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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
10 ทุนเรือนหุน้ 
11 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
12 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
13 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียง 
14 ภาษีเงินได ้
15 ก าไรต่อหุน้ 
16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
17 ภาระผกูพนั 
18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือ 10 พฤษภาคม 2559 
 

1 ข้อมูลทั วไป 
 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและไดจ้ดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามกฏหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2535 และมีท่ีอยูจ่ด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ ครอบครัวองคโ์ฆษิต โดยถือหุน้รวมร้อยละ 34 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 6 

  

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558         
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั  
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(ข)     สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค)     การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
  

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกบั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

3 บุคคลหรออกจิกำรที เกี ยวข้องกนั  
  

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท       
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยและบริษทัร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 6 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 

ชอ อกจิกำร ประเทศที จดัตันง 
/ สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่)  
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 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษทัย่อย 
ขายสินคา้ 

  
ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสั่งท าแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค่้าบริการ  ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสั่งท าแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาตามบญัชีสุทธิบวกก าไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้  ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสั่งท าแต่ละผลิตภณัฑ ์
ค่านายหนา้จ่าย  อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปส าหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตามบญัชีสุทธิบวกก าไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
   

บริษทัร่วม   
ขายสินคา้  ราคาตลาดส าหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการขายเช่นเดียวกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาตลาดส าหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการซ้ือเช่นเดียวกนั 
ค่านายหนา้จ่าย  อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปส าหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตามบญัชีสุทธิบวกก าไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  161 7 43 
รายไดค่้าบริการ -  -  14  6 
รายไดอ่ื้น -  -  6  4 
ซ้ือสินคา้ -  -  475  391 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  -  -  -  4 
ค่านายหนา้จ่าย -  -  13  9 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  3  4 
        
บริษทัร่วม        
ขายสินคา้ 517  446  278  189 
ซ้ือวตัถุดิบ 65  106  41  56 
ค่านายหนา้จ่าย 1  -  -  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  -  5  -  5 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1  3  1  1 
        
กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 21  27  10  10 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 3  -  2  - 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 24  27  12  10 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558  มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   -  กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  171,681  80,481 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  10,738  8,633 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จ ากดั -  -  4,812  2,456 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั -  -  1,181  124 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั -  -  13,502  11,092 
บริษทัร่วม        
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จ ากดั 785,769  799,452  436,196  384,061 
รวม 785,769  799,452  638,110  486,847 

 
ลกูหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   -  กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  2,197  4 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี         
    (ประเทศไทย) จ ากดั -  -  2,075  2,572 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  1,497  324 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จ ากดั -  -  5  5 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั -  -  731  970 
รวม -  -  6,505 5 3,875 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหนี้กำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
   -  กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั -  -  596,676  508,295 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  38,762  11,709 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  97,993  122,958 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จ ากดั -  -  7,584  12,221 
บริษทั ซีทีซี เคมีคอล จ ากดั -  -  4,411  - 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั -  -  25,225  27,817 
บริษทัร่วม        
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จ ากดั 54,254  53,721  37,433  28,504 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จ ากดั 358  573  39  141 
รวม 54,612  54,294  808,123  711,645 

 
เจ้ำหน้ีค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
   - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  8,736  8,736 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั -  -  65  65 
บริษทัร่วม        
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จ ากดั -  421  -  196 
รวม -  421  8,801  8,997 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหนี้อื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
   - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  -  20 
บริษทัร่วม        
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จ ากดั 283  151  -  - 
รวม 283  151  -  20 

 
4 ลูกหนีนกำรค้ำและลูกหนีนออ น 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ลูกหนีนกำรค้ำ         
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 785,769  799,452  638,110  486,847 
   กิจการอ่ืนๆ  3,960,263  3,686,407  1,630,630  1,609,657 
รวม  4,746,032  4,485,859  2,268,740  2,096,504 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 
สุทธิ  4,746,032  4,485,859  2,268,740  2,096,504 
         

ลูกหนีนออ น         
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  -  6,505  3,875 
   กิจการอ่ืนๆ  63,771  53,909  33,830  26,260 
รวม  63,771  53,909  40,335  30,135 

         
รวมลูกหนีนกำรค้ำและลูกหนีนออ น  4,809,803  4,539,768  2,309,075  2,126,639 
         

 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
      ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 

 - 

 

- 

 

-  

 

- 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กจิกำรที เกี ยวข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 569,188  459,823  493,730  314,458 
เกินก าหนดช าระ :        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 192,660  305,062  133,192  155,905 
 3 - 6 เดือน 23,768  34,497  11,188  16,484 
 6 - 12 เดือน 153  70  -  - 
 มากกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 
 785,769  799,452  638,110  486,847 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
 785,769  799,452  638,110  486,847 
กจิกำรออ นๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 2,591,289  2,388,099  1,187,200  1,161,162 
เกินก าหนดช าระ :        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,092,107  1,020,248  438,302  436,379 
 3 - 6 เดือน 71,599  144,393  5,128  7,946 
 6 - 12 เดือน 176,525  115,949  -  4,170 
 มากกวา่ 12 เดือน 28,743  17,718  -  - 
 3,960,263  3,686,407  1,630,630  1,609,657 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
 3,960,263  3,686,407  1,630,630  1,609,657 
สุทธิ 4,746,032  4,485,859  2,268,740  2,096,504 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่  30 วนัถึง 120 วนั 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 วธีิส่วนได้เสีย  วธีิรำคำทุน 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 105,178  76,699  1,862  1,862 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน        
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม     5,891       2,759  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า        
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,664)  (5,212)  -  - 
ณ วนัที  31 มนีำคม 109,405     74,246  1,862  1,862 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 31  31  31  31  31  31  31 
   มีนาคม ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 
   2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษัทร่วม                 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จ ากดั (1) สหรัฐอเมริกา    50.00    50.00  USD     50,000  USD     50,000  644  644  69,378  72,125 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จ ากดั (2) ไตห้วนั    49.00    49.00  NTD 3,000,000  NTD 3,000,000  1,540  1,540  40,027  33,053 
รวม          2,184  2,184  109,405  105,178 
 

 (1) ตวัแทนขายในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั 
 (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งขา้งตน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ค านวณจากงบการเงินซ่ึงยงัมิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทัร่วม เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาว่าส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อีกทั้งบริษทัร่วมทั้งสองแห่งดงักล่าวอยู่ในต่างประเทศ และบริษทัไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้น รวมทั้งการจดัใหมี้การสอบ
ทานงบการเงิน 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สัดส่วนความเป็น                     
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 31 31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
 มีนาคม ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                       
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์                       
   จ ากดั 25.0 25.0  USD 50,000  USD 50,000  322  322  -  -  322  322  -  - 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จ  ากดั 49.0 49.0  NTD 3,000,000  NTD 3,000,000  1,540  1,540  -  -  1,540  1,540  -  - 
รวม        1,862  1,862  -  -  1,862  1,862  -  - 

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   2559  2558 

  (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,603,542 2 2,595,059 
ใบส าคญัแสดงสิทธิออกใหก้รรมการและพนกังานบริษทัยอ่ย  925  3,691 
ณ วนัที   1 มนีำคม   2,604,467  2,598,750 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 27 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนช าระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ออกใหก้รรมการและ 
พนกังานบริษทัยอ่ย 

 

รวม 

 

เงินปันผลรับ 
  31 31  31   31  31   31  31   31  31   31  31   31 
  มีนาคม ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
  2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย                        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั (1) 100.00 100.00  1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  23,264  22,485  1,623,264  1,622,485  -  - 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (1) 99.99 99.99  100,000  100,000  185,395  185,395  12,605  12,694  198,000  198,089  -  - 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี                         
    (ประเทศไทย) จ ากดั (2) 94.75 94.75  48,000  48,000  227,810  227,810  1,885  1,885  229,695  229,695  -  - 
บริษทั ไทยลามิเนต                     -  - 
   แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั (3) 74.80 74.80  250,000  250,000  368,460  368,460  13,526  13,291  381,986  381,751  -  - 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จ ากดั (4) 60.00 60.00  3,600  3,600  2,160  2,160  1,052  1,052  3,212  3,212  -  - 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั      (5) 75.50 75.50  SGD 500,000  SGD 500,000  168,310  168,310  -  -  168,310  168,310  -  - 

รวม         2,552,135  2,552,135  52,332  51,407  2,604,467  2,603,542  -  - 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                        
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จ ากดั (2) 93.57 93.57  4,800  4,800  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ซีทีซี เคมีคอล จ ากดั (2) 94.35 -  4,800  4,800  -  -  -  -  -  -  -  - 
         -  -  -  -  -  -  -  - 

(1) ผลิตและจ าหน่ายแผน่พมิพว์งจรไฟฟ้า                           (4) ตวัแทนขายในประเทศ 
(2) ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาเคมี             (5) ตวัแทนขายในต่างประเทศ 
(3) ผลิตและจ าหน่ายพรีเพกและลามิเนต 

   บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั ท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
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7 ที ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559    
   งบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 9,216,119  5,037,921 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 150,789  59,002 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
   ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (4,874)  (314) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (202,639)  (89,181) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,626)  - 
โอน (13,165)  (10,572) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (838)  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที   1 มนีำคม 2559 9,142,766  4,996,856 

 

7.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่งคือ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 
จ ากดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคารว่าบริษทั
และบริษทัย่อยจะไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจ าหน่ายจ่ายโอน จ านอง จ าน าหรือก่อภาระ
ผกูพนัใดๆ  

 

7.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองและจ าน าท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  
 

7.2.1 บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจ าน าเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ 
ตามบัญ ชี  ณ  วัน ท่ี  31 มีนาคม 2559 จ านวน  1,487 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2558: 1,520 ล้านบาท )                     
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 

 

7.2.2 บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินซ่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี     
31 มีนาคม 2559 จ านวน 68.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 68.6 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็นหลักประกัน                 
เงินกูย้ืมจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 
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7.2.3 บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั ไดจ้ดจ านองอาคารส านกังานซ่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี   31 มีนาคม 
2559 จ านวน 156 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 157 ล้านบาท) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 

 
8 หนีนสินที มภีำระดอกเบีนย 

 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 อตัราดอกเบ้ีย 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (1) 150,000  165,142  90,000  100,000 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก         
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (2) 1,368,537  1,759,900  790,537  912,900 
ทรัสตรี์ซีท         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั (2) 109,298  214,320  5,557  15,369 
รวมเงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยอม         
   ระยะสันนจำกสถำบันกำรเงนิ  1,627,835  2,139,362  886,094  1,028,269 
         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน          
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  33,533  34,095  29,784  31,384 
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนด           
   ช าระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมี         
   หลกัประกนั  613,161  584,901  561,301  541,204 
รวมหนีนสินที มภีำระดอกเบีนยหมุนเวยีน  2,274,529  2,758,358  1,477,179  1,600,857 
         

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน  13,182  15,814  7,185  13,278 
เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  3,267,286  3,538,459  3,067,195  3,191,612 
รวมหนีนสินที มภีำระดอกเบีนยไม่หมุนเวยีน  3,280,468  3,554,273  3,074,380  3,204,890 
         

รวม  5,554,997  6,312,631  4,551,559  4,805,747 
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(1)  “อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้น (Money Market Rate)” 

(2) “SIBOR บวกอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดร่วมกันในแต่ละรอบระยะเวลา” และ.“อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม        
ระยะสั้น (Money Market Rate)” 

 

8.1 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัจะตอ้ง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน (Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio) ไม่เกิน 2:1 และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio)                      
ไม่นอ้ยกวา่ 1.1:1 
 

8.2 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละตามท่ีก าหนดใน
สัญญา เงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวค ้ าประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจ าน าเคร่ืองจกัร    
ส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

8.3 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย                      
ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินของบริษทัย่อยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัยอ่ยจะตอ้งปฎิบติัตาม
เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 

8.4 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ค ้าประกนัโดยการจด
จ านองอาคารส านกังานของบริษทัย่อยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไข
ต่างๆ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนเงินกูย้ืมธนาคารต่อสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Gearing Ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 

8.5      เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นเงินกูย้ืม
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละตามท่ี
ก าหนดในสัญญา บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกว่า 1.25 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to 
Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 

 

8.6      เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นเงินกูย้ืมสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละตามท่ีก าหนด
ในสัญญา บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี       
(Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 1.2:1 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี-31 มีนาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  
  

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 4,123,360  3,732,816 
เพ่ิมข้ึน 47,624  47,624 
ลดลง (238,723)  (105,560) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (51,814)  (46,384) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 3,880,447  3,628,496 

 
9 เจ้ำหนีนกำรค้ำและเจ้ำหนีนออ น    

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 54,612  54,294  808,123  711,645 
กิจการอ่ืนๆ  1,542,343  1,333,638  391,427  352,758 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  421  8,801  8,997 
กิจการอ่ืนๆ  151,599  210,895  121,997  178,920 

เจา้หน้ีอ่ืน         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 283  151  -  20 
กิจการอ่ืนๆ  63,015  73,969  19,287  34,305 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  708,938  541,931  256,876  179,954 
รวมเจ้ำหนีนกำรค้ำและเจ้ำหนีนออ น  2,520,790  2,215,299  1,606,511  1,466,599 
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10 ทุนเรออนหุ้น 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่  มูลค่าหุน้  2559  2558 

   31 มีนำคม ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  587,427  587,427  587,427  587,427 
ณ วนัที  31 มนีำคม          
- หุ้นสำมญั 1  587,427  587,427  587,427  587,427 

          

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  574,763  574,763  565,628  565,628 
ออกหุน้ใหม่ 1  1,497  1,497  3,081  3,081 
ณ วนัที  31 มนีำคม          
- หุ้นสำมญั 1  576,260  576,260  568,709  568,709 

 

 
กำรออกหุ้นใหม่ 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดอ้อกหุ้นใหม่จากการใชใ้บส าคญัแสดง
สิทธิโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2559  2558 
 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (พันหุ้น/พันบาท) 
การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 846  846  2,242  2,242 
การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W5 651  651  839  839 
รวม 1,497  1,497  3,081  3,081 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

11.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ KCE - W2 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (KCE–W2) จ านวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
และมีราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อหุน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัมีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (KCE–W2) โดย
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลา
การใชสิ้ทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม ก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 10 กนัยายน 2556 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 
 

การเปล่ียนแปลงส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ของใบส าคัญแสดงสิทธิของ
โครงการ KCE -W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2559  2558 
 จ านวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,253  17,988 
หกั:    ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (846)  (2,242) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 10,407  15,746 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจากโครงการ KCE-W2 ดงัน้ี  

ปี 2558 จ านวน  ราคาหุน้ละ  รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุน 
 (พันหุ้น)  (บาท)  (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์
เดือนมีนาคม 2558 2,242  5.00  11.2  10 มีนาคม 2558 

 
ปี 2559 จ านวน  ราคาหุน้ละ  รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุน 

 (พันหุ้น)  (บาท)  (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์
เดือนมีนาคม 2559 846  5.00  4.2  15 มีนาคม 2559 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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           11.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP - W5 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นใบส าคญัแสดง
สิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีก าหนดในรายละเอียดโครงการและไม่มีราคาเสนอ
ขายจ านวน 10,000,000 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
มีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 31.99 บาทต่อ  1 
หุ้นสามญั อย่างไรก็ตาม ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิขา้งตน้อาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีได้
ก าหนดในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ ไตรมาสในวนัท่ี 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธันวาคม บริษทัไดใ้ห้สิทธิดงักล่าวแก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใชสิ้ทธิแก่กรรมการและพนกังาน  โดย
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 5 มิถุนายน 2557 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 เมษายน 
2560 

 
มูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP - W5 คือ 9.42 บาท 
 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
มีจ านวน 1.6 ลา้นบาทส าหรับงบการเงินรวม (2558: 5.7 ล้านบาท) และจ านวน 0.7 ลา้นบาทส าหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (2558: 1.9 ล้านบาท) 

 
การเปล่ียนแปลงส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของโครงการ ESOP - W5 ท่ีออกและจดัสรรแลว้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2559  2558 
 จ านวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,406  3,807 
หัก : ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (651)  (839) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   755  2,968 

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจากโครงการ ESOP-W5 ดงัน้ี 

 
ปี 2558 จ านวน  ราคาหุน้ละ  รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุน 

 (พันหุ้น)  (บาท)  (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์
เดือนมีนาคม 2558 839  31.99  26.8  16 มีนาคม 2558 
 

ปี 2559 จ านวน  ราคาหุน้ละ  รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุน 
 (พันหุ้น)  (บาท)  (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์
เดือนมีนาคม 2559 651  31.99  20.8    9 มีนาคม 2559 

 
การเปล่ียนแปลงส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ในมูลค่าตามบญัชีของใบส าคญัแสดง
สิทธิของโครงการ ESOP-W5 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2559  2558 
 มูลค่าตามบญัชี 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   8,783  17,299 
เพ่ิมข้ึน 1,613  5,687 
ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (6,136)  (7,907) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   4,260  15,079 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์รีเพกและลามิเนต ผลิตภณัฑแ์ผ่นพิมพว์งจร และผลิตภณัฑเ์คมี โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ท่ีด าเนินการผลิตในประเทศไทย และด าเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ าแนกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร    
 ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 11,026 13,472 519,803 453,990 1,854,115 1,548,377 1,073,172 789,644 3,447,090 2,792,011 71,081 76,818 - - 3,529,197 2,882,301 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 597,396 495,927 - - - - 603,314 359,634 603,314 359,634 27,696 21,850 (1,228,406) (877,411) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 608,422 509,399 519,803 453,990 1,854,115 1,548,377 1,676,486 1,149,278 4,050,404 3,151,645 98,777 98,668 (1,228,406) (877,411) 3,529,197 2,882,301 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 123,057 114,114       1,082,963 722,735 37,491 40,286 (45,508) (45,317) 1,198,003 831,818 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 
รายไดอ่ื้น               32,259 62,582 
ค่าใชจ่้ายในการขาย               (136,754) (122,894) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (286,254) (221,429) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (46,475) (21,481) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
   ในบริษทัร่วม               5,891 2,759 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (9,914) (17,213) 

ก าไรส าหรับงวด               756,756 514,142 

                 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559/ 
   31 ธนัวาคม 2558 2,077,568 1,915,163       22,692,893 21,789,200 401,647 378,165 (8,005,347) (7,252,460) 17,166,761 16,830,069 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี ยนและกำรป้องกนัควำมเสี ยง 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวันที  31 มนีำคม  
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น        
- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ        
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ 23,149  53,806  39,459  47,874 

 

14 ภำษเีงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทั 

 

15 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดโดย         
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที เป็นส่วนของผู้ถออหุ้นสำมญั         
   ของบริษทั (ขันนพอนนฐำน) 751,042  511,141  272,439  91,082 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 574,763  565,628  574,763  565,628 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายใน        
    ระหวา่งงวด 323  697  323  697 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลี ย 
   ถ่วงน นำหนัก (ขันนพอนนฐำน)  575,086 

 
566,325 

 
575,086 

 
566,325 

ก ำไรต่อหุ้น (ขันนพอนนฐำน) (บำท) 1.31  0.90  0.47  0.16 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที เป็นส่วนของผู้ถออหุ้นของบริษทั 751,042  511,141  272,439  91,082 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธี 
    ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
575,086 

  
566,325 

  
575,086 

  
566,325 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 11,100  16,823  11,100  16,823 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิ 
    ถัวเฉลี ยถ่วงน นำหนัก (ปรับลด) 

 
586,186 

  
583,148 

  
586,186 

  
583,148 

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บำท) 1.28  0.88  0.46  0.16 
 

16 เครอ องมออทำงกำรเงนิ 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิรรมของเครอ องมออทำงกำรเงินที วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม   

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 มนีำคม 2559          
หมนุเวียน          
เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 2,969  2,969  -  -  2,969 
 1 ธันวำคม 2558 

 
 

 
 

 
 

 
 

 หมุนเวยีน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 2,583  2,583  -  -  2,583 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุตธิรรมของเครอ องมออทำงกำรเงินที ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจาก ส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 

หากมีราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท าสญัญา
ล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหวา่งราคาล่วงหนา้ตาม
สญัญา กบัราคาล่วงหนา้ของสญัญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

เครอ องมออทำงกำรเงนิที วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
 

ล ำดบัของมลูค่ำยติุธรรม 
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน การวดัมูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
นิยามของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนัซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17       ภำระผูกพนั 
 

 ภำระผกูพนั 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน         
สญัญาและค าสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ส าหรับ 
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

  
10,590 

  
21,238 

  
10,590 

  
17,870 

ค าสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ส าหรับ         
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  100,833  53,212  58,166  20,137 
รวม  111,423  74,450  68,756  38,007 
         
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 
   ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ 
   บริกำรระยะยำวที่บอกเลิกไม่ได้ 

        

ภายในหน่ึงปี  25,733  23,222  8,089  1,505 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  3,586  3,241  911  617 
รวม  29,319  26,463  9,000  2,122 
 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
สกลุเงิน จ านวน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา    9,195 18 เมษายน 2559 - 15 กนัยายน 2559 34.9072 - 36.4445 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา    3,974 3 ตุลาคม 2559 0.8808 ยโูร 
    

สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 957 27 มิถุนายน 2559 -26 กนัยายน 2559 35.0000 - 35.3200 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดออนสินนสุดวนัที   1 มีนำคม 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเฉพำะกจิกำร 
สกลุเงิน จ านวน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา    3,974 3 ตุลาคม 2559 0.8808 ยโูร 

 
กำรค ้ำประกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนักบัสถาบนัการเงินส าหรับหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อยจ านวน 81 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั: 38 ลา้นบาท) ((31 ธนัวาคม 2558: งบ
การเงินรวม: 81 ลา้นบาท, (เฉพาะบริษัท : 38 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหนงัสือเพ่ือค ้าประกนัการช าระค่าไฟฟ้า 

 
18       เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญัในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท บริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 และจะบนัทึกรายการ
ดงักล่าวในไตรมาสท่ี 2 ของปีปัจจุบนั 

 
 


