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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

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

16 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
17 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
20 สาํรอง 
21 ส่วนงานดาํเนินงาน 
22 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการป้องกนัความเส่ียง 
23 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
24 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ภาษีเงินได ้
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30 กาํไรต่อหุน้ 
31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 
33 ภาระผกูพนั 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและไดจ้ดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฏหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2535 และมีท่ีอยู ่ 
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ครอบครัวองคโ์ฆษิต ซ่ึงรวม APCO CAPITAL PTE. LTD โดยถือหุน้รวม   
ร้อยละ 33 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ   
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 6025  ในการปฏิบติัตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน   
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ เกณฑ์การวดัมลูค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์ 

     กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
 

(ค) สกลุเงินท่ีใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ   
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุให้
ตอ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีสาํคญัใน   
การประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ การคาดการณ์กาํไรทางภาษีใน
อนาคตท่ีจะนาํขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์
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หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์
กาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการ     
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม   
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

  ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

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

  ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุขอ้  10   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 หมายเหตุขอ้  19    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 หมายเหตุขอ้  32   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั     
  
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิด 
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้ น  
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
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ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึง
ตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
  

(ค) การป้องกนัความเส่ียง   
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สญัญา  
 
สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ 
 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย เป็นการตกลงระหว่างกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาท่ีจะ
แลกเปล่ียนเงินตน้ในสกุลเงินท่ีแตกต่างกนัเม่ือวนัเร่ิมแรกของสัญญา และจะทาํการแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีตรงขา้ม
กนัในจาํนวนเดียวกนั โดยอาจทยอยแลกเปล่ียนในระหว่างระยะเวลาของสัญญาหรือเม่ือครบกาํหนดอายุสัญญา
แลว้แต่การตกลงกนัของคู่สัญญา นอกจากนั้น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับดอกเบ้ียท่ีคาํนวณจากเงินตน้และ
อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ตลอดอายสุญัญา  
 
รายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียซ่ึงมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียในตลาด ในส่วนของลูกหน้ีและเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการ
แลกเปล่ียนสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือ
ส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา สาํหรับผลต่างท่ีกลุ่มบริษทั
จะได้รับหรือต้องจ่ายชําระจากการตกลงแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจะถูกบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญา กาํไรและขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาหรือการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนด
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ียแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคาวัตถดิุบ 
 
กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ โดยกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกมดัในการซ้ือวตัถุดิบตามราคา
และปริมาณตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัตกลงทาํสัญญาดงักล่าวเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนั
ผวนของราคาสินคา้ในตลาด กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
สญัญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหา
เงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใช้ตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงได้รับการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย  
รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย  
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(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน  
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 25 ปี 
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(ฌ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกู้ยืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า                      
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ 
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 
อาคารและโรงงาน  20 - 50      ปี  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   5 - 20       ปี  
ส่วนปรับปรุงโรงงานและสาํนกังาน  5 - 20       ปี  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน  3 - 10       ปี  
ยานพาหนะ       5        ปี  

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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 (ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

ค่าความนิยม 
 

การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ย ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 3(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ  
 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีไดม้า หักค่าตดั
จาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจําหน่าย   
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน ์ 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 - 15 ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 10 ปี 
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วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
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  
 

(ฏ) หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน 
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(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์
เกิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์              
ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ
ได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้เง่ือนไขการ
ให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  สําหรับเง่ือนไข
การไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิจะถูกวดัค่า
เพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 

(ด) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
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ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ  
 
ค่านายหน้า 
 
สําหรับรายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัเขา้ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้ว้ย
จาํนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหนา้ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย   
 

(ถ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
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ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ธ) กาํไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณ
โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ี
ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุ้น
ของพนกังาน   
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(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

4 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั  
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 9 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 
ช่ือกิจการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/ สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  สั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดบับริหาร
หรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
บริษทัย่อย 
ขายสินคา้ 

 
ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค่้าบริการ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดค่้าเช่า ราคาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงร่วมกนัของงานสัง่ทาํแต่ละผลิตภณัฑ ์
ค่านายหนา้จ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปสาํหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  
บริษทัร่วม  
ขายสินคา้ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการขายเช่นเดียวกนั 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาดสาํหรับสินคา้ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนัและเง่ือนไขการซ้ือเช่นเดียวกนั 
ค่านายหนา้จ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึงเป็นอตัราทัว่ไปสาํหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั 
ซ้ือและขายสินทรัพยถ์าวร ราคาตามบญัชีสุทธิบวกกาํไรและราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 566 782 
รายไดค่้าบริการ - - 88 80 
รายไดค่้าเช่า - - 5 3 
รายไดอ่ื้น - - 15 16 
ซ้ือสินคา้ - - 2,627 2,114 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 13 9 
เงินปันผลรับ - - 1,067 2,363 
ค่านายหนา้จ่าย - - 62 57 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 16 11 
     
บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 2,010 1,844 1,160 886 
ซ้ือวตัถุดิบ 133 189 95 125 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 2 7 1 1 
เงินปันผลรับ 26 11 26 11 
ค่านายหนา้จ่าย 103 2 59 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9 4 8 4 
        
กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 115 111 43 41 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2 4 - 2 
   ผลประโยชนจ์ากการเกษียณ 1 2 1 1 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 118 117 44 44 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 133,410 258,671 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 6,226 7,918 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 8,150 3,596 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 101 276 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - - 8,996 7,775 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 635,929 628,768 382,925 338,458 
รวม 635,929 628,768 539,808 616,694 

 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 4,593 1,708 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี     
    (ประเทศไทย) จาํกดั - - 7,137 2,941 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 4,749 1,125 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 5 745 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 566 489 
รวม - - 17,050 7,008 
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เจ้าหน้ีการค้า งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   -  กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั - - 595,725 561,245 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 185,805 189,734 
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 236,991   200,540 
บริษทั ซีทีซี เคมีคอล จาํกดั - -   12,939     11,275 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - -   26,343     30,977 
บริษทัร่วม    
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 29,200 24,625  21,996 17,625 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 455 170 -     119 
รวม 29,655 24,795 1,079,799 1,011,515 
 
เจ้าหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั - - 89 10 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 127 1,171 83 869 
รวม 127 1,171 172 879 

 
เจ้าหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จาํกดั - - 51 136 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั - - 85 1,029 
บริษทัร่วม     
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 15,126 304 1,150 23 
รวม 15,126 304 1,286 1,188 
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5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 399 371 50 50 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 301,749 281,384 95,057 71,508 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 837,212 609,725 358,206 199,358 
อ่ืนๆ 341 332 - - 
รวม 1,139,701 891,812 453,313 270,916 

  
  

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า   
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 635,929 628,768 539,808 616,694 
   กิจการอ่ืนๆ  3,184,090 3,399,195 1,756,634 1,828,787 
รวม  3,820,019 4,027,963 2,296,442 2,445,481 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - - - - 
สุทธิ  3,820,019 4,027,963 2,296,442 2,445,481 
      

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน    
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 17,050 7,008 
   กิจการอ่ืนๆ  55,744 51,730 34,975 31,771 
รวม  55,744 51,730 52,025 38,779 
    
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  3,875,763 4,079,693 2,348,467 2,484,260 
     

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
- - - - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 455,184 366,199 411,431 405,460 
เกินกาํหนดชาํระ :    
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 148,110 241,227 124,445 190,280 
 3 - 6 เดือน 25,901 20,434 3,932 20,505 
 6 - 12 เดือน 6,734 908 - 449 
 มากกวา่ 12 เดือน - - - - 
 635,929 628,768 539,808 616,694 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 635,929 628,768 539,808 616,694 
กิจการอ่ืน  ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,284,377 2,224,831 1,270,486 1,282,719 
เกินกาํหนดชาํระ :   
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 856,430 1,010,250 472,240 532,730 
 3 - 6 เดือน 38,716 35,840 11,624 13,203 
 6 - 12 เดือน 1,623 108,307 666 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,944 19,967 1,618 135 
 3,184,090 3,399,195 1,756,634 1,828,787 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 3,184,090 3,399,195 1,756,634 1,828,787 
สุทธิ 3,820,019 4,027,963 2,296,442 2,445,481 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่  30 วนัถึง 120 วนั 

  
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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7 สินค้าคงเหลือ  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 855,775 751,046 542,372 399,445 
สินคา้ระหวา่งผลิต 252,687 350,198 135,421 207,017 
วตัถุดิบ 633,376 539,434 143,429 139,076 
วสัดุโรงงาน 384,284 381,743 191,610 165,883 
อะไหล่ 105,906 153,370 28,111 72,621 
สินคา้ระหวา่งทาง 262,957 175,188 49,141 33,296 
 2,494,985 2,350,979 1,090,084 1,017,338 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (66,681) (85,813) (4,847) (7,170)
สุทธิ 2,428,304 2,265,166 1,085,237 1,010,168 
     

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น     
   ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
- ตน้ทุนขาย 9,931,684 8,950,817 5,942,196 4,889,734 
- การตดัจาํหน่าย 20,578 12,482 10,872 7,350 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ     
    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (กลบัรายการ) (19,132) 21,681 (2,323) 5,676 
สุทธิ 9,933,130 8,984,980 5,950,745 4,902,760 

 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวมไดร้วมสินคา้สําเร็จรูปท่ีผลิตตามคาํสั่งซ้ือจาํนวน 488 
ลา้นบาท (2559: 376 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 388 ลา้นบาท (2559: 279 ล้านบาท) ท่ีกลุ่ม
บริษทัจดัส่งสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ของกลุ่มลูกคา้แลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัคงถือกรรมสิทธ์ิของสินคา้จนกวา่จะมีการเบิก
ใชใ้นการผลิตของลูกคา้ และจะไดรั้บชาํระค่าสินคา้เม่ือมีการเบิกใชใ้นการผลิตของลูกคา้และตามเง่ือนไขภายใน
ระยะเวลาท่ีระบุในสญัญา 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   วธีิส่วนได้เสีย  วธีิราคาทุน 

  หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

บริษทัร่วม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   122,536 105,178 1,862 1,862 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน      
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม   22,087 28,499 - - 
รายไดเ้งินปันผล  4 (26,493) (10,630) - - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 

     

   ต่างประเทศ   (7,636) (511) - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   110,494 122,536 1,862 1,862 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
มูลค่าตามวธิีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษัทร่วม         
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั (1) สหรัฐอเมริกา    50.00    50.00 USD      50,000 USD      50,000 644 644 72,161 74,640 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั (2) ไตห้วนั    49.00    49.00 NTD 3,000,000 NTD 3,000,000 1,540 1,540 38,333 47,896 
รวม       2,184 2,184 110,494 122,536 

 
   (1) ตวัแทนขายในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
   (2) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเครื่องจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
 

          



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม โดยแสดงเป็นยอดรวมไม่ปรับปรุงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สดัส่วนความเป็น      
 เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า ราคาทุน – สุทธิ เงินปันผลรับ 
 2560 2559  2560 2559  2560 2559  2560 2559 2560 2559 2560  2559 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
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 26,493 10,630 
รวม    1,862 1,862 - - 1,862 1,862 26,493 10,630 

 วนัที่รายงาน สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  สินทรัพย์รวม  หนีส้ินรวม  รายได้รวม  กําไร (ขาดทุน) 
 2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จาํกดั 31 ธนัวาคม    50.00    50.00 891 903  749 754 2,007 2,221 6  9 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จาํกดั 31 ธนัวาคม   49.00   49.00 147 164  69 67 200 258 38  53 
รวม    1,038 1,067  818 821 2,207 2,479  44  62 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2560 2559 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,627,823 2,603,542 
ลงทุนเพิ่ม  22,790 23,980 
จาํหน่าย - (1,190) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกใหก้รรมการและพนกังานบริษทัยอ่ย 753 1,491 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,651,366 2,627,823 

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



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้  
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ออกใหก้รรมการและ 
พนกังานบริษทัยอ่ย 

 

รวม 

 

เงินปันผลรับ 
  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 1,623,395 760,000 1,420,000 
บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) 99.99 99.99  100,000 100,000  185,395 185,395  13,193 12,897  198,588 198,292 104,994 554,967 
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 54,576 58,092 
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 84,150 308,550 
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 11,880 8,640 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั      (5) 75.50 75.50  SGD 500,000 SGD 500,000  168,310 168,310  - -  168,310 168,310 51,698 13,140 
รวม     2,597,715 2,574,925  53,651 52,898  2,651,366 2,627,823 1,067,298 2,363,389 
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) ผลิตและจาํหน่ายแผ่นพิมพว์งจรไฟฟ้า                          (3)  ผลิตและจาํหน่ายพรีเพกและลามิเนต  (5)  ตวัแทนขายในต่างประเทศ 
(2) ผลิตและจาํหน่ายนํ้ ายาเคมี              (4)  ตวัแทนขายในประเทศ 

    บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ที่ดาํเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นท่ีใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสาม สญัญา
แต่ละสัญญาน้ีไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 2 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า 
ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน  

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วนไปเป็นส่วนหน่ึงของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 28 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดใ้หบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเช่า
อาคารบางส่วน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประเมินราคาโดย Daiwa Real Estate Appraisal  Co.,Ltd. 
ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอกไดรั้บอนุญาตจาก Japan Association of Real Estate Appraiser; 
JAREA  โดยพิจารณาราคาประเมินจากรายได ้(Income Approach) ตามเกณฑ์ของสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยู่ในปัจจุบนั 
ราคาประเมินของท่ีดินและอาคารทั้งหมดมีจาํนวน 622 ลา้นเยน ซ่ึงไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากราคาท่ีซ้ือมาใน
ปี 2559 ซ่ึงมีจาํนวน 608 ลา้นเยน 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   195,961     -  195,961      - 
เพิ่มข้ึน        -  195,961     -  195,961 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   11 (27,995)     -     -     - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  167,966  195,961  195,961  195,961 
         

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   188     -  188        - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  2,182  188  2,546  188 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   11 (27)     -     -        - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2,343  188  2,734  188 
   

มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัที ่1 มกราคม   195,773     -  195,773      - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   165,623  195,773  193,227  195,773 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม  

 
ลาํดับช้ันมูลค่ายุติธรรม  
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 622 ลา้นเยน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสาํคัญ 
 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอกใช้วิธีราคาประเมินจากรายได้ (Income Approach) ตามเกณฑ์ของ
สินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญัในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน คือ อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของค่าเช่าในตลาดท่ีประมาณการไว ้อตัราการครอบครอง และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงแลว้  
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

53 

11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงนิรวม 
  ที่ดิน     เครื่องตกแต่ง     อาคารและ  เครื่องจกัร    
  และส่วน   เครื่องจกัร    ติดตั้งและ     โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร  
  ปรับปรุง  อาคารและ  และอุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง   ระหวา่ง  ระหวา่ง  และอุปกรณ์  
 หมายเหตุ ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 438,781 2,555,767 10,057,186 450,925 456,693 111,785 106,479 284,058 486,617 1,739 14,950,030 
เพิ่มขึ้น  - 2,129 151,472 27,015 10,520 16,766 26,861 26,540 520,578 72,220 854,101 
โอน  51 63,893 701,400 171,090 15,721 75 - (257,902) (620,420) (73,959) (51) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  - (691) (103,435) (1,387) (9,590) (17) (18,250) - (20,801) - (154,171) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559           
   และ 1 มกราคม 2560 438,832 2,621,098 10,806,623 647,643 473,344 128,609 115,090 52,696 365,974 - 15,649,909 
เพิ่มขึ้น  - 13,290 258,677 11,116 7,937 64 7,301 80,281 796,893 35,562 1,211,121 
โอน  (51) 6,601 565,089 19,540 749 (295) - (15,280) (556,421) - 19,932 
โอนจากอสงัหาริมทรัพย์
   เพื่อการลงทุน 

 
10 

 
- 

 
27,995 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27,995 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  - (3,247) (207,625) (8,962) (5,793) (14) (13,150) - (14,646) - (253,437) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 438,781 2,665,737 11,422,764 669,337 476,237 128,364 109,241 117,697 591,800 35,562 16,655,520 

 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2560 
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  งบการเงนิรวม 
  ที่ดิน     เครื่องตกแต่ง     อาคารและ  เครื่องจกัร    
  และส่วน   เครื่องจกัร   ติดตั้งและ     โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร  
  ปรับปรุง  อาคารและ  และอุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  ส่วนปรับปรุง   ระหวา่ง  ระหวา่ง  และอุปกรณ์  
 หมายเหตุ ที่ดิน  โรงงาน  โรงงาน  โรงงาน  สาํนกังาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  ระหวา่งทาง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  - 453,893 4,543,542 223,146 433,390 21,437 58,503 - - - 5,733,911 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 126,400 645,752 33,171 18,554 9,277 15,798 - - - 848,952 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - -  57,441 - - - - - - - 57,441 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  - (302) (102,714) (1,306) (9,537) (17) (13,847) - - - (127,723) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559              
   และ 1 มกราคม 2560  - 579,991 5,144,021 255,011 442,407 30,697 60,454 - - - 6,512,581 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี  - 120,800 679,970 39,545 17,005 9,601 15,338 - - - 882,259 
โอน  - - 92 - (92) - - - - - - 
โอนจากอสงัหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน 

 
10 

 
- 27 

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
27 

กลบัรายการขาดทุนจาก 
   การดอ้ยค่า 

  
- 

 
- 

 
(9,000)

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(9,000) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  - 88 (216,251) (5,993) (5,663) (289) (12,191) - - - (240,299) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  - 700,906 5,598,832 288,563 453,657 40,009 63,601 - - - 7,145,568 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิรวม 
 ที่ดิน     เครื่องตกแต่ง      อาคารและ  เครื่องจกัร    
 และส่วน   เครื่องจกัร   ติดตั้งและ      โรงงาน  และอุปกรณ์  เครื่องจกัร  
 ปรับปรุง  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 2559            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 438,781 2,101,874 5,443,669 227,779 23,303 90,348 24,993 284,058 486,617 1,739 9,123,161 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 69,975 - - - 22,983 - - - 92,958 
 438,781 2,101,874 5,513,644 227,779 23,303 90,348 47,976 284,058 486,617 1,739 9,216,119 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559            
   และ 1 มกราคม 2560            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 438,832 2,041,107 5,599,858 392,632 30,937 97,912 28,859 52,696 365,974 - 9,048,807 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 62,744 - - - 25,777 - - - 88,521 
 438,832 2,041,107 5,662,602 392,632 30,937 97,912 54,636 52,696 365,974 - 9,137,328 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 438,781 1,964,831 5,823,932 380,774 22,580 88,355 30,035 117,697 591,800 35,562 9,494,347 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - 15,605 - - - 15,605 
 438,781 1,964,831 5,823,932 380,774 22,580 88,355 45,640 117,697 591,800 35,562 9,509,952 
 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
      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) 
ราคาทุน            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 164,388 1,303,798 4,393,796 298,186 74,136 108,538 43,011 244,945 526,522 2,205 7,159,525 
เพิ่มขึ้น - 2,130 118,883 24,361 7,370 16,766 2,040 - 148,222 (2,205) 317,567 
โอน - 3,652 548,558 159,554 12,963 - - (212,163) (509,731) - 2,833 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (9,913) (1,092) (467) - (4,762) - (2,533) - (18,767) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ            
   1 มกราคม 2560 164,388 1,309,580 5,051,324 481,009 94,002 125,304 40,289 32,782 162,480 - 7,461,158 
เพิ่มขึ้น - 10,671 254,551 9,890 2,299 64 1,289 79,327 593,095 35,563 986,749 
โอน  - - 187,533 15,280 (31) - - (15,280) (171,384) - 16,118 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (193,029) (5,226) (2,510) (14) (9,555) - - - (210,334) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 164,388 1,320,251 5,300,379 500,953 93,760 125,354 32,023 96,829 584,191 35,563 8,253,691 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
      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 2559 - 116,500 1,733,678 174,295 55,353 16,056 25,722 - - - 2,121,604 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 50,727 295,145 19,246 10,073 8,277 6,310 - - - 389,778 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (9,456) (1,092) (467) - (4,451) - - - (15,466) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ            
   1 มกราคม 2560 - 167,227 2,019,367 192,449 64,959 24,333 27,581 - - - 2,495,916 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 51,071 325,632 26,502 8,503 8,688 4,740 - - - 425,136 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (188,563) (1,743) (2,403) - (9,555) - - - (202,264) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - 218,298 2,156,436 217,208 71,059 33,021 22,766 - - - 2,718,788 
            
            
            
            
            
            
            
            
            



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2560 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
      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 2559            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 164,388 1,187,298 2,590,143 123,891 18,783 92,482 2,897 244,945 526,522 2,205 4,953,554 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 69,975 - - - 14,392 - - - 84,367 
 164,388 1,187,298 2,660,118 123,891 18,783 92,482 17,289 244,945 526,522 2,205 5,037,921 
            
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559            
   และ 1 มกราคม 2560            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 164,388 1,142,353 2,969,213 288,560 29,043 100,971 457 32,782 162,480 - 4,890,247 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 62,744 - - - 12,251 - - - 74,995 
 164,388 1,142,353 3,031,957 288,560 29,043 100,971 12,708 32,782 162,480 - 4,965,242 
            
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560            
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 164,388 1,101,953 3,143,943 283,745 22,701 92,333 3,670 96,829 584,191 35,563 5,529,316 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - - 5,587 - - - 5,587 
 164,388 1,101,953 3,143,943 283,745 22,701 92,333 9,257 96,829 584,191 35,563 5,534,903 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา
เต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 2,951 ลา้นบาท (2559: 2,753 ล้านบาท) 
สาํหรับงบการเงินรวม และมีจาํนวน 1,190 ลา้นบาท (2559: 1,314 ล้านบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

11.1 บริษทัและบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 
จาํกดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมจากธนาคารว่าบริษทั
และบริษทัยอ่ยจะไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจาํหน่ายจ่ายโอน จาํนอง จาํนาํหรือ 
ก่อภาระผกูพนัใดๆ  

 

11.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองและจาํนาํท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  
 
11.2.1 บริษทั เคซีอี เทคโนโลยี จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชี  ณ  วัน ท่ี  31  ธันวาคม  2560 จํานวน  1,254 ล้านบาท  (2559:1,380 ล้ านบาท ) เพื่ อใช้เป็น
หลกัประกนัวงเงินกูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

11.2.2 บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ้ดจาํนองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 68.6 ล้านบาท (2559: 68.6 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

11.2.3 บริษัท  เคซีอี  สิงคโปร์ พีทีอี จํากัด ได้จดจํานองอาคารสํานักงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 149 ลา้นบาท (2559: 153 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

11.2.4 บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์  จาํกดั ไดจ้ดจาํนองส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 68.8 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

11.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ (พันบาท) 517 138 18 -
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 1.05-3.14 1.05-1.90 2.76-2.90 -



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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12 ค่าความนิยม  
 

  งบการเงนิรวม 
  2560  2559 
  (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  117,498 117,498 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    117,498 117,498 
    
ขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   - - 
    
มูลค่าสุทธิทางบญัชี    
ณ วนัที ่1 มกราคม  117,498 117,498 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   117,498 117,498 

 
  การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยม 

 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมได้ถูกแบ่งให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของ   
กลุ่มบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี 
   (ประเทศไทย) จาํกดั 79,793 

 
79,793 

 
      - 

 
      - 

บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 37,705  37,705        -        - 
รวม 117,498  117,498        -        - 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิเงินสดของค่าความนิยม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ีเป็นมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดทั้งสอง
หน่วย ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน จึงไม่เกิดการดอ้ย
ค่าในหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของค่าความนิยม 
 

ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี 
   งบการเงนิรวม 
     2560  2559 
     (ร้อยละ) 
บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย  ี(ประเทศไทย) จํากัด        
อตัราคิดลด     20 15 
อตัราการเติบโตสุดทา้ย     0 0 
ประมาณการการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย        
   ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย       
   (ค่าเฉล่ียหา้ปีขา้งหนา้)     (11) (4) 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พทีอีี จํากัด       
อตัราคิดลด     15 16 
อตัราการเติบโตสุดทา้ย     0 0 
ประมาณการการเติบโตของกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย       
   ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย       
   (ค่าเฉล่ียหา้ปีขา้งหนา้)     (3) 4 
 

อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณหลงัหักภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุนของธุรกิจ
และความสามารถก่อหน้ีสิน  
 

ประมาณการกระแสเงินสดสาํหรับระยะเวลา 5 ปีไดน้าํมาคิดลดกระแสเงินสด โดยใชอ้ตัราการเติบโตในระยะยาว
อา้งอิงอตัราการเติบโตในอดีตของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดดาํเนินกิจการอยู ่และอตัราการเติบโตของกาํไร 
EBITDA แต่ละปีท่ีประมาณการโดยฝ่ายบริหาร 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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ประมาณการอัตราการเติบโตของกําไร  EBITDA ได้มาจากการประมาณการรายได้ในอนาคตโดยอาศัย
ประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากอตัราเติบโต      
ถวัเฉล่ียในอดีตท่ีผา่นมารวมกบัประมาณการยอดขายและราคาขายท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
  

13 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  งบการเงนิรวม 
  ค่าลิขสิทธ์ิ  ความสมัพนัธ์   
  ซอฟตแ์วร์  กบัลูกคา้  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 387,645 96,219 483,864 
เพิ่มข้ึน   7,621 - 7,621 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (6) - (6) 
จาํหน่าย  (293) - (293) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม  2560 394,967 96,219 491,186 
เพิ่มข้ึน   20,721 - 20,721 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (62) - (62) 
จาํหน่าย (118) - (118) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 415,508 96,219 511,727 
       

ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 118,457 11,225 129,682 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 23,222 9,621 32,843 
จาํหน่าย (236) - (236) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 141,443 20,846 162,289 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 23,141 9,621 32,762 
จาํหน่าย (118) - (118) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 164,466 30,467 194,933 
       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 269,188 84,994 354,182 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 253,524 75,373 328,897 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 251,042 65,752 316,794 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ   
 ค่าลิขสิทธ์ิ  ซอฟตแ์วร์   
 ซอฟตแ์วร์  ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 164,592 18,111 182,703 
เพิ่มข้ึน 3,758 - 3,758 
จาํหน่าย - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 168,350 18,111 186,461 
เพิ่มข้ึน 12,236 - 12,236 
จาํหน่าย (118) - (118) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 180,468 18,111 198,579 
   
ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 55,343 - 55,343 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,251 - 12,251 
จาํหน่าย - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 67,594 - 67,594 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,680 - 12,680 
จาํหน่าย (118) - (118) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 80,156 - 80,156 
   
มูลค่าสุทธิทางบญัชี   
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 109,249 18,111 127,360 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 100,756 18,111 118,867 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 100,312 18,111 118,423 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560 2559 2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 73,642 76,964 (68,879) (74,133)
หกักลบภาษีเงินได ้ (21,400) (25,280) 21,400 25,280 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี  52,242 51,684 (47,479) (48,853)
 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560 2559 2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 21,400 25,280 (31,834) (34,516)
หกักลบภาษีเงินได ้  (21,400) (25,280) 21,400 25,280 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี  - - (10,434) (9,236)
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงันี้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ ณ วนัที่ กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน ณ วนัที่ 
 1 มกราคม ขาดทุน เบด็เสร็จอื่น 31 ธันวาคม 1 มกราคม ขาดทุน เบด็เสร็จอื่น 31 ธันวาคม 
 2559  (หมายเหตุ 28)  2559  2560  (หมายเหตุ 28)  2560 
   (พันบาท)      (พันบาท)   
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 12,284 (8) - 12,276 12,276 (1,214) - 11,062 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 13,467 9,684 - 23,151 23,151 223 - 23,374 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,419 1,394 11,574 30,387 30,387 2,088 - 32,475 
ยอดขาดทุนยกไป 10,886 261 - 11,147 11,147 (4,417) - 6,730 
อื่นๆ 9 (6) - 3 3 (2) - 1 
รวม 54,065 11,325 11,574 76,964 76,964 (3,322) - 73,642 
         

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สญัญาเช่าทางการเงิน (38,674) 4,158 - (34,516) (34,516) 2,681 - (31,835) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (42,190) 2,573 - (39,617) (39,617) 2,573 - (37,044) 
รวม (80,864) 6,731 - (74,133) (74,133) 5,254 - (68,879) 
         
สุทธิ (26,799) 18,056 11,574 2,831 2,831 1,932 - 4,763 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ      งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   
 ณ วนัที่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที่  ณ วนัที่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวาคม  1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 2559  (หมายเหตุ 28)  2559  2560  (หมายเหตุ 28)  2560 
 (พันบาท)  (พันบาท)
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 954 364 - 1,318 1,318 (130) - 1,188 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,631 826 5,355 12,812 12,812 670 - 13,482 
ยอดขาดทุนยกไป 10,452 695 - 11,147 11,147 (4,418) - 6,729 
อื่นๆ 9 (6) - 3 3 (2) - 1 
รวม 18,046 1,879 5,355 25,280 25,280 (3,880) - 21,400 
         
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
สญัญาเช่าทางการเงิน (38,545) 4,029 - (34,516) (34,516) 2,682 - (31,834) 
รวม (38,545) 4,029 - (34,516) (34,516) 2,682 - (31,834) 
         
สุทธิ (20,499) 5,908 5,355 (9,236) (9,236) (1,198) - (10,434) 
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15 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร      
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  - 179 - 179 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน       
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  110,000 130,000 110,000 100,000 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก      
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  817,048 1,390,116 325,000 575,958 
ทรัสตรี์ซีท      

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  228,986 287,975 - 7,548 
รวมเงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ัน      
   จากสถาบันการเงนิ  1,156,034 1,808,270 435,000 683,685 
      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
    

   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  587,601 550,441 504,401 343,304 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน       
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  4,526 14,692 1,700 12,019 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้หมุนเวยีน  1,748,161 2,373,403 941,101 1,039,008 
      
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
1,766,536 2,147,646 1,526,607 1,969,346 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน  4,814 7,730 1,498 2,451 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  1,771,350 2,155,376 1,528,105 1,971,797 
      
รวม  3,519,511 4,528,779 2,469,206 3,010,805 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่าย
ชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,743,635 2,358,711 939,401 1,026,989 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,735,713 1,923,770 1,499,523 1,745,471 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 30,823 223,876 27,084 223,875 
รวม 3,510,171 4,506,357 2,466,008 2,996,335 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,540,314 1,601,506 - - 
รวม 1,540,314 1,601,506 - - 
 

 15.1 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 

 
 15.2 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกอตัราร้อยละตามท่ีกาํหนดใน
สัญญา เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรส่วน
ใหญ่ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
  นอกจากน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืสกุล

เงินบาท และทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX (3 เดือน) บวกร้อยละ
คงท่ีต่อปีเป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีในสกุลเงินยูโร  บริษทัย่อยจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ 
รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกวา่ 1.25:1 เท่า 
และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 
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 15.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย  
คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยจะตอ้งปฎิบติัตาม
เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 
 15.4 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย คํ้าประกนัโดยการจด

จาํนองอาคารสาํนกังานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัยอ่ยจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไข
ต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนเงินกูย้มืธนาคารต่อสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Gearing Ratio) ไม่เกิน 1 เท่า 

 
 15.5 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นเงิน

กูย้ืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละ
ตามท่ีกาํหนดในสัญญา บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนความสามารถ
ในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่นอ้ยกว่า 1.25 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 

 
 15.6 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เป็นเงินกูย้ืม

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกร้อยละตามท่ี
กาํหนดในสัญญา บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่า 1.2:1 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า 

 
 15.7 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารของบริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์  จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย คํ้าประกนัโดยการจด

จาํนองส่ิงปลูกสร้างและจาํนาํเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัยอ่ย
จะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio)  
ไม่เกิน 2 เท่า 
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รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี้ 
 

   จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญาเงินกูย้มื 
   2560 2559 
   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)     
บริษัท                     
1.  12 ธนัวาคม 2556  448,693 1,345,191 1,793,884  300,333 1,679,516 1,979,849        8 ปี  LIBOR 3M+ ร้อยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน 
2.  9 พฤศจิกายน 2558  28,600 45,900 74,500 28,600 117,400 146,000      8 ปี BIBOR 3M+ ร้อยละคงที่ 3 เดือน  1 เดือน 
3.  2 ธนัวาคม 2559  27,108 135,516 162,624  14,371 172,430 186,801        7 ปี  ร้อยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน 
รวมเงนิกู้ยืมของบริษัท  504,401 1,526,607 2,031,008  343,304 1,969,346 2,312,650        
         
บริษัทย่อย                     

  บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั                  
1.  29 มีนาคม  2559  83,200 83,600 166,800  83,200 166,800 250,000  3 ปี   THBFIX 3M+ร้อยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน  
    83,200 83,600 166,800  83,200 166,800 250,000        
                       

บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั             
1.  13 มิถุนายน  2554  - - - 8,329 - 8,329 6 ปี LIBOR 3M + ร้อยละคงที่ 3 เดือน  1 เดือน   
   - - - 8,329 - 8,329    
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    จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว  เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญาเงินกูย้มื 
    2560  2559   
    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง    ส่วนที่ถึง  ส่วนที่ถึง           
    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    กาํหนดชาํระ  กาํหนดชาํระ    ระยะเวลา    ชาํระคืน  ชาํระ 

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

บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั              
1.  23 ธนัวาคม 2556   - - -  7,600 11,500 19,100  5 ปี 9 เดือน  MLR - ร้อยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน  
    - - -  7,600 11,500 19,100        
                 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั  
1.  2 กรกฎาคม 2557*  - 82,118 82,118  104,948 - 104,948  6 ปี  LIBOR + ร้อยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน  
2.  2 กรกฎาคม 2557*  - 49,271 49,271 3,060 - 3,060 6 ปี LIBOR + ร้อยละคงที่ 3 เดือน  1 เดือน  
    - 131,389 131,389 108,008 - 108,008   

  

บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จาํกดั 
1.  10 สิงหาคม 2560   - 15,000 15,000  - - -  5 ปี 9 เดือน  MLR - ร้อยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน  
2.  5 ตุลาคม 2560  - 9,940 9,940  - - -  5 ปี 9 เดือน  MLR - ร้อยละคงที่  3 เดือน  1 เดือน  
    - 24,940 24,940  - - -        
รวมเงนิกู้ยืมของบริษัทย่อย  83,200 239,929 323,129  207,137 178,300 385,437       
รวมเงนิกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย  587,601 1,766,536 2,354,137  550,441 2,147,646 2,698,087       

 
(*)   บริษทัยอ่ยไดเ้บิกใช้เงินกูย้ืมในปี 2558 จาํนวนเงิน 105 ลา้นบาท และ 3 ลา้นบาท ซึ่งไดช้าํระแลว้ในปี 2560 ต่อมา บริษทัยอ่ยไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืในปี 2560 จาํนวนเงิน 82 ลา้นบาท และ 49 ลา้นบาท  
        ซึ่งมีกาํหนดชาํระในปี 2562 และ 2565 ตามลาํดบั 
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วนัที่  31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื่อทุกประเภทซึ่งยงัมิไดเ้บิกใชร้วมจาํนวนเป็นสกุลเงินบาท 18,200 ลา้นบาท และเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 80 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทั: สกุลเงินบาท 3,248 ลา้นบาท และเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งรวมถึงวงเงินกูย้ืมสําหรับการ
ก่อสร้างโรงงานใหม่ 
 
วนัที่  31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื่อทุกประเภทซึ่งยงัมิไดเ้บิกใชร้วมจาํนวนเป็นสกุลเงินบาท 15,707 ลา้นบาท และเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 162 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษทั: สกุลเงินบาท 3,035 ลา้นบาท และเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ่งรวมถึงวงเงินกูย้ืมสําหรับการ
ก่อสร้างโรงงานใหม่ 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  
 2560  2559 

 
มูลค่าอนาคตของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระ       
   ภายในหน่ึงปี 4,819 (293) 4,526 15,276 (584) 14,692 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก      
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,946 (132) 4,814 8,071 (341) 7,730 
รวม 9,765 (425) 9,340 23,347 (925) 22,422 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

 
มูลค่าอนาคตของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระ       
   ภายในหน่ึงปี 1,798 (98) 1,700 12,330 (311) 12,019 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก      
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,531 (33) 1,498 2,547 (96) 2,451 
รวม 3,329 (131) 3,198 14,877 (407) 14,470 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานสําหรับใชใ้น
การดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3-4 ปี และเม่ือ
ครบกาํหนดสญัญากลุ่มบริษทัสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวไดใ้นราคาตามท่ีกาํหนดในสญัญา 
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16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน    
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 29,655 24,795 1,079,799 1,011,515 
กิจการอ่ืนๆ  1,752,807 1,607,495 465,342 433,200 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 127 1,171 172 879 
กิจการอ่ืนๆ  315,207 138,621 295,837 75,472 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 15,126 304 1,286 1,188 
กิจการอ่ืนๆ  48,809 100,686 22,934 33,067 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  640,520 647,072 292,236 234,813 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและ 
     เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  
2,802,251 

 
2,520,144 

 
2,157,606 

 
1,790,134 
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17 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
  

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 151,934 87,097 64,061 33,159 

        

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,661 7,696 3,946 2,647 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,518 3,687 1,461 1,609 
 15,179 11,383 5,407 4,256 
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 57,870 - 26,775 
 - 57,870 - 26,775 

        

อ่ืน  ๆ     
ผลประโยชนจ่์าย (4,737) (4,416) (2,059) (129) 
 (4,737) (4,416) (2,059) (129) 

        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 162,376 151,934 67,409 64,061 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  12,361  -  6,470
ขอ้สมมติทางการเงิน -  31,295  -  11,850
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  14,214  -  8,455
รวม -  57,870  -  26,775
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.5  2.5  2.5  2.5 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0-6.0  4.0-6.0  4.0-6.0  4.0-6.0 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 20 ปี 
(2559: 20 ปี) 

 

   การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (17,861) 21,449 (6,604) 7,773 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
20,858 

 
(17,762) 

 
7,565 

 
(6,570)

     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559     
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (17,769) 21,314 (6,678) 7,860 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
20,728 

 
(16,847) 

 
7,650 

 
(6,643)

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

18 ทุนเรือนหุ้น   
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้

 2560  2559 
  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 1 587,427 587,427 587,427 587,427 
ลดทุนจดทะเบียน 1 (1,030) (1,030) - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
- หุ้นสามัญ 1 586,397   586,397    587,427   587,427   
       

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- หุน้สามญั 1 586,105 586,105 574,763 574,763 
ออกหุน้ใหม่ 1 292 292 11,342 11,342 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      
- หุ้นสามัญ 1 586,397 586,397 586,105 586,105 
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  การลดทุนจดทะเบยีน 
 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จาํนวน 1,029,713 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 587,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
586,396,798 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 1,029,713 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

    
  การออกหุ้นใหม่ 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นใหม่จากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

 2560  2559 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (พันหุ้น/พันบาท) 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ KCE-W2 - - 10,273 10,273 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W5 292 292 1,069 1,069 
รวม 292 292 11,342 11,342 

 
19 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น     
 

19.1  ใบสําคญัแสดงสิทธิ KCE – W2 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (KCE–W2) จาํนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่
คิดมูลค่า 

 
เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัมีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (KCE–W2) โดย
ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 5 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลา
การใชสิ้ทธิทุกๆไตรมาส ในวนัท่ี 1 ถึง 10 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 10 กนัยายน 2556 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 
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การเปล่ียนแปลงสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ของใบสําคัญแสดงสิทธิของโครงการ  
KCE-W2 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2560  2559 
 จาํนวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  11,254 
หกั:    ใชสิ้ทธิระหวา่งปี -  (10,273) 
หกั:    ยกเลิกสิทธิ -  (981) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  -  - 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัจากโครงการ KCE-W2 ดงัน้ี  

 

ปี 2559 จาํนวน  ราคาหุน้ละ  รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุน 
 (พันหุ้น)  (บาท)  (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์
เดือนมีนาคม 2559 846 5.00 4.2  15 มีนาคม 2559 
เดือนมิถุนายน 2559 9,427 5.00 47.2  28 มิถุนายน 2559 
รวมสําหรับปี 2559 10,273  51.4   
 
19.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP - W5 
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย ซ่ึงเป็น
ใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีกาํหนดในรายละเอียดโครงการ
และไ ม่ มี ร าค า เส น อข ายจําน วน  10,000,000 ห น่ วย  ใบสํ าคัญ แส ด ง สิ ท ธิ ดั งก ล่ าว มี อ ายุ ไ ม่ เกิ น  3 
ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญั
ได ้1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 31.99 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั อย่างไรก็ตาม ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ
ขา้งตน้อาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีไดก้าํหนดในหนงัสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุกๆ ไตรมาสใน
วนัท่ี 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม บริษทัไดใ้หสิ้ทธิดงักล่าวแก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดแ้จง้เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆในการใช้
สิ ท ธิแ ก่กรรมการและพนัก งานโดยกําหนดการใช้ สิ ท ธิค ร้ั งแรก  คื อวัน ท่ี  1  ถึ ง  5 มิ ถุน ายน  2557 
และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 
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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       .   
 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวน 1.5 
ลา้นบาทสําหรับงบการเงินรวม (2559: 2.5 ล้านบาท) และจาํนวน 0.8 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(2559: 1.0 ล้านบาท) 
 
การเปล่ียนแปลงสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ของจาํนวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ ESOP-W5 ท่ีออกและจดัสรรแลว้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2560  2559 
 จาํนวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   337  1,406 
หกั : ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (292)  (1,069) 
หกั : ยกเลิกสิทธิ (45)  - 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   -     337 
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ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจากโครงการ ESOP-W5 ดงัน้ี 
 

ปี 2559 จาํนวน  ราคาหุน้ละ รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุน 
 (พันหุ้น)  (บาท) (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์

เดือนมีนาคม 2559 651  31.99 20.8  9 มีนาคม 2559 
เดือนมิถุนายน 2559 324  31.99 10.4  14 มิถุนายน 2559 
เดือนกนัยายน 2559 94  31.99 3.0  12 กนัยายน 2559 
รวมสําหรับปี 2559 1,069   34.2   
 

ปี 2560 จาํนวน  ราคาหุน้ละ รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุน 
 (พันหุ้น)  (บาท) (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์
เดือนมีนาคม 2560 292 31.99 9.3  14 มีนาคม 2560 
รวมสําหรับปี 2560 292  9.3   

 
การเปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ในมูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ ESOP-W5 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2560  2559 
 มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,203  8,783 
เพิ่มข้ึน 1,549  2,496 
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี (2,752)  (10,076) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   -  1,203 
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20 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย     
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

การเคล่ือนไหวในทุนสํารอง 
 

การเคล่ือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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21 ส่วนงานดาํเนินงาน   

  

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ
กลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 ส่วนงาน 1 ผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์รีเพกและลามิเนต 
 ส่วนงาน 2 ผลิตและจดัจาํหน่ายแผ่นพิมพ์วงจร 
 ส่วนงาน 3 ผลิตและจดัจาํหน่ายเคมี 

 
การดาํเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือกาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2560 หรือ 2559 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก
การดาํเนินงาน ซ่ึงนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั  
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บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์รีเพกและลามิเนต  ผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจร และผลิตภณัฑเ์คมี โดยมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ที่ดาํเนินการผลิตในประเทศไทย และมีส่วนงานขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํแนกตาม
ส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี้ 

 

                                                                                                            งบการเงนิรวม      
  สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559      
 ธุรกิจพรีเพกและ                                                                     ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร     รายการตดับญัชี   
             ลามิเนต             อเมริกา                ยโูรป                 เอเชีย                  รวม              ธุรกิจเคมี                ระหวา่งกนั                              รวม      
     2560      2559      2560      2559      2560      2559      2560      2559      2560      2559      2560      2559      2560      2559      2560      2559  
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากภายนอก 71,768 55,910 2,037,413 1,872,899 7,317,489 7,249,614 4,423,105 4,340,432 13,778,007 13,462,945 345,632 278,637 - - 14,195,407 13,797,492 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,388,370 2,313,572 - - - - 3,116,134 2,821,509 3,116,134 2,821,509 109,360 104,401 (5,613.864) (5,239,482) - - 
รายไดท้ั้งสิ้น 2,460,138 2,369,482 2,037,413 1,872,899 7,317,489 7,249,614 7,539,239 7,161,941 16,894,141 16,284,454 454,992 383,038 (5,613,864) (5,239,482) 14,195,407 13,797,492 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 394,014 489,881       3,873,656 4,371,284 175,674 139,672 (181,068) (188,325) 4,262,276 4,812,512 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน                 
   รายไดอ้ื่น               301,422 180,587 
   ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย               (687,736) (567,830) 
   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร               (1,129,898) (1,127,068) 
   ตน้ทุนทางการเงิน               (126,870) (171,488) 
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                 
      ในบริษทัร่วม               22,087 28,499 
   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (78,447) (98,261) 
กาํไรสาํหรับปี               2,562,834 3,056,951 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31 ธันวาคม 2560 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นดงัต่อไปนี้  
 

 
ธุรกิจพรีเพกและ 

ลามิเนต ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร 

 
 

ธุรกิจเคมี 

การตดัรายการบญัชี        
ระหวา่งกนัและรายการ
สาํหรับงบการเงินรวม รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พันบาท) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 772,680 774,812 8,461,400 8,100,105 249,134 189,966 26,738      72,445 9,509,952 9,137,328 
สินทรัพยอ์ื่น 1,520,821 1,298,577 14,345,247 14,067,518 262,791 219,706 (7,788,557) (7,395,443) 8,340,302 8,190,358 
สินทรัพยร์วม 2,293,501 2,073,389 22,806,647 22,167,623 511,925 409,672 (7,761,819) (7,322,998) 17,850,254 17,327,686 
    
หนี้สินรวม 1,028,616 966,065 7,303,191 8,109,073 111,637 83,514 (1,867,497) (1,858,470) 6,575,947 7,300,182 
 
กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
  

86 
 

ข้อมูลภูมิศาสตร์  

 
ในการนาํเสนอขอ้มูลภูมิศาสตร์ รายไดแ้ยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้   
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายได้จากลูกค้า 3 รายจากส่วนงานธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ  4,632 ล้านบาท        
(2559: 5,406 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

   
22 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและการป้องกันความเส่ียง 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น  
- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ     
 การป้องกนัความเส่ียงสุทธิ 203,247 125,900 167,008 71,764 

 
23 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 
 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

ค่าขนส่ง  96,812 167,981 50,697 105,639 
ค่านายหนา้  328,459 153,318 307,688 143,912 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  86,900 80,801 5,589 4,599 
อ่ืนๆ  175,565 165,730 77,007 52,607 
รวม  687,736 567,830 440,981 306,757 

 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  775,760 717,079 305,039 303,173 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์  61,130 48,201 30,102 17,982 
ค่าเบ้ียประกนัภยั  51,784 48,007 25,183 20,728 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  32,404 37,035 11,819 14,625 
อ่ืนๆ  208,820 276,746 107,248 110,407 
รวม  1,129,898 1,127,068 479,391 466,915 

 
25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน   
  

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  1,935,596  1,753,390  785,979   696,677 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 41,284  37,869  10,519  9,285 
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 17 15,179  11,383  5,407  4,256 
อ่ืนๆ  460,170  466,894  188,048  200,868 
รวม 2,452,229  2,269,536  989,953  911,086 

   
  โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 
  รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 17 
 
  โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 4-8 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4-8 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็น
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  4,764,448 4,444,988 4,427,230 3,728,791 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน      
พนกังาน 25 2,452,229 2,269,536 989,953 911,086 

ค่าสาธารณูปโภค  820,062 773,008 362,125 332,889 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10, 11 884,441 849,140 427,682 389,966 
ค่าขนส่ง 23 96,812 167,981 50,697 105,639 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  354,403 309,646 83,235 58,610 
ค่านายหนา้ 23 328,459 153,318 307,688 143,912 
อ่ืนๆ  2,049,910 1,712,261 222,507 5,538 
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
11,750,764 10,679,878 6,871,117 5,676,431 

 

27 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย 
   สถาบนัการเงิน 

  
127,387 171,626 92,438 138,909

หัก จาํนวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุน     
 ของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข     

-  ส่วนท่ีบนัทึกเป็น     
ตน้ทุนของเคร่ืองจกัร     
และอุปกรณ์ 11  (517) (138) (18) - 

สุทธิ   126,870 171,488 92,420 138,909



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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28 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   31 ธันวาคม หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั         
สาํหรับงวดปัจจุบนั  80,379 116,316 -  - 
  80,379 116,316 - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (1,932) (18,056) 1,198 (5,908)
 14 (1,932) (18,056) 1,198 (5,908)
รวม  78,447 98,260 1,198 (5,908)
 

 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
 
 
 
 

 งบการเงนิรวม 
 2560 2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อน 
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้

 (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

(57,870)

 

11,574 

 

(46,296)
รวม -  -  -  (57,870)  11,574  (46,296)



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 

 
 งบการเงนิรวม 
  สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  2559 
    อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,641,282    3,155,211
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  528,256  20  631,042
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (17)  (445,987)         (17)  (545,497)
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการท่ีหกัเพิม่ได ้ -  (4,294)  -  833
อ่ืนๆ -  472           -  11,882
รวม 3  78,447  3  98,260

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อน 
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

 (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

(26,774)

 

5,355 

 

(21,419)
รวม -  -  -  (26,774)  5,355  (21,419)



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,160,949    3,476,543
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  432,190  20  695,309
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (20)  (431,623)  (20)  (697,425)
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการท่ีหกัเพิม่ได ้ -  (3,877)  -  1,290
อ่ืนๆ -  4,508  -  (5,082)
รวม -  1,198  -  (5,908)
 
การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบคุคล  
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
  
 กลุ่มบริษทัไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํหนดไว ้บริษทัและบริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีอากรที่มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี้ 
 

รายละเอียด บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจาํกดั
1. บตัรส่งเสริมเลขที่ 9026(2)/2556 1219(2)/2557 1378/2543 1598(2)/2547 2432(2)/2555 60-0545-1-05-1-0 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน่ 

พิมพว์งจร
ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ไดร้ับ 
3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน
ปันผลจากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

3 ปี 
   (สิ้นสุดแลว้) 

8 ปี 7 ปี         
   (สิ้นสุดแลว้)  

7 ปี 
(สิ้นสุดแลว้)  

8 ปี 3 ปี 

3.2 ได้ รับ อ นุญ าตให้ หั ก เงิน ได้พึ งป ระ เมิ น เป็ น จําน วน เท่ ากับ   
ร้อยละห้าของรายได้ที่ เพิ่ม ขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่ตํ่า
กวา่รายไดจ้ากการส่งออกเฉลี่ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้)  

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ

ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้)

ไดร้ับ ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้)

ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้)

ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที่ตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้) 

ไดร้ับ 
(สิ้นสุดแลว้) 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

4. วนัที่เริ่มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 11 กรกฎาคม 2556 1 ตุลาคม 2558 25 มิถุนายน 2544 1 พฤศจิกายน 2547 21 สิงหาคม 2555 1 มิถุนายน 2560 
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เนื่องจากเป็นกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามที่ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
รายละเอียด 

บริษทั เคมโทรนิคส์ 
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บริษทั เค ซี อี  อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จาํกดั  

1. บตัรส่งเสริมเลขที่ 5006(2)/2557 9002(2)/2557 1160(2)/2551 2469(2)/2556 2490(2)/2557 59-1009-1-00-1-0 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ สกดัทองแดงและดีบุกออก

จากนํ้ายาสกดัทองแดงและ
ดีบุก 

ผลิตแผน่ 
พิมพว์งจร 

ผลิตผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ 
ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์
พรีเพกและ 
ลามิเนต 

ผลิตภณัฑ ์
ลามิเนต 

 

ผลิตภณัฑ ์
พรีเพก็ 

 
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ไดร้ับ      

3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน
ปันผลจากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมซึ่งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษี 

8 ปี 3 ปี 
 

5 ปี 
(สิ้นสุดแลว้) 

5 ปี 
  

5 ปี 
   

6 ปี 

3.2 ไดร้ับอนุญาตให้หกัเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละห้า
ของรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ทั้งนี้ รายไดจ้ากการส่งออกของปีนั้น ๆ จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ารายได้
จากการส่งออกเฉลี่ยสามปียอ้นหลงั ยกเวน้สองปีแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ  ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที่ตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 
ปี นบัตั้งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 

ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไม่ไดร้ับ ไดร้ับ 
  

ไดร้ับ 
  

ไดร้ับ 

4. วนัที่เริ่มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม 1 มกราคม 2557 11 มกราคม 2557 22 ธนัวาคม 2552 8 มิถุนายน 2558 27 พฤศจิกายน 2560 1 ธนัวาคม 2560 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2560  2559 
 กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 6,353,298  1,078,216  7,431,514  6,018,751  521,787  6,540,538 
ขายในประเทศ 33,005  326,915  359,920  22,266  242,662  264,928 
รวมรายได้ 6,386,303  1,405,131  7,791,434  6,041,017  764,449  6,805,466 
 

30 กําไรต่อหุ้น 
  
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
  
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ         
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 2,544,502 3,038,747 2,159,750 3,482,451 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 586,105 574,763 586,105 574,763 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายใน     
    ระหวา่งปี 234 6,245 234 6,245 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉล่ีย     
   ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน)  586,339 581,008 586,339 581,008 
กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 4.34  5.23  3.68  5.99 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 2,544,502 3,038,747 2,159,750 3,482,451 
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธี     
    ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 586,339 581,008 586,339 581,008 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ - 5,427 - 5,427 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉล่ีย     
    ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 586,339 586,435 586,339 586,435 
กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 4.34  5.18  3.68  5.94 

 
31 เงนิปันผล  
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท                       
ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 576 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นสามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท  
ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 586 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท                       
ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
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เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นสามญัจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท  
ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินปันผลรวมประมาณ 645 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

 
32 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใช้ในการจดัการ
ความเส่ียงดงักล่าว 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดมีดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี ภายใน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี  รวม
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
ปี 2560      
หมุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.05-0.50 1,140 - - 1,140 

รวม  1,140 - -  1,140 
   
ปี 2559      
หมุนเวยีน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.05-0.50 892 - - 892

รวม  892 - -  892 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 
ปี 2560      
หมุนเวยีน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.05-0.50 453 - - 453 

รวม  453  - -  453 
        
ปี 2559      
หมุนเวยีน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.05-0.50 271 - - 271 

รวม  271  - -  271 
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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 2560      
    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

    จากสถาบนัการเงิน 
 

1.47-3.50 
 

1,156 
 

- 
 

- 
 

1,156 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 1.88-7.92 5 5 - 10
เงินกูย้มืระยะยาว 1.40-4.16 588 1,736 31 2,355 

รวม  1,749 1,741 31 3,521 
      
ปี 2559      
    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

    จากสถาบนัการเงิน 
 

0.16-7.50 
 

1,808 
 

- 
 

- 
 

1,808 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 1.88-7.92 15 8 - 23
เงินกูย้มืระยะยาว 1.40-5.00 550 1,924 224 2,698 

รวม  2,373 1,932 224 4,529 
 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 
อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ปี 2560  
    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

    จากสถาบนัการเงิน 
 

1.47-2.10 
 

435 
 

- 
 

- 
 

435 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 3.42-4.38 2 1 - 3 
เงินกูย้มืระยะยาว 1.40-4.16 504 1,500 27 2,031 

รวม  941 1,501 27 2,469 
      

ปี 2559      
    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

    จากสถาบนัการเงิน 
 

0.16-7.12 
 

684 
 

- 
 

- 
 

684 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 3.80-4.88 12 2 - 14
เงินกูย้มืระยะยาว 1.40-3.63 343 1,745 224 2,312 

รวม  1,039 1,747 224 3,010 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

   (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  479,325  328,332 190,765 150,445 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  3,114,158  3,321,584 1,794,466 1,960,100 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  (2,466,307) (2,791,904) (1,793,884) (1,987,398)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (1,748,031)  (1,508,641) (1,549,383) (1,313,961)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  (620,855)  (650,629) (1,358,036) (1,190,814)

เงินยโูร    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  91,653 25,117 66,209 9,457 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  425,570 467,748 364,338 406,749 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  - (234,287) - (225,958)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (108,122) (69,754) (120,560) (36,204)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  409,101 188,824 309,987 154,044 

เงินเยน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6,221 - 5,879 - 
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  (162,624) (258,888) (162,624) (186,800)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (20,762) (1,545) (20,746) (85)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  (177,165) (260,433) (177,491) (186,885)
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

   (พันบาท) 
เงินหยวนจีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  39,694 - 37,250 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  80,227 - 80,228 - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - (33,872) - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  119,921 - 83,606 - 

เงินเหรียญสิงคโปร์    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (392) - (193) - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  (392) - (193) - 

เงินปอนด์สเตอร์ลงิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  631 631 631 631 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  581 37,159 581  33,123 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - (1,884) - - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  1,212 35,906 1,212 33,754 

เงินฟรังก์สวสิ    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (216) - (7)      - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  (216) - (7) - 

เงินดอลล่าร์ไต้หวนั    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (74) - -      - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่ีความเส่ียง  (74) - - - 
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สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา

 (พัน) (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ปี 2560    
    สัญญาขาย   

   เหรียญสหรัฐอเมริกา
   ยโูร 

7,686 
1,500 

29 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561
5 กรกฎาคม 2561

    32.5500-32.7320 บาท
    39.1800-39.2420 บาท

    
ปี 2559    
สญัญาซ้ือ 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา

 
1,129 6 กมุภาพนัธ์ 2560

 
    0.8861 ยโูร 

   เหรียญสหรัฐอเมริกา
   เยน 

    615 
90,000 

6 มกราคม 2560  - 1 กมุภาพนัธ์ 2560
6 มิถุนายน 2560

    34.9900-35.1960 บาท
    0.3184 บาท 

สญัญาขาย   
   เหรียญสหรัฐอเมริกา
   ยโูร 

5,249 
1,000 

22 มีนาคม 2560 – 27 มิถุนายน 2560
21 กมุภาพนัธ์ 2560 – 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

    35.6938-35.9950 บาท
    39.3500-39.4550 บาท

 

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สกลุเงิน จาํนวน วนัท่ีครบกาํหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา

 (พัน) (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ปี 2560    
สญัญาขาย    
   ยโูร   1,000      5 กรกฎาคม 2561                 39.1800 บาท 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา   1,500 28 มิถุนายน 2561 – 3 กรกฎาคม 2561     32.5500-32.6025 บาท

    
ปี 2559    
สญัญาซ้ือ   
   เหรียญสหรัฐอเมริกา   1,129 6 กมุภาพนัธ์ 2560     0.8861 ยโูร 
สญัญาขาย   
   ยโูร   1,000      21 กมุภาพนัธ์ 2560 – 22 กมุภาพนัธ์ 2560        39.3500-39.4550 บาท
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สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ 
 

บริษทั เคซีอี  เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคาร
ในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ี
จะเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียของวงเงินกู้ 250 ล้านบาท (เทียบเท่า 6.4 ล้านยูโร) ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
THBFIX (3 เดือน) บวกร้อยละคงท่ีต่อปีในสกุลเงินบาทเป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีในสกุลเงินยโูร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 166.8 ลา้นบาท (เทียบเท่า 4.3 ลา้นยโูร) 

 
สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดบิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง (Copper Swap) 
ดงัน้ี 
                            ราคาตลาดของวตัถุดิบ 
  สินคา้ ปริมาณ ราคาตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  วนัท่ีครบกาํหนด 
                  (ตัน)                  (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน) 
ทองแดง    240   6,575 – 6,798                         7,157             31 มกราคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561  
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
  
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 
 ตามบญัชี  ยติุธรรม  ตามบญัชี  ยติุธรรม 
 (พันบาท)
 สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ทางการเงินที่
ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

       

 31 ธันวาคม 2560        
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 900  460  850 (74)

 สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบ้ีย (2,873)  (1,113)  - - 

        
 31 ธันวาคม 2559        
 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 4,114  3,740  5,481  4,166 

       
 สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ทางการเงินที ่    
วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม       

 31 ธันวาคม 2560       
 สญัญาป้องกนัความเส่ียงจากราคา
วตัถุดิบ 4,770  4,770  - - 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย และสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ โดยอา้งอิงราคาจากสัญญาท่ีประกาศโดยสถาบนั
การเงิน 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 

33 ภาระผูกพนั 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สญัญาและคาํสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ 
   อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

  
7,927 

 
53,030 

 
5,934 51,395

คาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ     
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  60,853 403,737 60,853 286,246
รวม  68,780 456,767 66,787 337,641
     
จํานวนเงินขัน้ต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน    
     ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

    

ภายในหน่ึงปี  17,828 27,723 1,349 2,131
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  2,910 3,144 159 1,507
รวม  20,738 30,867 1,508 3,638
     
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
คาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับวตัถุดิบ  958,568  691,441  157,299  109,983
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  79,612  92,802  49,092  49,126
รวม  1,038,180  784,243  206,391  159,109
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ ดงัท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 32 
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34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค์ จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิม เป็นจาํนวน 
22,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในราคาหุน้ละ 220 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินจาํนวน 4.95 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 95 และกลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว 
บริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวก่อนการเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัดงักล่าว 


