
บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

13 

หมายเหตุ สารบญั 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัของไทย 

4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 ค่าความนิยม 
14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
15 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

17 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
18 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
19 ทุนเรือนหุน้ 
20 หุน้ทุนซ้ือคืน 
21 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
22 สาํรอง 
23 ส่วนงานดาํเนินงาน 
24 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียง 
25 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
26 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
27 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
28 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
29 ตน้ทุนทางการเงิน 
30 ภาษีเงินได ้
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หมายเหตุ สารบญั 
 
31 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
32 กาํไรต่อหุน้ 
33 เงินปันผล 
34 เคร่ืองมือทางการเงิน 
35 ภาระผกูพนั  
36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป   
 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและไดจ้ดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฏหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2535 และมีท่ีอยูจ่ด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ครอบครัวองคโ์ฆษิต โดยถือหุน้รวมร้อยละ 35 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 11 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ   
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2555) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมาย

ตามสญัญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 36  
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(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

 
(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 การรวมธุรกิจ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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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  
 

บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายและเงินชดเชยจากการประกนัภยัอนัเน่ืองมาจาก 
มหาอุทกภยัดงัน้ี  
 

 บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  2556 
 (พันบาท) 

เงินชดเชยจากการประกนัภยัท่ีไดรั้บรู้แลว้ 131,000 694,320 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดอ้ยค่า - (511,270) 
ค่าซ่อมแซมและค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงเกิดเน่ืองจากมหาอุทกภยั - (150,717) 
รวมค่าใชจ่้ายจากมหาอุทกภยั - (661,987) 
กาํไรสุทธิจากมหาอุทกภยัทีรั่บรู้ 131,000 32,333 
 

ในระหว่างปี 2557 บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) รับรู้เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายงวดสุดทา้ย
เพิ่มเติมจาํนวน 131 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 23 ลา้นบาท) 
 

ในระหว่างปี 2557 บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัย่อย) รับรู้เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหาย
จาํนวน 6 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น 

 

4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั     
  
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
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การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนด
วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษทัย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษทั  
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
การสูญเสียอาํนาจควบคุม  
 
เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น   กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

บริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ถูกสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50   
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ี                  
ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน    
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) การป้องกนัความเส่ียง   
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สญัญา  

 
สัญญาใช้สิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

 
สญัญาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเป็นการตกลงระหวา่งคู่สญัญา โดยผูข้ายจะใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ื้อในการซ้ือ 
(สิทธิเลือกซ้ือ) หรือขาย (สิทธิเลือกขาย)  เงินตราต่างประเทศตามอตัราแลกเปล่ียนท่ีกาํหนดไวใ้นอนาคต กลุ่ม
บริษทัตกลงทาํสญัญาดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในตลาด 
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จาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัทาํสัญญาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนในตลาด ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัทาํสัญญา อยา่งไรก็ตามค่าธรรมเนียม
ท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายจากการทาํสญัญาดงักล่าวจะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญานั้น 
 
สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ 
 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย เป็นการตกลงระหว่างกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาท่ีจะ
แลกเปล่ียนเงินตน้ในสกุลเงินท่ีแตกต่างกนัเม่ือวนัเร่ิมแรกของสัญญา และจะทาํการแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีตรงขา้ม
กนัในจาํนวนเดียวกนั โดยอาจทยอยแลกเปล่ียนในระหว่างระยะเวลาของสัญญาหรือเม่ือครบกาํหนดอายุสัญญา
แลว้แต่การตกลงกนัของคู่สัญญา นอกจากนั้น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับดอกเบ้ียท่ีคาํนวณจากเงินตน้และ
อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ตลอดอายสุญัญา  
 
รายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียซ่ึงมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียในตลาด ในส่วนของลูกหน้ีและเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการ
แลกเปล่ียนสกลุเงินต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ในขณะท่ี
ผลต่างท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระตามส่วนของการตกลงแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเป็น
ส่วนหน่ึงของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตลอดอายุของสัญญา กาํไรและขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการ
ชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตาม
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
สัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคาวัตถดิุบ 
 
กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ โดยกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกมดัในการซ้ือวตัถุดิบตามราคา
และปริมาณตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัตกลงทาํสัญญาดงักล่าวเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนั
ผวนของราคาสินคา้ในตลาด กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
สญัญาสิทธิเลือกขายสินคา้ดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลอื 
 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  
 

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการ
บนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ซ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนั
ความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
นั้นใหถื้อวา่   ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  
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 สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า                      
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

อาคารและโรงงาน   20 - 50      ปี  

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน    5 - 20       ปี  

ส่วนปรับปรุงโรงงานและสาํนกังาน   5 - 20       ปี  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 - 10       ปี  

ยานพาหนะ       5        ปี  
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 กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
  

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอ่ืน ๆ 
 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีไดม้า หกัค่าตดั
จาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย   
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวม
ค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดว่า
จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
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ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5-15 ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ญ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า
มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามา
ก่อน  
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(ฎ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ 
อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
 
การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน
บริการในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์
นั้นเป็นสิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน
ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ
ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน  
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุน
ทางการเงิน   
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(ฒ) หุ้นทุนซ้ือคนื 
 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุน้ทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืน
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจาํนวนเดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือ
คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้  เม่ือมีการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมข้ึนในส่วนของ
ผูถื้อหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนกั และโอนจาํนวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม  ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้น
ทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น  ขาดทุนสุทธิจากการ
จาํหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
 

(ณ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน   
 
ค่านายหน้า 
 
สําหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย
จาํนวนเงินลงทุนเป็นค่านายหนา้ 

 
เงินปันผลรับ 

 
 เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 
ดอกเบีย้รับ 

 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

31 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ต) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีทาํสัญญา กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาข้ึนอยู่กบัการใช้สินทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยเ์ฉพาะ สินทรัพยเ์ฉพาะนั้นถือเป็น
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า โดยสญัญาจะมีการโอนสิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์เม่ือสัญญานั้นมอบสิทธิในการควบคุมการ
ใชสิ้นทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่กลุ่มบริษทั   
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้สัญญา หรือ มีการประเมินสัญญาใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตาม
นยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
(ถ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ 
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
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(ท) กาํไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณ
โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ี
ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุ้น
ของพนกังาน   
 

(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

5 การซ้ือบริษทัย่อย    
 

เม่ือวนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั (“เคซีอี       
สิงคโปร์”) ซ่ึงประกอบกิจการเป็นตวัแทนขายในต่างประเทศโดยการซ้ือหุน้เพิ่มเติมร้อยละ 51 เป็นเงิน 166.2   ลา้น
บาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัถือหุ้นใน เคซีอี สิงคโปร์ ร้อยละ 100.00 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด เพ่ือ
ประสานนโยบาย กลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่มบริษทัไดดี้ยิ่งข้ึน  กลุ่มบริษทัไดมี้การ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน เคซีอี สิงคโปร์ ก่อนการเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย
ดงัน้ี 
  
 (พันบาท) 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมก่อนเป็นบริษทัยอ่ย 124,731 
หัก มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (39,583) 
กาํไรทีรั่บรู้ของส่วนได้เสียซ่ึงถือก่อนการรวมธุรกจิใหม่ 85,148 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เคซีอี สิงคโปร์มีรายไดร้วม
เป็นจาํนวนเงิน 57 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิจาํนวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 จะมีรายไดร้วมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 330 ลา้นบาท (เทียบเท่ากบั  10.18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ในการกาํหนดมูลค่า
ดงักล่าว ฝ่ายบริหารใช้สมมุติฐานในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา    
แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี  
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
 

 มูลค่ายุตธิรรม 
 (พันบาท) 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหเ้พ่ือใหไ้ดม้าในหุน้สามญัของ เคซีอี สิงคโปร์ 166,210 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บจากการรวมธุรกิจ (12,593) 
สุทธิ 153,617 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมก่อนเป็นบริษทัยอ่ย 124,731 
รวม 278,348 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มา หนีสิ้นท่ีรับมาและค่าความนิยม  
 

    ปรับปรุงมูลค่า   
  มูลค่าตามบญัชี  ยติุธรรม มูลค่าท่ีรับรู้ 
  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  12,593  - 12,593 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   132,165  - 132,165 
สินคา้คงเหลือ  5,305  - 5,305 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  33,286  129,743 163,029 
สินทรัพยอ่ื์น  832  - 832 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ -  96,219 96,219 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  -  (45,192) (45,192) 
หน้ีสินอ่ืน  (111,715)  - (111,715) 
รวมสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้  72,466  180,770 253,236 

ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกซ้ือ (อตัราร้อยละ)     100 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้ทีรั่บ     253,236 
ค่าความนิยม     37,705 
รวมส่ิงตอบแทน     290,941 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ     (12,593) 
ส่ิงตอบแทน – สุทธิ     278,348 
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ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากทกัษะและความสามารถทางการตลาดของ เคซีอี สิงคโปร์ และการร่วมมือกนัซ่ึง
คาดว่าจะสาํเร็จจากการรวม เคซีอี สิงคโปร์ กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดว่าจะนาํมาหกัเป็น
ค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า หากไดรั้บขอ้มูลใหม่เพิ่มเติมภายในหน่ึงปี 
นบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่ม 
บริษทัจะทาํการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว หรือการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินเพิ่มเติมซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ดงักล่าวมีอยูแ่ลว้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

6 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 
ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/ สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการวางแผน สัง่การและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่)  
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
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 ์
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  รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  2556  2557  2556 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 122 107 
รายไดค่้าบริการ - - 19 45 
รายไดอ่ื้น - - 15 16 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - 27 5 
ซ้ือสินคา้ - - 1,313 1,104 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 46 20 
ค่านายหนา้จ่าย - - 5 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 12 10 
เงินปันผลรับ - - 606 127 
     

บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 1,923 1,741 777 786 
รายไดอ่ื้น 1 2 - - 
ซ้ือวตัถุดิบ 386 337 171 143 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 6 9 6 3 
ค่านายหนา้จ่าย 119 79 30 32 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9 15 6 11 
เงินปันผลรับ 4 - 4 - 
        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 2 - 1 
     

กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 100 73 38 36 

   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 43 - 30 - 
   ผลประโยชนจ์ากการเกษียณ 2 11 1 2 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 145 84 69 38 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 6,048 9,324 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 17,593 8,368 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 9,073 8,123 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 710 837 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - - 10,976 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 658,604 748,694 316,332 312,085 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - 69,087 - 24,192 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 26 - - - 
รวม 658,630 817,781 360,732 362,929 

 

ลูกหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 10,753 30,214 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี     
    (ประเทศไทย) จาํกดั - - 2,696 1,984 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 2,015 8,423 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5 5 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 533 24 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - 1,943 - - 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 103 - - - 
รวม 103 1,943 16,002 40,650 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เจ้าหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 305,806 258,787 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 22,581 20,197 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 131,798 121,594 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั - - 10,134 7,471 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - - 20,291 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 70,865 52,402 30,331 26,953 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - 26,000 - 21,184 
รวม 70,865 78,402 520,941 456,186 

 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 5,499 18,013 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - - 1,904 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 2,780 977 2,762 614 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - 3 - - 
รวม 2,780 980 8,261 20,531 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เจ้าหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 4 8 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - - 20 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - 35,102 - 2,765 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 106 - - - 
รวม 106 35,102 4 2,793 

 
ภาระคํา้ประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                       
งบการเงินขอ้ 35 

 
7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 319 259 50 50 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 158,101 202,866 39,186 107,150 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 304,265 143,637 108,104 66,884 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง - 55,000 - - 
อ่ืนๆ 332 329 - - 
รวม 463,017 402,091 147,340 174,084 

  
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  430,856 392,156 140,743 164,692 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 29,171 6,626 3,775 6,273 
สกลุเงินยโูร 2,256 2,537 2,088 2,347 
สกลุเงินปอนด ์ 734 772 734 772 
รวม 463,017 402,091 147,340 174,084 

     
8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 658,630 817,781 360,732 362,929 
   กิจการอ่ืนๆ  2,850,511 2,365,339 1,017,983 954,615 
รวม  3,509,141 3,183,120 1,378,715 1,317,544 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - - - - 
สุทธิ  3,509,141 3,183,120 1,378,715 1,317,544 
      

ลูกหนีอ่ื้น      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 103 1,943 16,002 40,650 
   กิจการอ่ืนๆ  122,440 31,147 86,560 7,806 
รวม  122,543 33,090 102,562 48,456 
      
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  3,631,684 3,216,210 1,481,277 1,366,000 
      

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)      
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  - (353) - (322) 

      



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 421,170 518,166 217,422 235,718 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 220,081 259,718 128,662 115,460 
 3 - 6 เดือน 16,988 39,560 14,648 11,561 
 6 - 12 เดือน 391 156 - 18 
 มากกวา่ 12 เดือน - 181 - 172 
 658,630 817,781 360,732 362,929 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 658,630 817,781 360,732 362,929 

กจิการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,816,100 1,628,158 713,365 670,375 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 925,603 699,321 292,546 276,565 
 3 - 6 เดือน 61,668 24,090 10,379 5,804 
 6 - 12 เดือน 41,180 11,737 1,693 1,871 
 มากกวา่ 12 เดือน 5,960 2,033 - - 
 2,850,511 2,365,339 1,017,983 954,615 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 2,850,511 2,365,339 1,017,983 954,615 

สุทธิ 3,509,141 3,183,120 1,378,715 1,317,544 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่  30 วนัถึง 120 วนั 
  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  149,163 130,010 28,617 31,268 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,884,863 2,579,745 1,058,173 932,675 
สกลุเงินยโูร 432,943 453,460 289,730 333,696 
สกลุเงินปอนด ์ 42,172 19,905 2,195 19,905 
รวม 3,509,141 3,183,120 1,378,715 1,317,544 
 

9 สินค้าคงเหลือ  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 366,359 322,659 48,929 34,571 
สินคา้ระหวา่งผลิต 227,794 205,508 108,328 88,660 
วตัถุดิบ 378,482 358,079 72,541 63,943 
วสัดุโรงงาน 381,671 327,221 169,729 135,497 
อะไหล่ 187,914 173,950 73,795 64,926 
สินคา้ระหวา่งทาง 50,588 70,802 5,939 22,642 
 1,592,808 1,458,219 479,261 410,239 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (123,285) (112,959) (12,783) (16,012) 
สุทธิ 1,469,523 1,345,260 466,478 394,227 
     

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น     
   ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
- ตน้ทุนขาย 7,707,289 6,777,197 3,206,008 3,012,258 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ     
 ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (กลบัรายการ) 10,325 65,610 (3,229) (666) 
สุทธิ 7,717,614 6,842,807 3,202,779 3,011,592 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   วธีิส่วนได้เสีย  วธีิราคาทุน 

   2557  2556  2557  2556 
   (พันบาท) 

บริษทัร่วม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   98,795 77,674 3,962 3,962 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน       
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม   34,284 13,019 - - 
รายไดเ้งินปันผล   (4,216) - - - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 

      

   ต่างประเทศ   (11,758) 8,102 - - 
การซ้ือบริษทัยอ่ย  5 (39,583) - (2,100) - 
อ่ืน ๆ   (823) - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   76,699 98,795 1,862 3,962 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
มูลค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

      2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษัทร่วม          

บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั (1) สหรัฐอเมริกา    50.00 50.00 USD     50,000 USD     50,000 644 644 63,963 58,012 

บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั (1) สิงคโปร์ 100.00 (*) 49.00 SGD    500,000 SGD    500,000 - 4,201 - 29,871 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั (2) ไตห้วนั    49.00 49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 12,736 10,912 
รวม       2,184 6,385 76,699 98,795 

 
   (1) ตวัแทนขายในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
   (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเครื่องจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
   (*) เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 

          



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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(*)   เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น                     
 เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 2557  2556 
 (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 75.5(*) 24.5 SGD 500,000 SGD 500,000 - 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     1,862 3,962 - - 1,862 3,962 4,216 - 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียซึ่งกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยแสดงเป็นยอดรวมไม่ปรับปรุงส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทั 
 

 
(*)  เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  

 

  
วนัทีร่ายงาน 

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ 

  
สินทรัพย์รวม 

  
หนีส้ินรวม 

  
รายได้รวม 

  
กาํไร (ขาดทุน) 

 2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 31 ธนัวาคม     50.00 50.00  757  810  631  695  2,000  1,720  10  2 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 31 ธนัวาคม 100.00 (*) 49.00  -  130  -  77  -  201  -  7 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 31 ธนัวาคม   49.00 49.00  132  107  85  86  374  305  37  18 
รวม     889  1,047  716  858  2,374  2,226  47  27 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  หมายเหต ุ 2557 2556 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,397,008 2,396,121 
ซ้ือเงินลงทุน 5 166,210 - 
โอนเงินลงทุนในบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย 10 2,100 - 
จาํหน่าย (6,000) - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกใหก้รรมการและพนกังานบริษทัยอ่ย 35,741 887 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,595,059 2,397,008 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหข้ายเงินลงทุน
จาํนวน 12,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.5 ของทุนท่ีเรียกและชาํระแลว้ในบริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยให้กบัผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย เพื่อส่งเสริมธุรกิจและสนบัสนุนการดาํเนินงานในระยะยาว 
ในราคาหุน้ละ 550 บาท จาํนวนเงินรวม 6.6 ลา้นบาท (ราคาท่ีเสนอขายเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตามบญัชีของ  บริษทั
ยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2557) บริษทัขายเงินลงทุนดงักล่าวในเดือนมีนาคม 2557 ส่งผล
ใหบ้ริษทัถือหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจาํนวนร้อยละ 94.75 ของทุนท่ีเรียกและชาํระแลว้  
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

49 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้  
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ออกใหก้รรมการและ 
พนกังานบริษทัยอ่ย 

 

รวม 

 

เงินปันผลรับ 
  2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย                        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั (1) 100.00 100.00  1,600,000 1,600,000  1,600,000  1,600,000  18,260 4,265  1,618,260 1,604,265 412,000 - 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  9,961 1,979  195,356 187,374 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  11,993 815  380,453 369,275 74,800 59,092 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั (4) 60.00 60.00  3,600 3,600  2,160 2,160  825 124  2,985 2,284 15,240 - 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั      (5) 75.50 24.50  SGD 500,000  SGD 500,000  168,310 -  - -  168,310 - - - 
รวม        2,552,135 2,389,825  42,924 7,183  2,595,059 2,397,008  606,408  127,018 

บริษัทย่อยทางอ้อม                    
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั (2) 93.75 96.03  4,800 4,800  - -  - -  - -  -  - 

 

 
(1) ผลิตและจาํหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า                          (4)  ตวัแทนขายในประเทศ 
(2) ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ายาเคมี              (5)  ตวัแทนขายในต่างประเทศ 
(3) ผลิตและจาํหน่ายพรีเพกและลามิเนต              

 
 
    บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ที่ดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
 งบการเงนิรวม 
     เครื่องตกแต่ง     อาคารและ  เครื่องจกัร    
   เครื่องจกัร  ส่วน  ติดตั้งและ  ส่วน   โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร  
  อาคารและ  และอุปกรณ์  ปรับปรุง  อุปกรณ์  ปรับปรุง   ระหวา่ง  ระหวา่ง  และอุปกรณ์  
 ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 352,175 807,648 7,100,775 232,835 429,982 21,016 85,014 - 1,098,734 29,083 10,157,262 
เพิ่มขึ้น 54,000 1,802 54,747 5,435 6,191 110 12,959 177,853 709,090 136,778 1,158,965 
โอน  - 205,395 1,043,131 63,632 4,170 470 99 - (1,316,897) - - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (15,921) (1,181,724) (4,963) (10,769) (38) (10,093) - (22,747) - (1,246,255) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ            
    1 มกราคม 2557 406,175 998,924 7,016,929 296,939 429,574 21,558 87,979 177,853 468,180 165,861 10,069,972 
เพิ่มขึ้น 29,606 285 50,288 15,180 3,651 13 23,844 936,074 2,977,981 43,699 4,080,621 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - 162,887 - - 142 - - - - - 163,029 
โอน  3,000 91,086 595,181 26,949 8,288 - 573 (107) (523,243) (201,727) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (7,721) (101,951) (1,798) (4,259) - (16,315) - (127,129) - (259,173) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 438,781 1,245,461 7,560,447 337,270 437,396 21,571 96,081 1,113,820 2,795,789 7,833 14,054,449 
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 งบการเงนิรวม 
     เครื่องตกแต่ง     อาคารและ  เครื่องจกัร    
   เครื่องจกัร   ติดตั้งและ     โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร  
  อาคารและ  และอุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง   ระหวา่ง  ระหวา่ง  และอุปกรณ์  
 ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - 229,526 4,054,125 169,965 412,595 13,582 40,431 - - - 4,920,224 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 65,016 410,828 15,467 11,647 899 12,823 - - - 516,680 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 18,056 - - - - - - - 18,056 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (14,739) (694,615) (857) (11,537) (38) (5,950) - - - (727,736) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ            
    1 มกราคม 2557 - 279,803 3,788,394 184,575 412,705 14,443 47,304 - - - 4,727,224 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 77,190 432,040 16,592 11,724 1,670 15,065 - - - 554,281 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 83,555 - - - - - - - 83,555 
โอน - - (7,509) - 7,019 - 490 - - - - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (5,961) (129,180) (566) (4,091) - (13,845) - - - (153,643) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 - 351,032 4,167,300 200,601 427,357 16,113 49,014 - - - 5,211,417 
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 งบการเงนิรวม 
     เครื่องตกแต่ง      อาคารและ  เครื่องจกัร    
   เครื่องจกัร   ติดตั้งและ      โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร  
  อาคารและ  และอุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง    ระหวา่ง  ระหวา่ง  และอุปกรณ์  
 ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            

ณ วนัที ่1 มกราคม 2556            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 352,175 578,122 2,699,194 62,870 16,940 7,434 13,741 - 1,098,734 29,083 4,858,293 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 347,456 - 447 - 30,842 - - - 378,745 
 352,175 578,122 3,046,650 62,870 17,387 7,434 44,583 - 1,098,734 29,083 5,237,038 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556            
   และ 1 มกราคม 2557            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 406,175 719,121 3,228,535 112,364 16,869 7,115 23,415 177,853 468,180 165,861 5,325,488 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - 17,260 - - - 17,260 
 406,175 719,121 3,228,535 112,364 16,869 7,115 40,675 177,853 468,180 165,861 5,342,748 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 438,781 894,429 3,315,941 136,669 10,039 5,458 20,052 1,113,820 2,795,789 7,833 8,738,811 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 77,206 - - - 27,015 - - - 104,221 
 438,781 894,429 3,393,147 136,669 10,039 5,458 47,067 1,113,820 2,795,789 7,833 8,843,032 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     เครื่อง     อาคารและ  เครื่องจกัร  เครื่องจกัร  
   เครื่องจกัร   ตกแต่งติดตั้ง     โรงงาน  และอุปกรณ์  และ  
  อาคารและ  และอุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง   ระหวา่ง  ระหวา่ง  อุปกรณ์  
 ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 164,388 132,264 2,178,880 181,708 52,296 18,374 28,444 - 40,981 - 2,797,335 
เพิ่มขึ้น - - 43,669 5,038 1,835 78 - 177,853 26,589 - 255,062 
โอน - - 597 - - - - - (597) - - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,441) (36) (824) - (129) - (4,344) - (10,774) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ            
    1 มกราคม 2557 164,388 132,264 2,217,705 186,710 53,307 18,452 28,315 177,853 62,629 - 3,041,623 
เพิ่มขึ้น - - 107,911 14,288 1,091 - 14,492 857,562 2,681,804 7,831 3,684,979 
โอน  - - (7,026) - 7,026 - - - - - - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (92,055) (1,214) (569) - (5,457) - (80,636) - (179,931) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 164,388 132,264 2,226,535 199,784 60,855 18,452 37,350 1,035,415 2,663,797 7,831 6,546,671 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     เครื่องตกแต่ง     อาคารและ  เครื่องจกัร     
   เครื่องจกัรและ   ติดตั้งและ     โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร   
  อาคารและ  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง   ระหวา่ง  ระหวา่ง  และอุปกรณ์   
 ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน            

   จากการด้อยค่า            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - 79,913 1,393,451 151,434 32,098 10,264 13,399 - - - 1,680,559 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,680 109,752 7,760 5,669 746 4,685 - - - 132,292 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 18,056 - - - - - - - 18,056 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (2,482) (36) (824) - (129) - - - (3,471) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ            
   1 มกราคม 2557 - 83,593 1,518,777 159,158 36,943 11,010 17,955 - - - 1,827,436 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,680 103,289 5,500 5,416 723 6,619 - - - 125,227 
โอน - - (7,019) - 7,019 - - - - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 6,944 - - - - - - - 6,944 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (66,641) (174) (569) - (5,241) - - - (72,625) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 - 87,273 1,555,350 164,484 48,809 11,733 19,333 - - - 1,886,982 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     เครื่องตกแต่ง     อาคารและ  เครื่องจกัร     
   เครื่องจกัรและ   ติดตั้งและ     โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร   
  อาคารและ  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง   ระหวา่ง  ระหวา่ง  และอุปกรณ์   
 ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 

 (พันบาท) 
            

มูลค่าสุทธิทางบญัชี            

ณ วนัที ่1 มกราคม 2556            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 164,388 52,351 438,232 30,274 20,198 8,110 1,715 - 40,981 - 756,249 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 347,197 - - - 13,330 - - - 360,527 
 164,388 52,351 785,429 30,274 20,198 8,110 15,045 - 40,981 - 1,116,776 

            
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556            
   และ 1 มกราคม 2557            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 164,388 48,671 698,928 27,552 16,364 7,442 863 177,853 62,629 - 1,204,690 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - 9,497 - - - 9,497 
 164,388 48,671 698,928 27,552 16,364 7,442 10,360 177,853 62,629 - 1,214,187 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 164,388 44,991 593,979 35,300 12,046 6,719 2,101 1,035,415 2,663,797 7,831 4,566,567 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 77,206 - - - 15,916 - - - 93,122 
 164,388 44,991 671,185 35,300 12,046 6,719 18,017 1,035,415 2,663,797 7,831 4,659,689 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา
เตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 2,425 ลา้นบาท (2556: 2,259 ล้านบาท) 
สาํหรับงบการเงินรวม และ มีจาํนวน 1,158 ลา้นบาท (2556: 1,127 ล้านบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
อาคารและโรงงานระหว่างก่อสร้าง 
 
ในปี 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 1,114 ลา้นบาท (2556:177 ล้านบาท) 
 

12.1 บริษทัและบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 
จาํกดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารว่าบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจาํหน่ายจ่ายโอน จาํนอง จาํนาํหรือก่อ
ภาระผกูพนัใดๆ  

 
12.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองและจาํนาํท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  

 
12.2.1 บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 1,136 ลา้นบาท (2556: 638 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 

 
12.2.2 บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 จาํนวน 68.6 ลา้นบาท (2556: 68.6 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 

 
12.2.3 บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกัด ได้จดจาํนองอาคารสํานักงานซ่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 จาํนวน 161 ลา้นบาท (2556: 32.6 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
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12.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 2557 2556 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ (พนับาท) 28,057 7,229 27,260 - 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 1.88-4.37 1.70 – 3.05 2.30-4.37 - 

 
13 ค่าความนิยม  
 

 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม 
  2557  2556 
  (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  79,793 79,793 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 5 37,705 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    117,498 79,793 

    
ขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   - - 

    
มูลค่าสุทธิทางบญัชี    
ณ วนัที ่1 มกราคม  79,793 79,793 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   117,498 79,793 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม 

  ค่าลิขสิทธ์ิ  ความสมัพนัธ์   

  ซอฟทแ์วร์  กบัลูกคา้  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 225,799 - 225,799 
เพิ่มข้ึน  47,862 - 47,862 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ  

1 มกราคม  2557 273,661 
- 273,661 

เพิ่มข้ึน 5 71,782 96,219 168,001 
จาํหน่าย (13,510) - (13,510) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 331,933 96,219 428,152 

    

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการ
ด้อยค่า  

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 65,117 - 65,117 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,138 - 12,138 
จาํหน่าย - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  และ  
   1 มกราคม  2557 77,255 

- 77,255 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 19,057 1,604 20,661 
จาํหน่าย (328) - (328) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 95,984 1,604 97,588 

    
มูลค่าสุทธิทางบญัชี    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 160,682 - 160,682 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 
มกราคม 2557 196,406 

- 196,406 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 235,949 94,615 330,564 
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 งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิ 
 ซอฟทแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 99,282 
เพิ่มข้ึน 31,839 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม  2557 131,121 
เพิ่มข้ึน 31,429 
จาํหน่าย (13,510) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 149,040 

  
ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 28,593 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 6,816 
จาํหน่าย - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  และ 1 มกราคม  2557 35,409 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,368 
จาํหน่าย (328) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 44,449 

  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 70,689 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 95,712 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 104,591 
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15 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี    
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
รวม 79,329 176,031 (87,302) (142,097) 
หกักลบภาษีเงินได ้ (10,100) (102,662) 10,100 102,662 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  69,229 73,369 (77,202) (39,435) 

 
 งบการเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
รวม 9,823 9,262 (42,262) (48,697) 
หกักลบภาษีเงินได ้  (9,823) (9,262) 9,823 9,262 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  - - (32,439) (39,435) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
                งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น     

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ไดม้าจาก  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  การรวมธุรกิจ  31 ธันวาคม 
 2557  (หมายเหต ุ30)  (หมายเหต ุ5)  2557  
                   (พันบาท)  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   22,592 (3,701) - - 18,891 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 15,322 - - 15,322 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 15,219 996 - - 16,215 
ยอดขาดทุนยกไป 138,200 (109,309) - - 28,891 
อ่ืนๆ 20 (10) - - 10 
รวม 176,031 (96,702) - - 79,329 

      
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี      
สญัญาเช่าทางการเงิน (46,857) 4,318 - - (42,539) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - (44,763) (44,763) 
รายไดค่้าประกนัคา้งรับ (95,240) 95,240 - - - 
รวม (142,097) 99,558 - (44,763) (87,302) 

      
สุทธิ 33,934 2,856 - (44,763) (7,973) 
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 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2556  (หมายเหต ุ30)  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   8,606 13,986 - 22,592 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13,460 1,101 658 15,219 
ยอดขาดทุนยกไป 143,362 (5,162) - 138,200 
อ่ืนๆ 20 - - 20 
รวม 165,448 9,925 658 176,031 

     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
สญัญาเช่าทางการเงิน (49,101) 2,244 - (46,857) 
รายไดค่้าประกนัคา้งรับ (111,400) 16,160 - (95,240) 
รวม (160,501) 18,404 - (142,097) 

     
สุทธิ 4,947 28,329 658 33,934 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2557  (หมายเหต ุ30)  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   3,202 91 - 3,293 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,040 480 - 6,520 
อ่ืนๆ 20 (10) - 10 
รวม 9,262 561 - 9,823 

     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
สญัญาเช่าทางการเงิน (46,857) 4,595 - (42,262) 
รายไดค่้าประกนัคา้งรับ (1,840) 1,840 - - 
รวม (48,697) 6,435 - (42,262) 

     
สุทธิ (39,435) 6,996 - (32,439) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2556  (หมายเหต ุ30)  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   3,336 (134) - 3,202 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,997 248 (1,205) 6,040 
ยอดขาดทุนยกไป 30,810 (30,810) - - 
อ่ืนๆ 20 - - 20 
รวม 41,163 (30,696) (1,205) 9,262 

     
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
สญัญาเช่าทางการเงิน (49,101) 2,244 - (46,857) 
รายไดค่้าประกนัคา้งรับ (2,000) 160 - (1,840) 
รวม (51,101) 2,404 - (48,697) 

     
สุทธิ (9,938) (28,292) (1,205) (39,435) 
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สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี    
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว   - - - - 
ยอดขาดทุนยกไป      - 55,000 - - 
รวม - 55,000 - - 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2557 - 2568.กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว   

 
16 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้  

 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2557  2556  2557  2556 
   (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร       
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   3,814 - 3,814 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   135,395 183,445 - 30,000 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก       
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   1,953,421 2,506,312 568,514 810,028 
ทรัสตรี์ซีท       

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   559,085 529,983 - 58,932 
รวมเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืม       
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ   2,651,715 3,219,740 572,328 898,960 
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   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2557  2556  2557  2556 
   (พันบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   34,454 5,720 31,135 3,484 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด         
   ชาํระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมี       
   หลกัประกนั   375,200 843,513 207,356 282,081 
รวมหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้หมุนเวยีน   3,061,369 4,068,973 810,819 1,184,525 

       

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน   46,106 4,223 41,184 1,958 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   2,802,415 778,632 2,734,870 366,198 
รวมหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน   2,848,521 782,855 2,776,054 368,156 

       
รวม   5,909,890 4,851,828 3,586,873 1,552,681 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่าย
ชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  3,026,915 4,063,253 779,684 1,181,041 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,788,471 778,632 1,720,926 366,198 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 1,013,944 - 1,013,944 - 
รวม 5,829,330 4,841,885 3,514,554 1,547,239 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,365,650 706,348 - - 
รวม 1,365,650 706,348 - - 
 

 16.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารบางส่วนของบริษทัคํ้าประกนัโดยบริษทั 
เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย (2557: ไม่มภีาระคํา้ประกันคงเหลือ) 

 

 16.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารส่วนใหญ่ของบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทั (2557: ไม่มภีาระคํา้ประกันคงเหลือ) 

 

 16.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยบริษทัและการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรส่วน
ใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (2557: ไม่มภีาระคํา้ประกันคงเหลือ) 

 

 16.4 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน (Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) ไม่เกิน 3:1 และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 1.1:1 

 

 16.5 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) บวกอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดใน
สัญญา เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัและโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํ
เคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

 16.6 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย คํ้า
ประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยจะตอ้งปฎิบติัตาม
เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 

 16.7 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย คํ้าประกนัโดยการจด
จาํนองอาคารสาํนกังานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัยอ่ยจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไข
ต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนเงินกูย้มืธนาคารต่อสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Gearing Ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 
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รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี้  
 

    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว  เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญาเงินกูย้มื 
    2557  2556   
    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง           
    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    ระยะเวลา    ชาํระคืน  ชาํระ 

ลาํดบัที่  วนัที่ทาํสญัญา  ภายในหนึ่งปี  เกินกวา่หนึ่งปี  รวม  ภายในหนึ่งปี  เกินกวา่หนึ่งปี  รวม  เงินกู ้  อตัราดอกเบี้ย  เงินตน้  ดอกเบี้ย 
    (พันบาท)    (ร้อยละต่อปี)     
เฉพาะของบริษัท                     
1.  4 ตุลาคม  2555  62,500 37,500 100,000  50,000 87,500 137,500  4 ปี  ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน 
2.  25 มีนาคม 2554  7,966 - 7,966  14,036 7,926 21,962  4 ปี 3 เดือน  SIBOR 3M + ร้อยละคงที่   1 เดือน    1 เดือน  
3.  25 มีนาคม 2554  - - -  11,427 - 11,427  5 ปี 6 เดือน  SIBOR 3M + ร้อยละคงที่   1 เดือน    1 เดือน  
4.  19 กรกฎาคม 2554  - - -  70,405 - 70,405  3 ปี   SIBOR 3M + ร้อยละคงที่   1 เดือน    1 เดือน  
5.  26 พฤศจิกายน 2555  133,115 128,218 261,333  132,457 260,040 392,497  4 ปี   ร้อยละคงที่   1 เดือน    1 เดือน  
6.  16 กรกฎาคม 2555  3,775 7,010 10,785  3,756 10,732 14,488  4 ปี 6 เดือน  SIBOR 3M + ร้อยละคงที่   1 เดือน    1 เดือน  
7.  7 ตุลาคม 2556*  - 1,360,000 1,360,000  - - -  8 ปี  BIBOR 3M+ ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน 
8.  12 ธนัวาคม 2556*  - 1,202,142 1,202,142  - - -  8 ปี  LIBOR 3M+ ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน 
รวมเงนิกู้ยืมเฉพาะกจิการ  207,356 2,734,870 2,942,226  282,081  366,198 648,279        
                       

(*) บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืในปี 2557 
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    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว  เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญาเงินกูย้มื 
    2557  2556   
    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง           
    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    ระยะเวลา    ชาํระคืน  ชาํระ 

ลาํดบัที่  วนัที่ทาํสญัญา  ภายในหนึ่งปี  เกินกวา่หนึ่งปี  รวม  ภายในหนึ่งปี  เกินกวา่หนึ่งปี  รวม  เงินกู ้  อตัราดอกเบี้ย  เงินตน้  ดอกเบี้ย 
    (พันบาท)    (ร้อยละต่อปี)     
บริษัทย่อย                     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั                   
1.  12 พฤษภาคม 2554   138,546 13,121 151,667  287,022 150,916 437,938  4 ปี 10 เดือน   SIBOR + ร้อยละคงที่  1 เดือน   1 เดือน  
     แกไ้ขเพิ่มเติม                    
     22 ธนัวาคม 2554               
2.  19 พฤษภาคม 2554  - - -  13,773 - 13,773  6 ปี  SIBOR + ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน  
3.  31 มกราคม 2555  - - -  65,898 186,646 252,544  4 ปี  SIBOR + ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน  
4.  17 ตุลาคม 2555  - - -  172,564 - 172,564  1 ปี 9 เดือน  ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน  
    138,546 13,121 151,667  539,257 337,562 876,819         
              
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั              
1.  13 มิถุนายน  2554  16,556 24,217 40,773  16,475 40,572 57,047  6 ปี  SIBOR 3M + ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน  
     16,556 24,217 40,773  16,475 40,572 57,047          
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    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว  เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญาเงินกูย้มื 
    2557  2556   
    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง           
    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    ระยะเวลา    ชาํระคืน  ชาํระ 

ลาํดบัที่  วนัที่ทาํสญัญา  ภายในหนึ่งปี  เกินกวา่หนึ่งปี  รวม  ภายในหนึ่งปี  เกินกวา่หนึ่งปี  รวม  เงินกู ้  อตัราดอกเบี้ย  เงินตน้  ดอกเบี้ย 
    (พันบาท)    (ร้อยละต่อปี)     

บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั                
1.  23 ธนัวาคม 2556   7,600 26,700 34,300  5,700 34,300 40,000  5 ปี 9 เดือน   MLR - ร้อยละคงที่  3 เดือน   1 เดือน  
    7,600 26,700 34,300  5,700 34,300 40,000         
                   

บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พทีีอี จาํกดั    
1.  28 กรกฏาคม 2554   5,142 3,507 8,649  - - -  5 ปี  SOR 3M + ร้อยละคงที่  3 เดือน  3 เดือน  
    5,142 3,507 8,649  - - -         
รวมเงนิกู้ยืมของบริษัทย่อย  167,844 67,545 235,389  561,432  412,434 973,866        

รวมเงนิกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย  375,200 2,802,415 3,177,615  843,513  778,632 1,622,145        

                   
วนัที่  31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื่อทุกประเภทซึ่งยงัมิไดเ้บิกใชร้วมจาํนวนเป็นสกุลเงินบาท 10,702 ลา้นบาท และเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 157 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
และ 2 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (เฉพาะบริษทั: สกลุเงินบาท 4,426 ลา้นบาท และเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 111 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งรวมถึงวงเงินกูย้มืสาํหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่ 

 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื่อทุกประเภทซึ่งยงัมิได้เบิกใช้รวมจาํนวนเป็นสกุลเงินบาท 8,399 ลา้นบาท และเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  
108 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทั: สกลุเงินบาท 2,494 ลา้นบาท และเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งรวมถึงวงเงินกูย้มืสาํหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่ 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  
 2557  2556 

 
มูลค่าอนาคตของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระ       
   ภายในหน่ึงปี 37,870 (3,416) 34,454 6,046 (326) 5,720 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก       
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 48,086 (1,980) 46,106 4,387 (164) 4,223 
รวม 85,956 (5,396) 80,560 10,433 (490) 9,943 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556 

 
มูลค่าอนาคตของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระ       
   ภายในหน่ึงปี 34,169 (3,034) 31,135 3,672 (188) 3,484 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก       
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 42,791 (1,607) 41,184 2,008 (50) 1,958 
รวม 76,960 (4,641) 72,319 5,680 (238) 5,442 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานสําหรับใชใ้น
การดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3-4 ปี และเม่ือ
ครบกาํหนดสญัญากลุ่มบริษทัสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาตามท่ีกาํหนดในสญัญา 
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 ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  3,261,674 2,678,889 1,728,134 870,942 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,271,702 2,151,037 1,482,225 681,739 
สกลุเงินยโูร 376,514 13,995 376,514 - 
สกลุเงินเยน - 7,907 - - 
รวม 5,909,890 4,851,828 3,586,873 1,552,681 

 
17 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น    
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 
  (พนับาท) 
เจา้หน้ีการคา้      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 70,865 78,402 520,941 456,186 
กิจการอ่ืนๆ  1,143,778 1,162,944 278,518 246,009 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,780 980 8,261 20,531 
กิจการอ่ืนๆ  835,610 418,485 776,390 199,181 

เจา้หน้ีอ่ืน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 106 35,102 4 2,793 
กิจการอ่ืนๆ  101,505 82,746 31,589 27,968 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  514,173 394,138 158,340 112,137 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  2,668,817 2,172,797 1,774,043 1,064,805 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์     
    ณ วนัท่ี 1 มกราคม 76,097 67,301 30,199 34,983 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (4,903) (2,515) (1,326) (2,464) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 9,879 8,023 3,729 3,707 
(กาํไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลกั     
 คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน     
 เบด็เสร็จอ่ืน - 3,288 - (6,027) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ      
    วนัที ่31 ธันวาคม 81,073 76,097 32,602 30,199 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 27) 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,809 5,592 2,400 2,335 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,070 2,431 1,329 1,372 
รวม 9,879 8,023 3,729 3,707 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 3,780 3,763 1,950 1,879 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,099 4,260 1,779 1,828 
รวม 9,879 8,023 3,729 3,707 

 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
รวมในกาํไรสะสม     
ณ 1 มกราคม 3,288 - (6,207) - 
รับรู้ระหวา่งปี - 3,288 - (6,207) 
ณ 31 ธันวาคม 3,288 3,288 (6,207) (6,207) 

 
ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.4  4.4  4.4  4.4 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0-6.0  4.0-6.0  4.0-6.0  4.0-6.0 
 
ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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19 ทุนเรือนหุ้น   
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2557  2556 
  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 ่31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1  587,427   587,427    578,422 578,422 
       

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  480,495 480,495 472,601 472,601 
ลดหุน้ 1  - - (14,000) (14,000) 
ออกหุน้ใหม่ 1  85,133 85,133 21,894 21,894 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
- หุ้นสามัญ 1  565,628 565,628 480,495 480,495 

 

การลดทุนจดทะเบยีน 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 577,426,511 
บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 995,071 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 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 
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ในปี 2556 บริษทัไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนและยงัจาํหน่ายไม่ได้
ทั้งหมดจาํนวน 14,000,000 หุน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 
 
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 587,426,511 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 10,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 592,421,582 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 115,567,813 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั จาํนวนไม่เกิน 115,567,813 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 
 
1.  จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั (KCE–W2) ท่ีจะจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
2. จาํนวนไม่เกิน 81,520 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (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”) 
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การออกหุ้นใหม่ 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัไดอ้อกหุ้นใหม่จากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 2557  2556 
 จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 
 (พันหน่วย/พันบาท) 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 - - 540 540 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 18 18 3,019 3,019 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 78,922 78,922 18,335 18,335 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W5 6,193 6,193 - - 
รวม 85,133 85,133 21,894 21,894 

 
20 หุ้นทุนซ้ือคืน    

 
ในปี 2556 บริษทัไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัจาํหน่ายไม่ได้
ทั้งหมดจาํนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2556 เม่ือ
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 ทาํใหทุ้นจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัลดลงจากเดิมทุนจดทะเบียน 592,421,582 หุน้ 
(มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) และทุนชาํระแลว้ 474,995,769 หุน้ (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เหลือเป็นทุนจดทะเบียน 578,421,582 
หุน้ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และทุนชาํระแลว้ 460,995,769 หุน้ (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 

 
21 ใบสําคญัแสดงสิทธิ     
 

21.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W3 และ ESOP-W4 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยจาํนวน 10,000,000 
หน่วย และไดอ้นุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W3  และไม่มี
ราคาเสนอขาย ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้
สิทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 6.86 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมี
ระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม โดย
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กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 18 มิถุนายน 
2556 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ไดถู้กใชสิ้ทธิและยกเลิกสิทธิหมดแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยจาํนวน 10,000,000 
หน่วย และไดอ้นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W4  และไม่มี
ราคาเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้
สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 7.81 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมี
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม บริษทัไดใ้ห้
สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้
เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน  โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 10 
มิถุนายน 2555 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ใบสาํคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ไดถู้กใชสิ้ทธิและยกเลิกสิทธิหมดแลว้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้ําหรับการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์สําหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของใบสําคญั
แสดงสิทธิโครงการ ESOP-W4 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
โครงการ ESOP-W4 คือ 1.238 บาทต่อหน่วย 
  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิ
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 
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 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 การปรับสิทธิดงักล่าวทาํให้ใบสําคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W4 มีมูลค่ายติุธรรมส่วนเพิ่มจาํนวน 1.4 ลา้นบาท 
 

การเปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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:   ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (15) (34) (3,398) (4,723) 
           ยกเลิกสิทธิระหวา่งปี (365) (649) (475) - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 380 683 
 
ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W3 จาํนวน 540,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.86 บาท และจากโครงการ ESOP-W4 จาํนวน 1,855,000 หุน้ 
ราคาหุ้นละ 7.81 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 18.2 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 
 

ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W4 จาํนวน 530,000 หน่วย หรือเทียบเท่า 615,300 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.721 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4.1 
ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เ รียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี  
5 กรกฎาคม 2556 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

80 

ในเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W4 จาํนวน 473,000 หน่วย หรือเทียบเท่า 549,100 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.721 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3.7 
ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เ รียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี  
19 ธนัวาคม 2556 
 
ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W4 จาํนวน 15,000 หน่วย หรือเทียบเท่า 17,400 หุน้ ราคาหุน้ละ 6.721 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 0.1 
ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เ รียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี  
17 มีนาคม 2557 
 
เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัแกใ้ขเปล่ียนแปลงระยะส้ินสุดโครงการ 
ESOP-W4 ท่ีไดอ้อกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานจากวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
ส่งผลใหบ้ริษทัยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 365,000 หน่วย 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ ESOP-W4 
380,000 หน่วย (2557: ไม่ม)ี 
 
21.2  ใบสําคญัแสดงสิทธิ KCE – W2 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (KCE–W2) จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมี
ราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อหุน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัมีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (KCE–W2) โดย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ
ทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 
1 ถึง 10 กนัยายน 2556 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 
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การเปล่ียนแปลงสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ของใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ  
KCE–W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2557  2556 
 จาํนวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  96,910  - 
บวก: ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด -  115,245 
หกั:    ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (78,922)  (18,335) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  17,988  96,910 

 
ในเดือนกนัยายน  2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน  7,659,867 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 38.3 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 10  กนัยายน 2556 
 

ในเดือนธนัวาคม  2556 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน  10,675,053 หุ้น ราคาหุน้ละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 53.4 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 19  ธนัวาคม 2556 
 

ในเดือนมีนาคม  2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน 68,525,052 หุน้ ราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 342.6 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 
 
ในเดือนมิถุนายน  2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน 7,622,140 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 38.1 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
 
ในเดือนกนัยายน  2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน 2,099,313 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10.5 ลา้นบาท บริษทัได ้                  
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
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ในเดือนธนัวาคม  2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ KCE-W2 จาํนวน 675,950 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3.4 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 
 

21.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP - W5 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นใบสาํคญัแสดง
สิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการและไม่มีราคาเสนอ
ขายจาํนวน 10,000,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 31.99 บาทต่อ 1 
หุน้สามญั อยา่งไรกต็าม ราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิขา้งตน้อาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีไดก้าํหนด
ในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ ไตรมาสในวนัท่ี 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน 
และธนัวาคม บริษทัไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวแก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัได้แจ้งเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ใๆนการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนักงานโดยกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก 
คือวนัท่ี 1 ถึง 5 มิถุนายน 2557 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP - W5 ถูกคาํนวณโดยแบบจาํลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัไดอิ้งกบัความผนัผวนของหุ้นในอดีต ระหว่างวนัท่ี 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       .    
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ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
มีจาํนวน 75.7 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวน 39.9 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การเปล่ียนแปลงสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของจาํนวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ        
ESOP-W5 ท่ีออกและจดัสรรแลว้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 จาํนวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 
บวก :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งปี 10,000 
หกั : ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (6,193) 
 ยกเลิกสิทธิระหวา่งปี - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 3,807 

 
ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W5 จํานวน 1,268,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 31.99 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 40.6 ล้านบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 
 
ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W5 จํานวน 4,576,300 หุ้น ราคาหุ้นละ 31.99 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 146.4 ล้านบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
 
ในเดือนธันวาคม 2557 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก
โครงการ ESOP-W5 จํานวน 349,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 31.99 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 11.2 ล้านบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 
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การเปล่ียนแปลงสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในมูลค่ายุติธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิของโครงการ 
ESOP-W5 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 
เพิ่มข้ึน 75,663 
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (58,364) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 17,299 
 

22 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย     
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง
ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าว
มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สํารองหุ้นทุนซ้ือคืน 
 

สํารองหุ้นทุนซ้ือคืนคือจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมในจาํนวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุ้นบริษทัท่ีถือโดยกลุ่ม
บริษทั  สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 
 

การเคล่ือนไหวในทุนสํารอง 
 

การเคล่ือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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23 ส่วนงานดาํเนินงาน   

  
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยแีละ
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายใน
ของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั
โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
 ส่วนงาน 1 ผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์รีเพกและลามิเนต 
 ส่วนงาน 2 ผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่พิมพว์งจร 
 ส่วนงาน 3 ผลิตและจดัจาํหน่ายเคมี 

 
การดาํเนินงานอ่ืนไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือกาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2557 หรือ 2556 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจากการ
ดาํเนินงาน.ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์รีเพกและลามิเนต  ผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจร และผลิตภณัฑเ์คมี โดยมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ที่ดาํเนินการผลิตในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํแนกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี้ 

 

                                                                                                            งบการเงนิรวม      
  สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556      
 ธุรกิจพรีเพกและ                                                                     ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร          รายการตดับญัชี   
             ลามิเนต             อเมริกา                ยโูรป                 เอเชีย                  รวม              ธุรกิจเคมี             ระหวา่งกนั                    รวม      
     2557      2556      2557      2556      2557      2556      2557      2556      2557        2556     2557      2556       2557      2556      2557        2556  
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 67,504 63,555 1,828,429 1,627,722 5,894,015 4,784,937  3,177,034 2,607,289 10,899,478 9,019,948 317,344 210,392 - - 11,284,326 9,293,895 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,832,274 1,631,053 - - - -  1,265,018 1,068,542 1,265,018 1,068,542 81,829 64,620 (3,179,121) (2,764,215) - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 1,899,778 1,694,608 1,828,429 1,627,722 5,894,015 4,784,937  4,442,052 3,675,831 12,164,496 10,088,490 399,173 275,012 (3,179,121) (2,764,215) 11,284,326 9,293,895 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 341,192 240,684       3,109,511 2,106,523 159,328 93,547 43,319 10,334 3,566,712 2,451,088 
   ตามส่วนงาน                 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย                 
   ที่ไม่ไดป้ันส่วน                 
เงินชดเชยค่าประกนั                 
   ความเสียหาย               131,000 32,602 
กาํไรที่รับรู้ของส่วน          
..ไดเ้สียซึ่งถืออยูก่่อน     
...การรวมธุรกิจใหม่ 

               
 

85,148 

 
 

- 
รายไดอ้ื่น               153,921 146,233 
ค่าใชจ้่ายในการขาย               (582,318) (568,970) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (1,100,197) (705,542) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (119,060) (170,623) 
ส่วนแบ่งกาํไร                 
   จากเงินลงทุนใน                 
   บริษทัร่วม               34,284 13,019 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (46,226) (16,304) 

กาํไรสาํหรับปี               2,123,264 1,181,503 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นดงัต่อไปนี้  

 

 

ธุรกิจพรีเพกและ 
ลามิเนต ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร 

 
 

ธุรกิจเคมี 

การตดัรายการบญัชี        
ระหวา่งกนัและรายการ
สาํหรับงบการเงินรวม รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พันบาท) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 533,819 309,095 8,020,939 4,888,399 139,290 122,587 148,984 22,667 8,843,032 5,342,748 

สินทรัพยอ์ื่น 966,691 930,614 10,991,232 9,314,912 204,083 153,323 (5,845,305) (4,457,355) 6,316,701 5,941,494 

สินทรัพยร์วม 1,500,510 1,239,709 19,012,171 14,203,311 343,373 275,910 (5,696,321) (4,434,688) 15,159,733 11,284,242 

           

หนี้สินรวม 559,871 439,920 9,249,825 7,612,110 98,849 97,520 (1,130,750) (975,733) 8,771,795 7,173,817 

 
กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 
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ข้อมูลภูมิศาสตร์  

 

ในการนาํเสนอขอ้มูลภูมิศาสตร์ รายไดแ้ยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้   
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ 3 รายจากส่วนงานธุรกิจแผน่พิมพว์งจรของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 6,537 ลา้นบาท (2556: 
4,801 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

   
24 กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นและการป้องกนัความเส่ียง 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น     
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ 95,452 89,329 16,381 55,835 

 
25 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 

ค่าขนส่ง  197,078 220,446 103,508 110,077 
ค่านายหนา้  234,960 223,865 76,378 64,225 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  23,943 13,298 3,688 3,562 
อ่ืนๆ  126,338 111,361 29,436 39,677 
รวม  582,319 568,970 213,010 217,541 
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26 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  682,429 484,758 286,397 171,753 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์  36,018 25,802 13,089 11,444 
ค่าเบ้ียประกนัภยั  61,714 52,976 27,745 14,577 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  31,538 26,191 12,380 9,399 
อ่ืนๆ  288,499 115,815 107,779 58,798 
รวม  1,100,198 705,542 447,390 265,971 

 
27 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง   1,443,331  1,341,576  559,662  489,170 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  27,933  23,614  8,164  7,478 
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 18 9,879  8,023  3,729  3,707 
อ่ืนๆ   400,201  222,465  161,964  97,695 
รวม  1,881,344  1,595,678  733,519  598,050 

   
  โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

  รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18 
 
  โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 4-8 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 4-8 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็น
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  4,201,990 3,619,603 2,346,238 2,090,516 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน      
พนกังาน 27 1,881,344 1,595,678 733,519 598,050 

ค่าสาธารณูปโภค  678,958 610,394 211,505 194,846 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 12 554,281 516,680 125,227 132,292 
ค่าขนส่ง 25 197,078 220,446 103,508 110,077 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  312,342 226,492 90,843 83,314 
ค่านายหนา้ 25 234,960 223,865 76,378 64,225 
อ่ืนๆ  1,339,178 1,104,161 175,962 221,784 
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
9,400,131 8,117,319 3,863,180 3,495,104 

 

29 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ  2557  2556  2557  2556 
   (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย 
   สถาบนัการเงิน 

  
147,117 177,852 63,989 51,491 

หัก จาํนวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุน       
 ของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข       

-  ส่วนท่ีบนัทึกเป็น       
ตน้ทุนของเคร่ืองจกัร       
และอุปกรณ์ 12  (28,057) (7,229) (27,260) - 

สุทธิ   119,060 170,623 36,729 51,491 
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30 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั         
สาํหรับงวดปัจจุบนั  43,770 44,666 -  2,095 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)  5,312  (33)  5,312  - 
  49,082 44,633 5,312 2,095 

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (2,856) (28,329) (6,996) 28,292 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี  -  -  -  - 
 15 (2,856) (28,329) (6,996) 28,292 

รวม  46,226 16,304 (1,684) 30,387 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
  สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  2556 

    อตัรา
ภาษี 

(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,169,489    1,197,807 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  433,898  20  239,561 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (17)  (369,417)  (19)  (221,712) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการท่ีหกัเพิม่ได ้ -  1,807  -  1,333 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  3  30,240 
การตั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ 
   การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อน 

 
(1) 

  
(11,000) 

  
(3) 

  
(30,800) 

อ่ืนๆ -  (9,062)  -  (2,318) 
รวม 2  46,226  1  16,304 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  2556 

 อตัรา
ภาษี 

(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   922,778    480,195 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  184,556  20  96,039 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (23)  (210,352)  (15)  (69,339) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการท่ีหกัเพิม่ได ้ 2  17,944  -  1,001 
อ่ืนๆ 1  6,168  1  2,686 
รวม -  (1,684)  6  30,387 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม 
 2557  2556 
  

ก่อนภาษี
เงินได ้

 รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

  
ก่อนภาษี 
เงินได ้

 รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
กาํไร.(ขาดทุน).จากการ            
ประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์            
ประกนัภยั -  -  -  (3,288)  658  (2,630) 

รวม -  -  -  (3,288)  658  (2,630) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556 
  

ก่อนภาษี
เงินได ้

 รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

  
ก่อนภาษี 
เงินได ้

 รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
กาํไร.(ขาดทุน).จากการ            
ประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์            
ประกนัภยั -  -  -  6,027  (1,205)  4,822 

รวม -  -  -  6,027  (1,205)  4,822 

 
การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบคุคล  
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554                        
ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั  
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลง
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555  
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31 สิทธิพเิศษจากการส่งเสริมการลงทุน 
  

 กลุ่มบริษทัไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีอากรที่มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียด บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั เค ซี อี  อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขที่ 9026(2)/2556 1219(2)/2557 9002(2)/2557 1378/2543 1598(2)/2547 2432(2)/2555 1987(2)/2550 5006(2)/2557 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร 
ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

สกดัทองแดงและ
ดีบุกออกจากนํ้ายา
สกดัทองแดงและ

ดีบุก 

สกดัทองแดงและ
ดีบุกออกจากนํ้ายา
สกดัทองแดงและ

ดีบุก 
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ไดร้ับ         

3.1 ได้ รับยก เว้นภา ษี เ งินได้นิ ติ บุคคลสําห รับกําไร สุทธิ ที่ได ้  
จากการประกอบกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่
ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเวน้
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

3 ปี 8 ปี 3 ปี 
 

7 ปี           
(สิ้นสุดแลว้)  

7 ปี 
(สิ้นสุดแลว้)  

8 ปี 8 ปี 8 ปี 

3.2 ได้รับอนุญาตให้หัก เ งินได้พึ งประเ มินเ ป็นจํานวนเท่ากับ   
ร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่
ตํ่ากว่ารายไดจ้ากการส่งออกเฉลี่ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปี
แรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที่ตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 
ปี นบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้) 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

4. วนัที่เริ่มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 11 กรกฎาคม 
2556 

ยงัไม่เริ่ม  
ใชส้ิทธิ 

11 มกราคม  
2557 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน  
2547 

21 สิงหาคม 
2555 

19 เมษายน  
2550 

ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 
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เนื่องจากเป็นกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามที่ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
รายละเอียด 

 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั 

  
1. บตัรส่งเสริมเลขที่ 1099/2544 1249(1)/2545 1664(2)/2547 1176(2)/2550 1160(2)/2551 2469(2)/2556 2489(2)/2557 2490(2)/2557 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพก 
ผลิตผลิตภณัฑ ์

ลามิเนต 
ผลิตผลิตภณัฑ ์

พรีเพก 
ผลิตผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ       
  ลามิเนต 

ผลิตผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ 
ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ 
ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์
พรีเพก  

 

ผลิตภณัฑ ์
ลามิเนต 

 
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ไดร้ับ         

3.1 ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํ
เงินปันผลจากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงิน
ไดน้ิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

3 ปี  
(สิ้นสุดแลว้) 

 

3 ปี  
(สิ้นสุดแลว้) 

 

3 ปี  
(สิ้นสุดแลว้) 

 

5 ปี 
(สิ้นสุดแลว้) 

5 ปี 
 

5 ปี 
  

5 ปี 
   

5 ปี 

3.2 ไดร้ับอนุญาตให้หักเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละ
ห้าของรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 
10 ปี ทั้งนี้ รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากว่า
รายไดจ้ากการส่งออกเฉลี่ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ  
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที่ต้อง
นาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 
  

ไดร้ับ 
  

ไดร้ับ 

4. วนัที่เริ่มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 3 พฤศจิกายน  
2543 

1 กนัยายน  
2546 

7 กรกฎาคม 
2547 

2 พฤษภาคม  
2550 

22 ธนัวาคม 
2552 

ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 

ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 

ยงัไม่เริ่ม 
ใชส้ิทธิ 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 3,588,457  395,157  3,983,614  1,632,448  1,984,335  3,616,783 
ขายในประเทศ 37,715  148,930  186,645  11,843  186,198  198,041 

รวมรายได้ 3,626,172  544,087  4,170,259  1,644,291  2,170,533  3,814,824 
 

32 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ         
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 2,109,771 1,173,504 924,462 449,808 

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     
    ระหวา่งปี 61,391 4,945 61,391 4,945 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่     
   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  541,886 463,546 541,886 463,546 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 3.89  2.53  1.71  0.97 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 2,109,771 1,173,504 924,462 449,808 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธี     
    ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 541,886 463,546 541,886 463,546 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 32,553 41,927 32,553 41,927 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิ     
    ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 574,439 505,473 574,439 505,473 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 3.67  2.32  1.61  0.89 

 
33 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  
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้สามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึง
คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 115.4 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้สามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.50 
บาท ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 274.5 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี  
15 พฤษภาคม 2557 
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เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้สามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท 
ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 223.2 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวในวนัท่ี  
4 กนัยายน 2557 

 

34 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทาง 
การเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระมี
ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2557      
หมุนเวยีน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.10-0.75 463 - - 463 
รวม  463 - -  463 

         
ปี 2556      
หมุนเวยีน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.10 - 2.70 402 - - 402 
รวม  402 - -  402 

 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     

 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2557      
หมุนเวยีน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.10 - 0.75 147 - - 147 
รวม  147  -  -  147 

         
ปี 2556      
หมุนเวยีน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.10 - 0.75 174 - - 174 
รวม  174  -  -  174 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระ
หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม   

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

ปี 2557      
    เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้มื 

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

0.72-3.30 
 

2,652 
 

- 
 

- 
 

2,652 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 1.88-7.91 35 46 - 81 
เงินกูย้มืระยะยาว 1.98-5.50 375 1,788 1,014 3,177 

รวม  3,062 1,834 1,014 5,910 

      
ปี 2556      
    เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้มื 
       ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
1.15-5.25 

 
3,220 

 
- 

 
- 

 
3,220 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 1.88-5.63 6 4 - 10 
เงินกูย้มืระยะยาว 2.00-5.63 843 779 - 1,622 

รวม  4,069 783 - 4,852 
 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

ปี 2557      
    เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้มื 

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

0.72-2.50 
 

572 
 

- 
 

- 
 

572 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 2.30-5.12 31 41 - 72 
เงินกูย้มืระยะยาว 1.98-4.36 207 1,721 1,014 2,942 

รวม  810 1,762 1,014 3,586 
      

ปี 2556      
    เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้มื 
        ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
1.15-3.10 

 
899 

 
- 

 
- 

 
899 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 4.28-5.12 3 2 - 5 
เงินกูย้มืระยะยาว 2.00-4.36 282 366 - 648 

รวม  1,184 368 - 1,552 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบและการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกิน
หน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ในงวดถดัไป 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ     

สกลุเงิน 
สินทรัพย ์       
ทางการเงิน 

หน้ีสิน          
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน 

หน้ีสิน          
ทางการเงิน 

 
 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2557 

 (พันหน่วย)      อัตราซ้ือ      อัตราขาย 
      (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 89,316 110,106 32,535 72,140  32.7241  33.1132 
ยโูร 10,977 12,232 7,360 11,601  39.6482  40.3552 
ปอนดส์เตอร์ลิง 847 - 58 -  50.6455  51.5035 
เยน - 45,492 - 18,234  0.2704  0.2765 
เหรียญสิงคโปร์ - 11 - 11  24.5911  25.1274 
สวติเซอร์แลนด ์ - 5 - -  32.9511  33.5627 
ไตห้วนั - 356 - -  1.0332  1.0427 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ     

สกลุเงิน 
สินทรัพย ์       
ทางการเงิน 

หน้ีสิน          
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน 

หน้ีสิน          
ทางการเงิน 

 
 

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี           
 31 ธนัวาคม 2556 

 (พันหน่วย)      อัตราซ้ือ      อัตราขาย 
      (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 79,576 100,084 28,821 34,939  32.5795  32.9494 
ยโูร 10,255 1,792 7,534 263  44.5980  45.3223 
ปอนดส์เตอร์ลิง 387 - 387 -  53.4064  54.2572 
เยน - 35,219 - 5,111  0.3092  0.3159 
เหรียญสิงคโปร์ - 45 - 34  25.5670  26.1167 
สวติเซอร์แลนด ์ - 4 - -  36.3018  36.9930 
ฮ่องกง - 8 - 8  4.1877  4.2587 
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สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ปี 2557    
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,000 16 มิถุนายน 2558 – 22 มิถุนายน 2558 33.0500-33.2088 บาท 
สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,725 2 มิถุนายน 2558 – 24 มิถุนายน 2558 33.0300-33.2277 บาท 
   ยโูร 4,011 21 มกราคม 2558 – 18 มิถุนายน 2558 41.1615-43.8000 บาท  
   ปอนดส์เตอริง 192 14 มิถุนายน 2558  55.6720 บาท 
    

ปี 2556    
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา       13 13 มิถุนายน 2557 – 18 มิถุนายน 2557 32.3320 – 32.3399 บาท 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,380 26 เมษายน 2557 0.7280 ยโูร 
สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 16,296 2 มกราคม 2557 – 26 มิถุนายน 2557 31.4200 – 32.9725 บาท 

   ยโูร  1,686 27 มกราคม 2557 – 17 มิถุนายน 2557 42.0900 – 42.9300 บาท 
 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ปี 2557    
สญัญาขาย    
   ยโูร 1,000 18 มิถุนายน 2558 41.35 บาท 

    
ปี 2556    
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,380 26 เมษายน 2557 0.7280 ยโูร 
สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,812 2 มกราคม 2557 – 22 พฤษภาคม 2557 31.4200 -  32.0100 บาท 
   ยโูร 1,200 10 กมุภาพนัธ์ 2557 – 11 มิถุนายน 2557 42.0900 – 44.3500 บาท 
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สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง
(Copper Swap) ดงัน้ี 
 

สินคา้ ปริมาณ ราคาตามสญัญา 
ราคาตลาดของวตัถุดิบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วนัท่ีครบกาํหนด 
 (ตัน) (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน)  
ทองแดง 480 6,400-6,550 6,359 31 มกราคม 2558 – 30 กนัยายน 2558  

 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 
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 31 ธนัวาคม 2557 ไม่มียอดคงเหลือของ
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว (31 ธันวาคม 2556 มวีงเงินคงเหลือ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบดุล  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผล
เสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูก
กาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ราคาอา้งอิงเหล่านั้นสามารถ
ทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  ภายใตข้อ้กาํหนดต่างๆ และ
วนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา  และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั ณ 
วนัท่ีวดัมูลค่า 
 
หากมีราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีทาํสัญญา
ล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้ตาม
สัญญา กบัราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
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35 ภาระผูกพนั 
 

ภาระผกูพนั 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สญัญาและคาํสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ 
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

  
209,247 

 
737,316 

 
123,315 

 
737,316 

คาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ      
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  207,742 406,714 101,521 292,834 
รวม  416,989 1,144,030 224,836 1,030,150 

         

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานและ 
   สัญญาบริการระยะยาวทีย่กเลกิไม่ได้ 

        

ภายในหน่ึงปี  57,974  38,486  23,896  1,871 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  6,435  25,648  2,120  2,766 
รวม  64,409  64,134  26,016  4,637 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ดงัท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
34  
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การคํา้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัเงินกูย้ืมและ
วงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวา่งกนัดงัน้ี 

 
 ผูค้ ํ้าประกนั 

บริษทัท่ีไดรั้บการคํ้าประกนั 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 
 2557 2556 2557 2556 

 (พันบาท) 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)     
 - สกลุเงินบาท - - - 62 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั     
 - สกลุเงินบาท - 115 - - 
 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - 2 - - 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั     
 - สกลุเงินบาท - 2,097 - - 
 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - 27 - - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนักบัสถาบนัการเงินสําหรับหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 79 ลา้นบาท (เฉพาะบริษัท: 36 ล้านบาท) (2556: งบการเงินรวม: 
73 ล้านบาท, (เฉพาะบริษัท: 31 ล้านบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฎิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหนงัสือเพื่อคํ้าประกนัการชาํระค่าไฟฟ้า 
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36 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล
บงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนพ์นกังาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2557) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2557) 

การรวมธุรกิจ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการ

อ่ืน 
2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557) 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2557) 

ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ
ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา
เช่าหรือไม่ 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2558 

 
 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงิน

ของบริษทั  จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   

 


