน 

2556 
 31 ธนัวาคม

2555 
 30 มิถุนายน 

2556 
 31 ธนัวาคม

2555 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
คาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ      

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  103,887 166,067 10,151 21,777 
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ      
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  30,280 - 30,280 - 

รวม  134,167 166,067 40,431 21,777 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 30 มิถุนายน 
2556 

 31 ธนัวาคม
2555 

 30 มิถุนายน 
2556 

 31 ธนัวาคม
2555 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานและ 
   สัญญาบริการระยะยาวทีย่กเลกิไม่ได้ 

      

ภายในหน่ึงปี 42,640  39,508  11,679  17,405 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 35,825  2,007  3,564  336 
รวม 78,465  41,515  15,243  17,741 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัสญัญาการติดตั้งและบริหารระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กบับริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: ไม่มี)  
 
สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
   อตัราแลกเปล่ียน 

สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด ตามสญัญา 
 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วย 

   เงินตราต่างประเทศ) 
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,294 23 กนัยายน 2556 - 24 ธนัวาคม 2556  29.5210 - 31.2500 บาท 
   ยโูร 17 28 สิงหาคม 2556 39.6296 บาท 
สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 20,954 13 สิงหาคม 2556 – 3 มกราคม 2557 29.8250 - 31.4550 บาท 
   ยโูร 30 23 กรกฎาคม 2556 – 24 กรกฎาคม 2556 41.0600 - 41.5172 บาท 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   อตัราแลกเปล่ียน 
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด ตามสัญญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วย 
   เงินตราต่างประเทศ) 

สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,000 20 ธนัวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 31.4150 -  31.4172 บาท 
 
สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดบิ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง
(Copper Swap) ดงัน้ี 
 

สินคา้ ปริมาณ ราคาตามสญัญา 
ราคาตลาดของวตัถุดิบ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 วนัท่ีครบกาํหนด 
 (ตัน) (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน)  

ทองแดง 350 6,820 - 7,384 6,750.50 31 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 
 

สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ มี
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ของวงเงิน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั US LIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละคงท่ีต่อปี เป็นอตัรา
ดอกเบ้ียเหรียญสหรัฐอเมริกาคงท่ีร้อยละ 3.06 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ยอดคงเหลือของสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียดงักล่าว มีวงเงินคงเหลือ 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนั
เงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวา่งกนัดงัน้ี 
 

 ผูค้ ํ้าประกนั 

บริษทัท่ีไดรั้บการคํ้าประกนั 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 

 (ล้านบาท) 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)     
 - สกลุเงินบาท - - 99 115 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั     
 - สกลุเงินบาท 125 119 - - 
 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2 3 - - 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั     
 - สกลุเงินบาท 3,018 2,350 - - 
 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 36 42 - - 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทั
ยอ่ยเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 73 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: 31 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฎิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหนงัสือเพื่อคํ้าประกนัการชาํระค่าไฟฟ้า 

 
21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้สามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึง
คิดเป็นจํานวนเงินปันผลรวมประมาณ-115.4 ล้านบาท บริษทัจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวนัท่ี               
6 กนัยายน 2556 และจะบนัทึกรายการดงักล่าวในไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั 
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22 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 
กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก ณ วนัท่ีรายงาน แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และกาํหนดให้
ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10  

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

 
 ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละ

ถือปฏิบติั  โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ในงวดท่ีถือปฏิบติั   

  
 


