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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

5 สินคา้คงเหลือ 

6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนsw 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
12 ทุนเรือนหุน้ 
13 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
14 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียง 
15 ภาษีเงินได ้
16 กาํไรต่อหุน้ 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18 ภาระผกูพนั  
19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือ 9 พฤษภาคม 2560 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและไดจ้ดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฏหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2535 และมีท่ีอยู ่ 
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ ครอบครัวองคโ์ฆษิต ซ่ึงรวม APCO CAPITAL PTE. LTD โดยถือหุน้รวม   
ร้อยละ 33 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 7 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล   
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559         
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
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อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การใ ช้วิจารณญาณและการประมาณการ   
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกบั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
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 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกต
ได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยและบริษทัร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 7 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดตั้ง 
/ สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย   บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไมว่า่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่)  
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทย่อย 
ขายสินคา้ 

 
ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสั่งทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค้่าบริการ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสั่งทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดค้่าเช่า ราคาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสั่งทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
ค่านายหนา้จ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปสาํหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  
บริษัทร่วม  
ขายสินคา้ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการขายเช่นเดียวกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการซ้ือเช่นเดียวกนั 
ค่านายหนา้จ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปสาํหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ - - 172 7 161 
รายไดค้่าบริการ - - 3 14 
รายไดอ่ื้น - - 5 6 
ซ้ือสินคา้ - - 613 475 
ค่านายหนา้จ่าย - - 17 13 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2 3 
เงินปันผลรับ - - 23 - 
     
บริษัทร่วม     
ขายสินคา้ 485 517 259 278 
ซ้ือวตัถุดิบ 30 65 19 41 
ค่านายหนา้จ่าย 21 1 9 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1 - 1 
     
กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 27 21 10 10 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2 3 - 2 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 29 24 10 12 
 
 
 
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559  มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   -  กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 207,644 258,671 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 11,508 7,918 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5,985 3,596 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 809 276 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - - 13,898 7,775 
บริษัทร่วม     
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 598,971 628,768 327,786 338,458 
รวม 598,971 628,768 567,630 616,694 

 
ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   -  กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 2,362 1,708 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี      
    (ประเทศไทย) จาํกดั - - 4,446 2,941 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 819 1,125 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5 745 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 526 489 
รวม - - 8,158 7,008 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   -  กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 532,160 561,245 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 174,183 189,734 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 225,746 200,540 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั - - 11,511 11,275 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - - 28,943 30,977 
บริษัทร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 25,014 24,625 16,558 17,625 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 317 170    - 119 
รวม 25,331 24,795 989,101 1,011,515 

 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - - 10 
บริษัทร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั - 1,171 - 869 
รวม - 1,171 - 879 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 2 - 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 45 136 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - - 583 1,029 
บริษัทร่วม     
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 22,078 304 9,189  23 
รวม 22,078 304 9,819 1,188 

 

4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า   
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 598,971 628,768 567,630 616,694 
   กิจการอ่ืนๆ  3,398,673 3,399,195 1,942,795 1,828,787 
รวม  3,997,644 4,027,963 2,510,425 2,445,481 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - - - - 
สุทธิ  3,997,644 4,027,963 2,510,425 2,445,481 
      

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน      
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - 8,158 7,008 
   กิจการอ่ืนๆ  26,984 51,730 7,849 31,771 
รวม  26,984 51,730 16,007 38,779 
      

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  4,024,628 4,079,693 2,526,432 2,484,260 
   
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 
-  - -  - 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 463,385 366,199 454,683 405,460 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 103,716 241,227 82,300 190,280 
 3 - 6 เดือน 31,870 20,434 30,647 20,505 
 6 - 12 เดือน - 908 - 449 
 มากกวา่ 12 เดือน - - - - 
 598,971 628,768 567,630 616,694 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 598,971 628,768 567,630 616,694 
กิจการอ่ืน  ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,372,703 2,224,831 1,376,204 1,282,719 
เกินกาํหนดชาํระ :     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 793,947 1,010,250 488,753 532,730 
 3 - 6 เดือน 104,102 35,840 69,152 13,203 
 6 - 12 เดือน 54,450 108,307 8,556 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 73,471 19,967 130 135 
 3,398,673 3,399,195 1,942,795 1,828,787 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 3,398,673 3,399,195 1,942,795 1,828,787 
สุทธิ 3,997,644 4,027,963 2,510,425 2,445,481 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่  30 วนัถึง 120 วนั 

  
 
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้าคงเหลือ  
 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้สาํเร็จรูปท่ีผลิตตามคาํสัง่ซ้ือจาํนวน 472 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2559: 376 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 366 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 
279 ล้านบาท) ท่ีกลุ่มบริษทัจดัส่งสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ของกลุ่มลูกคา้แลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัคงถือกรรมสิทธ์ิของ
สินคา้จนกว่าจะมีการเบิกใชใ้นการผลิตของลูกคา้ และจะไดรั้บชาํระค่าสินคา้เม่ือมีการเบิกใชใ้นการผลิตของลูกคา้
และตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีระบุในสญัญา 
 

6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 วธีิส่วนได้เสีย  วิธีราคาทุน 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 122,536 105,178 1,862 1,862 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน     
   ตามวธีิส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 4,441 5,891  - - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า     
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,668) (1,664)  - - 
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 125,309 109,405 1,862 1,862 

 
 
 
 
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่  31 มีนาคม 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
มูลคา่ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 31  31  31  31  31  31  31 
   มีนาคม ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 
   2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษทัร่วม           
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั (1) สหรัฐอเมริกา 50.00 50.00 USD      50,000 USD      50,000 644 644 71,928 74,640 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั (2) ไตห้วนั 49.00 49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 53,381 47,896 
รวม       2,184 2,184 125,309 122,536 

 

   (1) ตวัแทนขายในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
   (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเครื่องจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสองแห่งขา้งตน้สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 คาํนวณจากงบการเงินซึ่งยงัมิไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทัร่วม เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาวา่ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อีกทั้งบริษทัร่วมทั้งสองแห่งดงักล่าวอยู่ในต่างประเทศ และบริษทัไม่มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัเหล่านั้น รวมทั้งการจดัให้มีการ    
สอบทานงบการเงิน 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สดัส่วนความเป็น                     
 เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  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 
 2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 2560  2559 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม             
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์             
   จาํกดั 25.0 25.0 USD 50,000 USD 50,000 322 322 - - 322 322 - - 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 49.0 49.0 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 - - 1,540 1,540 - - 
รวม     1,862 1,862 - - 1,862 1,862 - - 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   2560  2559 
  (พันบาท) 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,627,823 2,603,542 
ลงทุนเพ่ิม  22,790 - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกใหก้รรมการและพนกังานบริษทัยอ่ย  753 925 
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม   2,651,366 2,604,467 

 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของ บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จาํกดั ตามสัดส่วน
ความเป็นเจา้ของเดิม (ร้อยละ 94.96) จาํนวน 227,900 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100  บาทต่อหุ้น จาํนวนรวมทั้งส้ิน 
22.8 ลา้นบาท   
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่  31 มีนาคม 2560 และวนัที่  31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี้ 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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 
  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั (1) 100.00 100.00  1,600,000 1,600,000  1,600,000  1,600,000  23,536 23,395  1,623,536 1,623,395 - - 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  13,193 12,897  198,588 198,292 - - 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี                  
    (ประเทศไทย) จาํกดั (2) 94.75 94.75  48,000 48,000  227,810 227,810  1,885 1,885  229,695 229,695 22,740 - 
บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จาํกดั (2) 94.96 94.96  48,000 24,000  45,580 22,790  - -  45,580 22,790 - - 
บริษทั ไทยลามิเนต                   
   แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั (3) 74.80 74.80  250,000 250,000  368,460 368,460  13,971 13,669  382,431 382,129 - - 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั (4) 60.00 60.00  3,600 3,600  2,160 2,160  1,066 1,052  3,226 3,212 - - 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั      (5) 75.50 75.50  SGD 500,000 SGD 500,000  168,310 168,310  - -  168,310 168,310 - - 
รวม        2,597,715 2,574,925  53,651 52,898  2,651,366 2,627,823 22,740 - 

บริษัทย่อยทางอ้อม                  
บริษทั เคมโทรนิคส์ เคมีคอล จาํกดั (2) 93.57 93.57  4,800 4,800  - -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั  ซีทีซี เคมีคอล จาํกดั (2) 94.35 94.35  4,800 4,800  - -  - -  -  -  - - 
        - -  - -  -  -  - - 

 

 

(1) ผลิตและจาํหน่ายแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า                          (3)  ผลิตและจาํหน่ายพรีเพกและลามิเนต  (5)  ตวัแทนขายในต่างประเทศ 

(2) ผลิตและจาํหน่ายนํ้ายาเคมี    (4)  ตวัแทนขายในประเทศ 

    บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ที่ดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

มูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560    
   งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  เฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 195,773 195,773 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (628) (628) 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (27,878) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 167,267 195,145 

  
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนบางส่วนไปเป็น
ส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 28 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดใ้ห้บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงเช่าอาคารบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560    
   งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  เฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 9,137,328 4,965,242 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 266,506 214,301 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 27,878 - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,770) (184) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (216,778) (101,951) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,442 - 
โอน 18,702 13,906 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,287) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 9,233,021 5,091,314 

 

9.1 บริษทัและบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 
จาํกดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคารวา่บริษทัและ
บริษทัย่อยจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจาํหน่ายจ่ายโอน จาํนอง จาํนาํหรือ    
ก่อภาระผกูพนัใดๆ  

 

9.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองและจาํนาํท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  
 

9.2.1 บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จาํนวน 1,349 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,380 ล้านบาท) เพ่ือใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

 

9.2.2 บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 จาํนวน 68.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 68.6 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
จากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2.3 บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองอาคารสาํนกังานซ่ึงมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 จาํนวน 152 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 153 ล้านบาท) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

 
10 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้  
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร      
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  7,000 179 7,000 179 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน       
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  130,000 130,000 130,000 100,000 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก      
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  856,898 1,390,116 515,434 575,958 
ทรัสตรี์ซีท      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  363,808 287,975 38,212 7,548 
รวมเงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืม      
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  1,357,706 1,808,270 690,646 683,685 
      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน       
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  9,383 14,692 6,310 12,019 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด        
   ชาํระภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมี      
   หลกัประกนั  496,193 550,441 357,390 343,304 
รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้หมุนเวยีน  1,863,282 2,373,403 1,054,346 1,039,008 

 

 

 

 

    



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน  7,794 7,730 2,402 2,451 
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  1,892,174 2,147,646 1,746,174 1,969,346 
รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  1,899,968 2,155,376 1,748,576 1,971,797 

      
รวม  3,763,250 4,528,779 2,802,922 3,010,805 

  
 10.1 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัจะตอ้ง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 
2:1 และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 1.25:1 

 

 10.2 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดใน
สัญญา เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรส่วน
ใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

  นอกจากน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมสกุล
เงินบาท และทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX (3 เดือน) บวกร้อยละ
คงท่ีต่อปีเป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีในสกุลเงินยูโร  บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ 
รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกว่า 1.25:1 
เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 

 

 10.3 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย คํ้า
ประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกู้บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 10.4 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย คํ้าประกนัโดยการจด
จาํนองอาคารสาํนกังานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนเงินกูย้มืธนาคารต่อสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Gearing Ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 

 10.5 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นเงิน
กูย้ืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละ
ตามท่ีกาํหนดในสญัญา บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนความสามารถ
ในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 

 

 10.6 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นเงินกูย้ืม
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละตามท่ี
กาํหนดในสญัญา บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 1.2:1 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 

 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี-31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  
  

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,698,087  2,312,650 
เพ่ิมข้ึน 57,627  57,627 
ลดลง (294,696)  (196,292) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (72,651)  (70,421) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2560 2,388,367  2,103,564 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 25,331 24,795 989,101 1,011,515 
กิจการอ่ืนๆ  1,692,477 1,607,495 452,375 433,200 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - 1,171 - 879 
กิจการอ่ืนๆ  244,554 138,621 192,642 75,472 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 22,078 304 9,819 1,188 
กิจการอ่ืนๆ  114,345 100,686 48,270 33,067 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  744,795 647,072 321,791 234,813 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและ 
     เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  
2,843,580 

 
2,520,144 

 
2,013,998 

 
1,790,134 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
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12 ทุนเรือนหุ้น   
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มูลค่าหุน้  2560  2559 

   31 มีนาคม ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  587,427 587,427 587,427 587,427 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม       
- หุ้นสามญั 1  587,427 587,427 587,427 587,427 

       

ทุนที่ออกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  586,105 586,105 574,763 574,763 
ออกหุน้ใหม่ 1  292 292 1,497 1,497 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม       
- หุ้นสามญั 1  586,397 586,397 576,260 576,260 

 
การออกหุ้นใหม่ 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นใหม่จากการใชใ้บสาํคญัแสดง
สิทธิโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2560  2559 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (พันหุ้น/พันบาท) 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 - - 846 846 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W5 292 292 651 651 
รวม 292 292 1,497 1,497 

 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 36

13 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์พรีเพกและลามิเนต ผลิตภณัฑ์แผน่พิมพว์งจร และผลิตภณัฑเ์คมี โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ที่ดาํเนินการผลิตในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํแนกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร    
 ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 16,099 11,026 488,749 519,803 1,834,374 1,854,115 1,118,750 1,073,172 3,441,873 3,447,090 78,447 71,081 - - 3,536,419 3,529,197 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 569,637 597,396 - - - - 798,211 603,314 798,211 603,314 27,288 27,696 (1,395,136) (1,228,406) - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 585,736 608,422 488,749 519,803 1,834,374 1,854,115 1,916,961 1,676,486 4,240,084 4,050,404 105,735 98,777 (1,395,136) (1,228,406) 3,536,419 3,529,197 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 99,304 123,057       990,083 1,082,963 39,070 37,491 (44,536) (45,508) 1,083,921 1,198,003 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน                 
รายไดอ้ื่น               61,949 32,259 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย               (161,268) (136,754) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (282,274) (286,254) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (30,336) (46,475) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                 
   ในบริษทัร่วม               4,441 5,891 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (9,999) (9,914) 

กาํไรสาํหรับงวด               666,434 756,756 
                 
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน 
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560/ 
   31 ธนัวาคม 2559 2,172,355 2,073,389       22,702,597 22,167,623 417,498 409,672 (7,734,454) (7,322,998) 17,557,996 17,327,686 

 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
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14 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียง 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น     
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ 39,162 23,149 47,707 39,459 

 

15 ภาษีเงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล ในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทั 

 

16 กําไรต่อหุ้น 
  

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละงวดโดย         
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั         
   ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน) 662,202 751,042 294,238 272,439 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 586,105 574,763 586,105 574,763 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายใน     
    ระหวา่งงวด 58 323 58 323 
จํานวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉล่ีย 
   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  586,163 575,086 586,163 575,086 

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.13  1.31  0.50  0.47 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 662,202  751,042  294,238  272,439 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธี 
    ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
586,163 

  
575,086 

  
586,163 

  
575,086 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ -  11,100  -  11,100 
จํานวนหุ้นสามญัโดยวธีิ 
    ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 

 
586,163 

  
586,186 

  
586,163 

  
586,186 

กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.13  1.28  0.50  0.46 

 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่รวมถึงสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่น
ประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
หากมีราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของวนัท่ีทาํสญัญา
ล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตาม
สัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวรวมถึงสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียเป็นมูลค่าท่ี
ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผูกพนั 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สญัญาและคาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ 
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

  
33,259 

 
53,030 

 
32,093 

 
51,395 

คาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ      
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  268,701 403,737 237,581 286,246 
รวม  301,960 456,767 269,674 337,641 
      
จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ิน    

     ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

     

ภายในหน่ึงปี  54,500 27,723 19,594 2,131 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  2,770 3,144 1,170 1,507 
รวม  57,270 30,867 20,764 3,638 
      
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ      
คาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับวตัถุดิบ  877,337  691,441  153,910  109,983 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  90,268  92,802  49,092  49,126 
รวม  967,605  784,243  203,002  159,109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา    10,807 6 มิถุนายน 2560 - 29 กนัยายน 2560 34.3810 - 35.6500 บาท 
   เยน     231,540 6 มิถุนายน 2560 0.3113 - 0.3184 บาท 
    
สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 469 16 มิถุนายน 2560 -16 สิงหาคม 2560 35.0375 - 35.9753 บาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา    1,129 6 กมุภาพนัธ์ 2560 0.8861 ยโูร 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา    615 6 มกราคม 2560 – 1 กมุภาพนัธ์ 2560 34.9900 – 35.1960 บาท 
   เยน 90,000 6 มิถุนายน 2560 0.3184 บาท 
    

สญัญาขาย    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,249 22 มีนาคม 2560 – 27 มิถุนายน 2560 35.6938 – 35.9950 บาท 
   ยโูร 1,000 21 – 22 กมุภาพนัธ์ 2560 39.3500 – 39.4550 บาท 

งบการเฉพาะกิจการ 
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สญัญาซ้ือ    
   เหรียญสหรัฐอเมริกา    1,129 6 กมุภาพนัธ์ 2560 0.8861 ยโูร 
สญัญาขาย    
   ยโูร 1,000 21 – 22 กมุภาพนัธ์ 2560 39.3500 – 39.4550 บาท 



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 

 
บริษทั เคซีอี  เทคโนโลยี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะ
เปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของวงเงินกู ้250 ลา้นบาท (เทียบเท่า 6.4 ลา้นยูโร) ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX  
(3 เดือน) บวกร้อยละคงท่ีต่อปีในสกลุเงินบาทเป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีในสกุลเงินยโูร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 229.2 ลา้นบาท (เทียบเท่า 5.9 ลา้นยโูร) 

 

19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั: 
 

ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 587.4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จาํนวน 586.4 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีส้ินสุดการใชสิ้ทธิแลว้ จาํนวน 1.0 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ข) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวนัท่ี         
15 พฤษภาคม 2560 และจะบนัทึกรายการดงักล่าวในงบการเงินในไตรมาสท่ี 2 ของปีปัจจุบนั 


