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หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัของไทย 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
11 ทุนเรือนหุน้ 
12 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
13 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
14 กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียง 
15 กาํไรต่อหุน้ 
16 เงินปันผล 
17 ภาระผกูพนั 
18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและไดจ้ดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฏหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2535 และมีท่ีอยูจ่ด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ ครอบครัวองคโ์ฆษิต โดยถือหุน้รวมร้อยละ 35 
 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจร รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 7 
 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556           
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    
  

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกบั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

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
วา่ การทาํประกนัภยัของบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูส่ามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งจาํนวน 
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ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั (บริษทัยอ่ย) รับรู้เงินชดเชยค่า
ประกนัความเสียหายงวดสุดทา้ยเพ่ิมเติมจาํนวน 126 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 
28 ลา้นบาท) 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) รับรู้เงิน
ชดเชยค่าประกนัความเสียหายจาํนวน 6 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น 
 

4  บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั       
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 7 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 
ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/ สัญชาต ิ
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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

บริษทั ไทย บิสซิเนส 
    โซลูชัน่ จาํกดั 

ไทย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัถือหุน้ร้อยละ 10 และมีผูแ้ทนเป็น
กรรมการของบริษทัดงักล่าว                                                                

    (30 กันยายน 2557: ไม่มคีวามสัมพันธ์) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
บริษทัย่อย 
ขายสินคา้ 

 
ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค่้าบริการ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  

บริษทัร่วม  
ขายสินคา้ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการขายเช่นเดียวกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการซ้ือเช่นเดียวกนั 
ค่านายหนา้จ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปสาํหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
 
 
 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 24 29 
รายไดค่้าบริการ - - 5 8 
รายไดอ่ื้น - - 7 4 
ซ้ือสินคา้ - - 323      298 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 2 - 
เงินปันผลรับ - - 189 64 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1 3 
    
บริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 323 535 225 222 
ซ้ือวตัถุดิบ 98 102 43 41 
ค่านายหนา้ 54 21 9 9 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1 2 1 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 8 2 2 
     
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 1 - - 
     
กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 24 21 10 9 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 29 1 20 - 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 53 22 30 9 

    
    



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 76 86 
รายไดค่้าบริการ - - 12 38 
รายไดอ่ื้น - - 21 12 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 17 5 
ซ้ือสินคา้ - - 992 827 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 41 - 
เงินปันผลรับ - - 406 127 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - -  9  5 
     
บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 1,220 1,255 595 586 
ซ้ือวตัถุดิบ 300 259 136 111 
ค่านายหนา้ 114 56 27 23 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 2 8 2 2 
เงินปันผลรับ - - 4 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 15 4 7 
     
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 2 - 1 
     
กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 73 59 29 27 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 42 1 28 - 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 115 60 57 27 

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 7,734 9,324 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 14,175 8,368 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 7,139 8,123 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 1,058 837 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 744,757 748,694 309,589 312,085 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 42,154 69,087 11,489 24,192 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 26 - - - 
รวม 786,937 817,781 351,184 362,929 

 

ลูกหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 1,490 30,214 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี     
    (ประเทศไทย) จาํกดั - - 3,226 1,984 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 21 8,423 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5 5 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 97 24 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 752 1,943 - - 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 25 - - - 
รวม 777 1,943 4,839 40,650 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 296,786 258,787 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 35,966 20,197 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 124,372 121,594 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั - - 7,529 7,471 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 74,138 52,402 35,549 26,953 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 28,294 26,000 22,295 21,184 
รวม 102,432 78,402 522,497 456,186 

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

 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 1,675 18,013 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - - 1,904 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 416 977 - 614 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - 3 - - 
รวม 416 980 1,675 20,531 

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   -กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 2,672 8 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - - 20 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 271 - 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 62 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 59,301 35,102 2,154 2,765 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 250 - - - 
รวม 59,551 35,102 5,159 2,793 

 

ภาระคํา้ประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 17 
 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

หมายเหต ุ
30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 786,937 817,781 351,184 362,929 
   กิจการอ่ืนๆ  2,861,089 2,365,339 1,036,778 954,615 
รวม  3,648,026 3,183,120 1,387,962 1,317,544 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - - - - 
สุทธิ  3,648,026 3,183,120 1,387,962 1,317,544 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

หมายเหต ุ
30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
  (พันบาท) 
      
ลูกหนีอ่ื้น      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 777 1,943 4,839 40,650 
   กิจการอ่ืนๆ  86,880 31,147 46,178 7,806 
รวม  87,657 33,090 51,017 48,456 

      
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  3,735,683 3,216,210 1,438,979 1,366,000 

      
  2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 
สําหรับหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรายการ)      
- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  - - - - 

- งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  - (31) - - 
 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 567,063 518,166 237,219 235,718 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 209,901 259,718 108,804 115,460 
 3 - 6 เดือน 9,697 39,560 4,918 11,561 
 6 - 12 เดือน 266 156 243 18 
 มากกวา่ 12 เดือน 10 181 - 172 
 786,937 817,781 351,184 362,929 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 786,937 817,781 351,184 362,929 

     
กจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,952,141 1,628,158 779,409 670,375 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 728,139 699,321 243,633 276,565 
 3 - 6 เดือน 119,419 24,090 13,194 5,804 
 6 - 12 เดือน 58,174 11,737 542 1,871 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,216 2,033 - - 
 2,861,089 2,365,339 1,036,778 954,615 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 2,861,089 2,365,339 1,036,778 954,615 

สุทธิ 3,648,026 3,183,120 1,387,962 1,317,544 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่  30 วนัถึง 120 วนั 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 วธีิส่วนได้เสีย  วธีิราคาทุน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 98,795 77,674 3,962 3,962 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน     
ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 27,168 14,181 - - 

 รายไดเ้งินปันผล (4,216) - - - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง     
ค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (8,533) 3,862 - - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 113,214 95,717 3,962 3,962 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่  30 กนัยายน 2557 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี้ 
 
   งบการเงนิรวม 
   สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย  
   30  31  30  31  30  31  30  31  
  ประเทศที่ กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  
 ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  
   (ร้อยละ)      (พันบาท) 
บริษทัร่วม                  
บริษทั เคซีอี  อเมริกา อิงค ์จาํกดั (1) สหรัฐอเมริกา 50.00 50.00 USD 50,000 USD 50,000 644 644 62,958  58,012 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั (1) สิงคโปร์ 49.00 49.00 SGD 500,000 SGD 500,000 4,201 4,201 40,199  29,871 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั (2) ไตห้วนั 49.00 49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 10,057  10,912 
รวม     6,385 6,385 113,214  98,795 

 
 (1) ตวัแทนขายในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั 
 (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเครื่องจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั 
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามแห่งขา้งตน้สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 คาํนวณจากงบการเงินซึ่งยงัมิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบ
บญัชีของบริษทัร่วม เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาวา่ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมของบริษทั
และบริษทัย่อย อีกทั้งบริษทัร่วมทั้งสามแห่งดงักล่าวอยู่ในต่างประเทศ และบริษทัไม่มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัเหล่านั้น 
รวมทั้งการจดัใหม้ีการสอบทานงบการเงิน 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
 (ร้อยละ)      (พันบาท) 
บริษทัร่วม                        
บริษทั เคซีอี  อเมริกา อิงค ์จาํกดั 25.0 25.0 USD 50,000 USD 50,000 322  322 - - 322  322 -  - 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี 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 4,216  - 
รวม   3,962  3,962 - - 3,962  3,962 4,216  - 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
  

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน    2557 2556 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,397,008 2,396,121 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 33,012 887 
จาํหน่าย (6,000)            - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2,424,020 2,397,008 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหข้ายเงินลงทุน
จาํนวน 12,000 หุน้ หรือร้อยละ 2.5 ของทุนท่ีเรียกและชาํระแลว้ในบริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยใหก้บัผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย เพื่อส่งเสริมธุรกิจและสนบัสนุนการดาํเนินงานในระยะยาว 
ในราคาหุ้นละ 550 บาท จาํนวนเงินรวม 6.6 ลา้นบาท (ราคาท่ีเสนอขายเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตามบญัชีของ  
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2557) บริษทัขายเงินลงทุนดงักล่าวในเดือนมีนาคม 
2557 ส่งผลใหบ้ริษทัถือหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนร้อยละ 94.75 ของทุนท่ีเรียกและชาํระแลว้  

 
  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่  30 กนัยายน 2557 และวนัที่  31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี้  
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ออกใหก้รรมการและ 
พนกังานบริษทัยอ่ย 

 

รวม 

  
 

เงินปันผลรับ 
  30 31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
  กนัยายน ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
  2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
  (%)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย                        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั (1) 100.00 100.00  1,600,000 1,600,000  1,600,000  1,600,000  18,678 4,265 1,618,678 1,604,265 212,000 - 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  5,590 1,979 190,985 187,374 74,995 29,998 

บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี                 

    (ประเทศไทย) จาํกดั (2) 94.75 97.25  48,000 48,000  227,810 233,810  1,885 - 229,695 233,810 29,373 37,928 

บริษทั ไทยลามิเนต                 
   แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั (3) 74.80 74.80  250,000 250,000  368,460 368,460  13,918 815 382,378 369,275 74,800 59,092 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั (4) 60.00 60.00  3,600 3,600  2,160 2,160  124 124 2,284 2,284 15,240 - 

รวม        2,383,825 2,389,825  40,195 7,183 2,424,020 2,397,008  406,408  127,018 

บริษัทย่อยทางอ้อม                   

บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั (2) 93.57 96.03  4,800 4,800  - -  - - - -  - - 
  

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

 
    บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 
 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557    
   งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 5,342,747 1,214,187 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,077,275 2,778,069 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (142,113) (79,204) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (411,352) (93,401) 
ขาดทุนการดอ้ยค่า (61,317) (6,944) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 7,805,240 3,812,707 

 
8.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่งคือ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

จาํกดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคารว่าบริษทั
และบริษทัยอ่ยจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจาํหน่ายจ่ายโอน จาํนอง จาํนาํหรือก่อภาระ
ผกูพนัใดๆ  

 
8.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองและจาํนาํท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  
 

8.2.1 บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 1,164 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556 : 638 ล้านบาท)                     
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 

 
8.2.2 บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี     

30 กนัยายน 2557 จาํนวน 68.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 68.6 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั                 
เงินกูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 อตัราดอกเบ้ีย 2557 2556  2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (1) 8,552 - 2,526 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (2) 110,000 183,445 - 30,000 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก      
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (3) 1,951,003 2,506,312 400,617 810,028 
ทรัสตรี์ซีท      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (3) 578,556 529,983 29,052 58,932 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยืม   
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ  2,648,111 3,219,740 432,195 898,960 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน       
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  26,558 5,720 23,274 3,484 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด        
   ชาํระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมี      
   หลกัประกนั  409,215 843,513 195,707 282,081 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้หมุนเวยีน  3,083,884 4,068,973 651,176 1,184,525 

 

 

 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557 2556  2557 2556 
  (พันบาท) 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน  36,825 4,223 31,059 1,959 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,592,579 778,632 1,507,106 366,198 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  1,629,404 782,855 1,538,165 368,157 
      
รวม  4,713,288 4,851,828 2,189,341 1,552,682 

 
(1) “อตัราดอกเบ้ียประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)” และ “อตัราดอกเบ้ียประเภทเงิน

เบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate)” 

(2) “อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะสั้น (Money Market Rate)” 

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

 
9.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารบางส่วนของบริษทัคํ้าประกนัโดยบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
 
9.2 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคารส่วนใหญ่ของบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทั 
 
9.3 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง    

คํ้าประกนัโดยบริษทัและการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 36

9.4 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน (Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio) ไม่เกิน 3:1 และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่
นอ้ยกวา่ 1.1:1 
 

9.5 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละตามท่ีกาํหนดใน
สัญญา เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัและโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํ
เคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
9.6 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย คํ้า

ประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยจะตอ้งปฎิบติัตาม
เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 
การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี-30-กนัยายน-2557 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
  

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,622,145  648,279 
เพิ่มข้ึน 1,287,499  1,287,499 
ลดลง (903,401)  (232,018) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (4,449)  (947) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 2,001,794  1,702,813 
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10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น    

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2557 2556  2557 2556 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 102,432  78,402 522,497 456,186 
กิจการอ่ืนๆ  1,397,323 1,162,944 362,107 246,009 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 416 980 1,675 20,531 
กิจการอ่ืนๆ  1,397,403 418,485 1,344,666 199,181 

เจา้หน้ีอ่ืน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 59,551 35,102 5,159 2,793 
กิจการอ่ืนๆ  79,819  82,746 10,455 27,968 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  543,471 394,138 165,435 112,137 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  3,580,415 2,172,797 2,411,994 1,064,805 

 
11 ทุนเรือนหุ้น 

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ มูลค่าหุน้  2557 2556 

   30 กนัยายน ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  578,422 578,422 491,830 491,830 
ลดหุน้ 1  (995) (995) (28,976) (28,976) 
เพิ่มหุน้สามญัจดทะเบียน 1  10,000 10,000 115,568 115,568 
ณ วนัที ่30 กนัยายน       
- หุ้นสามัญ 1  587,427 587,427 578,422 578,422 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ มูลค่าหุน้  2557 2556 

   30 กนัยายน ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  480,495 480,495 472,601 472,601 
ลดหุน้ 1  - - (14,000) (14,000) 
ออกหุน้ใหม่ 1  84,108  84,108 10,670  10,670 
ณ วนัที ่30 กนัยายน       
- หุ้นสามัญ 1  564,603 564,603 469,271 469,271 

 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาํนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
577,426,511 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 995,071 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
587,426,511 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 10,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
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12 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

 12.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP – W3 และ ESOP – W4 
 

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 หุ้น
สามญั และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และ
ธนัวาคม โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ได้ถูกใช้สิทธิและยกเลิกสิทธิหมดแลว้ในเดือน 
มิถุนายน 2556 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและ/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
เป็นเกณฑส์าํหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญั
แสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดง
สิทธิโครงการ ESOP-W4 คือ 1.238 บาท 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-W4 โดยมีรายละเอียดราคาและอตัราการใชสิ้ทธิภายหลงัการปรับ
สิทธิดงัต่อไปน้ี 

  

 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 

 

โดยการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป การปรับสิทธิดงักล่าวทาํใหใ้บสาํคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W4 มีมูลค่ายติุธรรมส่วนเพิ่มจาํนวน 1.4 ลา้นบาท 
 

การเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิของโครงการ 
ESOP - W3 และ ESOP - W4 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2557  2556 
 จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (พันหน่วย/พันบาท) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 380 683 4,253 4,009 
บวก: มูลค่ายติุธรรมส่วนเพิ่มจากการปรับสิทธิ - - - 1,397 
หกั:    ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (15) (34) (2,925) (3,488) 
           ยกเลิกสิทธิระหวา่งงวด (365) (649) (475) - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - - 853 1,918 
 

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 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 บริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี  
5 กรกฏาคม 2556  

 

ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W4 จาํนวน 15,000 หน่วย หรือเทียบเท่า 17,400 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.721 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 0.1 
ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี  
17 มีนาคม 2557 
 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัแกใ้ขเปล่ียนแปลงระยะส้ินสุดโครงการ 
ESOP-W-4 ท่ีไดอ้อกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานจากวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 ส่งผลใหบ้ริษทัยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 365,000 หน่วย 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยใบสาํคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W4 
380,000 หน่วย (30 กันยายน 2557: ไม่ม)ี 
 

12.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิ KCE – W2 
 

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 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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การเปล่ียนแปลงสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ของใบสําคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ KCE -W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 2557  2556 
 จาํนวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  96,910 - 
บวก: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด - 115,245 
หกั:    ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (78,247) (7,660) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  18,663 107,585 

 

ในเดือนกนัยายน  2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน  7,659,867 หุน้ ราคาหุน้ละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 38.3 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 10  กนัยายน 2556 
 

ในเดือนมีนาคม  2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน  68,525,052 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 342.6 ลา้นบาท บริษทัได ้         
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 
 

ในเดือนมิถุนายน  2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน 7,622,140 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 38.1 ลา้นบาท บริษทัได ้                   
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
 

ในเดือนกนัยายน  2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน 2,099,313 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10.5 ลา้นบาท บริษทัได ้                   
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
 

12.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP - W5 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นใบสาํคญัแสดง
สิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการและไม่มีราคาเสนอ
ขายจาํนวน 10,000,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 31.99 บาทต่อ  
1 หุ้นสามญั อยา่งไรก็ตาม ราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิขา้งตน้อาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีได้



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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กาํหนดในหนงัสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกๆ ไตรมาสในวนัท่ี 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธันวาคม บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัได้แจง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน  
โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 5 มิถุนายน 2557 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 
เมษายน 2560 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP - W5 ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุน้ในอดีต ระหวา่งวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 
เมษายน 2557 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP - W5 แสดงไดด้งัน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 9.42 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.00 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 31.99 บาท 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 39.66       .    
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 2.02       .    
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 2.45       .    
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  
มีจาํนวน 70.5 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 37.5 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การเปล่ียนแปลงสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ของจาํนวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ ESOP - W5 ท่ีออกและจดัสรรแลว้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 จาํนวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 
บวก :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด 10,000 
หัก : ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (5,844) 
 ยกเลิกสิทธิระหวา่งงวด - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 4,156 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก
โครงการ ESOP-W5 จํานวน 1,268,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 31.99 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 40.6 ล้านบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
 

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W5 จํานวน 4,576,300 หุ้น ราคาหุ้นละ 31.99 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 146.4 ล้านบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
 

การเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ในมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ ESOP-W5 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 
เพิ่มข้ึน 70,518 
ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (55,075) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 15,443 

 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจดัจาํหน่าย ผลิตภณัฑพ์รีเพกและลามิเนต ผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจรและผลิตภณัฑเ์คมี โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ที่ดาํเนินการผลิตในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํแนกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี้ 

 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556  
  ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร    
 ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 17,281 13,368 559,412 492,440 1,514,054 1,295,739 824,751 677,666 2,898,217 2,465,845 83,516 60,413 - - 2,999,014 2,539,626 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 454,580 424,990 - - - - 292,847 284,451 292,847 284,451 21,911 17,353 (769,338) (726,794) - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 471,861 438,358 559,412 492,440 1,514,054 1,295,739 1,117,598 962,117 3,191,064 2,750,296 105,427 77,766 (769,338) (726,794) 2,999,014 2,539,626 
กาํไรจากการดาํเนินงาน                 
   ตามส่วนงาน 77,084 67,552       826,387 626,672 41,944 24,674 6,978 4,699 952,393 723,597 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่                 
   ไม่ไดป้ันส่วน                 
เงินชดเชยค่าประกนั                 
   ความเสียหาย               126,500 - 
รายไดอ้ื่น               29,224 26,461 
ค่าใชจ้่ายในการขาย               (151,802) (148,829) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (288,807) (211,799) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (29,365) (45,496) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                 
   ในบริษทัร่วม               6,714 6,288 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (30,423) (20,700) 

กาํไรสาํหรับงวด               614,434 329,522 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556  
   ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร     
 ธุรกิจพรีเพกและลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 51,248 47,037 1,398,094 1,152,042 4,492,955 3,535,307 2,398,218 1,923,919 8,289,267 6,611,268 242,208 142,604 - - 8,582,723 6,800,909 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,388,442 1,224,771 - - - - 902,302 805,429 902,302 805,429 59,229 48,803 (2,349,973) (2,079,003) - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 1,439,690 1,271,808 1,398,094 1,152,042 4,492,955 3,535,307 3,300,520 2,729,348 9,191,569 7,416,697 301,437 191,407 (2,349,973) (2,079,003) 8,582,723 6,800,909 
กาํไรจากการดาํเนินงาน                 
   ตามส่วนงาน 250,785 175,646       2,347,523 1,490,977 118,882 54,616 (6,342) 10,369 2,710,848 1,731,608 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่                 
   ไม่ไดป้ันส่วน                 
เงินชดเชยค่าประกนั                 
   ความเสียหาย               126,500 - 
รายไดอ้ื่น               123,308 130,822 
ค่าใชจ้่ายในการขาย               (458,679) (410,373) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (841,733) (520,041) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (95,804) (127,714) 
ส่วนแบ่งกาํไร                 
   จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               27,168 14,181 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (51,512) (16,642) 

กาํไรสาํหรับงวด               1,540,096 801,841 
                 
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน                 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557/                 
31 ธนัวาคม 2556 1,521,955 1,239,709       17,710,839 14,203,311 328,346 275,910  (5,350,807) (4,434,688) 14,210,333 11,284,242 

                



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นและการป้องกนัความเส่ียง 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น     
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ 13,923 10,324 - 11,968 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร     
- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ - - (289) - 
     
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน     
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น     
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ 76,431 88,994 22,091 42,752 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร     
- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไรต่อหุ้น 
 

 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไร
สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ
งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ   
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 611,144 327,478 259,794 166,722 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 557,928 460,996 557,928 460,996 
หัก จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน - - - - 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกสุทธิจาก     
   หุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน 557,928 460,996 557,928 460,996 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายใน     
    ระหวา่งงวด 1,088 2,337 1,088 2,337 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ 
   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  559,016 463,333 559,016 463,333 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.09  0.71  0.46  0.36 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ      
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 1,529,483 796,798 689,531 355,985 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 480,495 472,601 480,495 472,601 
หัก จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน - (14,000) - (14,000) 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกสุทธิจาก     
   หุน้ทุนซ้ือคืน/ลดทุน 480,495 458,601 480,495 458,601 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายใน     
    ระหวา่งงวด 53,661 2,481 53,661 2,481 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ 
   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  534,156 461,082 534,156 461,082 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 2.86  1.73  1.29  0.77 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างงวดใน          
แต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 611,144 327,478 259,794 166,722 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธี     
    ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 559,016 463,333 559,016 463,333 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 19,434 78,348 19,434 78,348 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิ     
    ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 578,450 541,681 578,450 541,681 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.06  0.60  0.45  0.31 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,529,483 796,798 689,531 355,985 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธี     
    ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 534,156 461,082 534,156 461,082 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 37,582 30,204 37,582 30,204 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิ     
    ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 571,738 491,286 571,738 491,286 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 2.68  1.62  1.21  0.72 
 

16  เงนิปันผล 
 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นสามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.50 
บาท ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 274.5 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี  
15 พฤษภาคม 2557  

 

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นสามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.40 
บาท ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 223.2 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวในวนัท่ี  
4 กนัยายน 2557  

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพนั 
 

 ภาระผกูพนั 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
  30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม

2556 
 30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม

2556 
   (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน          
สญัญาและคาํสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้          
   สาํหรับอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน   615,041  737,316  471,973  737,316 
คาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ       
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   506,193 406,714 338,688 292,834 
รวม   1,121,234 1,144,030 810,661 1,030,150 

       
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานและ 
   สัญญาบริการระยะยาวทีย่กเลกิไม่ได้ 

        

ภายในหน่ึงปี  38,875  38,486  8,189  1,871 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  11,492  25,648  2,675  2,766 
รวม  50,367  64,134  10,864  4,637 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 

สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สัญญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,945 4 พฤศจิกายน 2557 – 20 กมุภาพนัธ์ 2558 32.1100 – 33.4219 บาท 
   เยน 373,150 12 มกราคม 2558 – 9 กมุภาพนัธ์ 2558 0.3172 – 0.3225 บาท 

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิรวม 

สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สัญญาขาย    
   ยโูร 6,168 12  พฤศจิกายน 2557 - 12  มีนาคม 2558 41.6800 - 45.4234 บาท 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,434 6 กมุภาพนัธ์ 2558 – 1 เมษายน 2558 32.2250 - 32.5957 บาท 
   ปอนดส์เตอริง 538 14 มกราคม 2558 55.6720 บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สัญญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 637 4 พฤศจิกายน 2557 33.4219 บาท 
    

สัญญาขาย    
   ยโูร 3,821 6 กมุภาพนัธ์ 2558 - 12 มีนาคม 2558 41.6800 - 43.4850 บาท 
 

สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง
(Copper Swap) ดงัน้ี 
 

สินคา้ ปริมาณ ราคาตามสญัญา 
ราคาตลาดของวตัถุดิบ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 วนัท่ีครบกาํหนด 
 (ตัน) (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน)  

ทองแดง 240 6,460-6,600 6,736 31 ตุลาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2557 
 

สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ 
 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศ มีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียของวงเงิน 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั US LIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 
เป็นอตัราดอกเบ้ียเหรียญสหรัฐอเมริกาคงท่ีร้อยละ 3.06 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไม่มียอดคงเหลือของสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว (31 ธันวาคม 2556 มวีงเงินคงเหลือ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินจากการ
คํ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวา่งกนัดงัน้ี 
 

 ผูค้ ํ้าประกนั 

บริษทัท่ีไดรั้บการคํ้าประกนั 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เค ซี อี  

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

 (ล้านบาท) 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)     
 - สกลุเงินบาท - - 281 62 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั     
 - สกลุเงินบาท 183 115 - - 
 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 2 - - 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั     
 - สกลุเงินบาท 1,961 2,097 - - 
 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7 27 - - 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนักบัสถาบนัการเงินสําหรับหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: 35 ลา้นบาท) (31 
ธันวาคม 2556: งบการเงินรวม: 73 ล้านบาท, (เฉพาะบริษัท: 31 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฎิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหนงัสือเพื่อคํ้าประกนัการชาํระค่า
ไฟฟ้า 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

 การเข้าทาํรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
 
 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั (บริษทัร่วม
ของบริษทั) ซ่ึงเป็นตวัแทนขายในต่างประเทศให้กบักลุ่มบริษทั โดยบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมเป็น
จาํนวน 255,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 20 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยผูข้ายทั้งหมดไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่า
ยติุธรรมรวมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจกาํลงัอยูใ่นระหว่างการประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ บริษทัจะบนัทึกรายการดงักล่าวในไตรมาสท่ีส่ีของปีปัจจุบนั 


