
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 

(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม 2563 
 



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,477,559         957,395            500,292                70,959              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 2,410,117         2,972,613         1,919,075             2,194,728         
สินคา้คงเหลือ 5 2,791,507         2,621,982         1,437,007             1,218,445         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 13 723                   -                    -                       -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 100,987            87,999              43,222                  29,949              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,780,893         6,639,989         3,899,596             3,514,081         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 23,983              37,516              1,540                    1,540                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                    -                    2,842,720             2,842,720         
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา 10 361,743            232,045            329,705                198,890            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 160,173            161,259            186,869                188,135            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 8,516,051         8,918,374         5,163,811             5,393,806         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 16,105              -                    13,088                  -                    
คา่ความนิยม 153,517            153,517            -                       -                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 241,125            257,592            88,487                  94,363              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 89,082              75,011              14,892                  4,264                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26,752              25,700              21,921                  14,304              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,588,531         9,861,014         8,663,033             8,738,022         

รวมสินทรัพย์ 17,369,424       16,501,003       12,562,629           12,252,103       
 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 2,511,958         1,066,665         1,523,958             1,066,665         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,642,612         2,293,046         1,561,000             1,686,966         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 305,066            258,983            296,828                250,813            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ
   และเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 4,599 3,919                3,858                    2,716                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 46,049              28,691              514                       7,556                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,510,284         3,651,304         3,386,158             3,014,716         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 13 702,420            724,116            678,297                696,166            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
  (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) 5,971                7,027                4,625                    5,307                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56,887              58,684              -                       -                    
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 298,570            297,929            123,816                121,785            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,063,848         1,087,756         806,738                823,258            

รวมหนีสิ้น 5,574,132         4,739,060         4,192,896             3,837,974         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
      ทุนจดทะเบียน
      (หุ้นสามัญจาํนวน 1,182,793,596 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 591,397            591,397            591,397                591,397            
      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      (หุ้นสามัญจาํนวน 1,172,793,596 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 586,397            586,397            586,397                586,397            
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,906,510         1,906,510         1,906,510             1,906,510         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 59,140              59,140              59,140                  59,140              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,257,630         9,230,557         5,816,685             5,861,081         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (60,631)             (70,273)             1,001                    1,001                
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,749,046       11,712,331       8,369,733             8,414,129         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 46,246              49,612              -                       -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,795,292       11,761,943       8,369,733             8,414,129         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,369,424       16,501,003       12,562,629           12,252,103       

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 10 2,127,479       2,992,758       1,103,081       1,619,883       
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                  -                  313,118          387,419          
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                  -                  20,791            20,018            

รายไดอ่ื้น 18,761            23,880            31,121            28,391            

รวมรายได้ 2,146,240       3,016,638       1,468,111       2,055,711       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 1,740,907       2,424,693       992,354          1,384,909       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 90,809            114,975          58,660            76,489            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 231,264          300,488          114,339          125,635          

รวมค่าใช้จ่าย 2,062,980       2,840,156       1,165,353       1,587,033       

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 83,260            176,482          302,758          468,678          

ตน้ทุนทางการเงิน (16,235)           (16,439)           (11,882)           (9,877)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,653              4,996              -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 69,678            165,039          290,876          458,801          

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 4,780              (1,939)             10,194            742                 

กําไรสําหรับงวด 74,458            163,100          301,070          459,543          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (10,240) (15,991) -                  -                  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ (10,240)           (15,991)           -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 64,218            147,109          301,070          459,543          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 71,345            159,014          301,070 459,543

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,113              4,086              -                  -                  

กําไรสําหรับงวด 74,458 163,100 301,070 459,543

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 61,105            143,023          301,070 459,543

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,113              4,086              -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 64,218 147,109 301,070 459,543

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.06 0.14 0.26 0.39

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.06 0.14 0.26 0.39

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 10 5,387,200       6,106,672       2,833,874       3,424,565       
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                  -                  335,858          387,419          
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                  -                  20,791            20,018            

รายไดอ่ื้น 119,193          64,744            72,057            55,750            

รวมรายได้ 5,506,393       6,171,416       3,262,580       3,887,752       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4,218,618       4,881,812       2,454,824       2,905,142       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 224,545          234,650          146,643          161,135          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 527,404          583,885          226,545          242,490          

รวมค่าใช้จ่าย 4,970,567       5,700,347       2,828,012       3,308,767       

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 535,826          471,069          434,568          578,985          

ตน้ทุนทางการเงิน (28,177)           (32,431)           (22,311)           (19,471)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 6,316              10,350            -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 513,965          448,988          412,257          559,514          

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 (10,141)           (14,328)           12,442            (2,747)             

กําไรสําหรับงวด 503,824          434,660          424,699          556,767          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 9,642 (18,324) -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 9,642              (18,324)           -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 513,466          416,336          424,699          556,767          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 496,168          427,593          424,699          556,767

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,656              7,067              -                  -                  

กําไรสําหรับงวด 503,824 434,660 424,699 556,767

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 505,810          409,269          424,699          556,767

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,656              7,067              -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 513,466 416,336 424,699 556,767

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.42 0.36 0.36 0.47

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.42 0.36 0.36 0.47

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา่ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ มูลคา่ตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของบริษทัยอ่ย สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562             586,397    1,906,510               58,743         9,448,010             (12,326)                     (38,558)                    2,031                  (48,853) 11,950,807                     56,296 12,007,103

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรให้ผู้ถอืหุ้น
          เงินปันผล 12 -                  -             -                  (645,036)         -                   -                          -                     -                       (645,036)           (4,904)              (649,940)          
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -             -                  (645,036)         -                   -                          -                     -                       (645,036)                          (4,904)           (649,940)
รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                  -             -                  (645,036)         -                   -                          -                     -                       (645,036)                          (4,904)           (649,940)

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -             -                  427,593          -                   -                          -                     -                       427,593            7,067                434,660           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -             -                  -                             (18,324) -                          -                                      (18,324)              (18,324) -                               (18,324)
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                  -             -                  427,593                      (18,324) -                          -                                      (18,324) 409,269            7,067                416,336           

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                  -             397                  (397)               -                   -                          -                     -                       -                   -                   -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 586,397 1,906,510 59,140 9,230,170 (30,650) (38,558) 2,031 (67,177) 11,715,040 58,459 11,773,499

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา่ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ มูลคา่ตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของบริษทัยอ่ย สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563             586,397    1,906,510               59,140         9,230,557             (33,746)                     (38,558)                    2,031                  (70,273) 11,712,331                     49,612 11,761,943

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจัดสรรให้ผู้ถอืหุ้น
          เงินปันผล 12 -                  -             -                  (469,095) -                   -                          -                     -                       (469,095)           (11,022)            (480,117)          
     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -             -                  (469,095)         -                   -                          -                     -                       (469,095)           (11,022)            (480,117)          
รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                  -             -                  (469,095)         -                   -                          -                     -                       (469,095)           (11,022)            (480,117)          

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -             -                  496,168          -                   -                          -                     -                       496,168            7,656                503,824           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -             -                  -                                 9,642 -                          -                                         9,642                 9,642 -                   9,642               
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                  -             -                  496,168                          9,642 -                          -                                         9,642 505,810            7,656                513,466           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 586,397 1,906,510 59,140 9,257,630 (24,104) (38,558) 2,031 (60,631) 11,749,046 46,246 11,795,292

(พันบาท)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ
กาํไรสะสม ส่วนของผูถ้ือหุน้

การเปลี่ยนแปลง
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สดัส่วนการถือหุน้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัย่อย รวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 586,397          1,906,510          58,743             6,095,195        1,001 8,647,846       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรให้ผู้ถอืหุ้น
         เงินปันผล 12 -                  -                    -                             (645,036) -                            (645,036)
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                    -                             (645,036) -                            (645,036)
รวมรายการกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                  -                    -                             (645,036) -                            (645,036)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                    -                               556,767 -                             556,767 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                    -                               556,767 -                             556,767 

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                  -                    397                  (397) -                   -                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 586,397          1,906,510          59,140             6,006,529        1,001               8,559,577       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
การเปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สดัส่วนการถือหุน้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัย่อย รวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 586,397          1,906,510          59,140             5,861,081        1,001 8,414,129       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรให้ผู้ถอืหุ้น
         เงินปันผล 12 -                  -                    -                             (469,095) -                            (469,095)
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                    -                             (469,095) -                            (469,095)
รวมรายการกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                  -                    -                             (469,095) -                            (469,095)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                    -                               424,699 -                             424,699 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                    -                               424,699 -                             424,699 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 586,397          1,906,510          59,140             5,816,685        1,001               8,369,733       

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 503,824             434,660             424,699             556,767             
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (6,316)               (10,350)             -                    -                    
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 522,385             508,458             274,598             257,470             
คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา 3,883                 12,804               2,766                 9,689                 

20,058               21,657               19,439               9,669                 
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (188)                  62                      3,417                 (422)                  
ขาดทุน (กาํไร) จากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 17 (3,075)               17                      62                      
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 56,515               (80)                    43,719               -                    
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 12,567               67,548               5,233                 28,356               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ 
   การป้องกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 11,897               10,767               3,709                 3,949                 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    (335,858)           (387,419)           
เงินปันผลจากบริษทัร่วม -                    -                    (20,791)             (20,018)             
ดอกเบ้ียจ่าย 25,139               28,980               21,095               18,204               
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 10,141               14,328               (12,442)             2,747                 

1,159,922 1,085,759 429,601 479,054
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 509,125             220,010             230,473             397,552             
สินคา้คงเหลือ (189,582)           411,338             (238,001)           50,078               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 723                    -                    -                    -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,174)             8,615                 (11,995)             5,737                 
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา (133,581)           (79,159)             (133,581)           (72,472)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,571                 3,903                 1,650                 (1,047)               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (639,588) (687,270) (106,585) (228,375)
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (11,927)             (3,377)               (3,202)               (3,111)               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 691,489 959,819 168,360 627,416
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (6,415)               (13,534)             (4,879)               (1,781)               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 685,074 946,285 163,481 625,635

(พันบาท)

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,859                 23,742               60                      2,352                 
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (147,452)           (390,921)           (87,485)             (271,981)           
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,408)               (1,665)               (1,838)               (873)                  
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    335,858             387,419             
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 20,791               20,018               20,791               20,018               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (127,210)           (348,826)           267,386             136,935             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (24,995)             (29,856)             (21,950)             (19,550)             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,454,315          (105,081)           466,315             (151,786)           
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า
   (2562: เงินสดจ่ายคืนหนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ
   และเช่าการเงิน) (16,483)             (2,279)               (1,398)               (1,668)               
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาว 150,000             -                    150,000             -                    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (129,499)           (96,697)             (125,406)           (13,708)             
เงินปันผลจ่าย (480,117)           (649,940)           (469,095)           (645,036)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 953,221             (883,853)           (1,534)               (831,748)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 1,511,085          (286,394)           429,333             (69,178)             
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราตา่งประเทศส้ินงวด 9,079 (16,119) -                    -                    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,520,164 (302,513) 429,333             (69,178)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 957,395 1,382,872 70,959 189,078
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถุนายน 2,477,559 1,080,359 500,292 119,900

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด
1)     ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            ลดลงสุทธิ 96                      -                    96                      2,272                 
2)     ทรัสตรี์ซีทจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            เพ่ิมข้ึนสุทธิ -                    16,113               -                    16,113               
3)     เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 17,573               (28,806)             14,331               (29,135)             
4)     การซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนสุทธิ 1,858 -                    1,858 -                    
            

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 สินคา้คงเหลือ 

6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 ภาษีเงินได ้
12 เงินปันผล 
13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ   
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการใน
วงกวา้ง ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัท
ปลอดภยั และพยายามอยา่งยิง่ยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ผูบ้ริหารได้
ตดัสินใจปรับขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการปรับลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ส่งผลให ้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ผูบ้ริหารไดก้ าหนดใหมี้การปิดการด าเนินงานชัว่คราวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ 
บริษทั เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั “KCEI” ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป และยา้ยงานผลิตของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมาท่ีบริษทัเป็นการชัว่คราว 

 

โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

 (พันบาท) 
สินคา้คงเหลือ 43,941 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 173,509 
รายไดจ้ากการขายและบริการแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

     - ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 53,309 
     - ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 239,870 

 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อน
ปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
ขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  191,101 7 404,804 
รายไดค่้าบริการ -  -  6,001  19,114 
รายไดค่้าเช่า -  -  1,231  1,109 
รายไดอ่ื้น -  -  6,733  3,260 
ซ้ือสินคา้ -  -  395,683  559,309 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  60  1,981 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  7,394  - 
เงินปันผลรับ -  -  313,118  387,419 
ค่านายหนา้จ่าย -  -  19,434  25,835 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  15,475  2,695 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 1,019  -  -  - 
ซ้ือวตัถุดิบ 25,855  29,384  21,304  21,110 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  2,056  -  8 
เงินปันผลรับ 20,791  20,018  20,791  20,018 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 276  512  172  - 
รายไดอ่ื้น 25  -  -  - 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,355  32,786  9,920  12,982 
   ผลประโยชน์จากการเกษียณ 522  759  359  332 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 28,877  33,545  10,279  13,314 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  646,976  864,338 
รายไดค่้าบริการ -  -  25,703  44,784 
รายไดค่้าเช่า -  -  2,462  2,218 
รายไดอ่ื้น -  -  11,120  7,277 
ซ้ือสินคา้ -  -  1,035,408  1,168,231 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  60  2,008 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  7,394  19,773 
เงินปันผลรับ -  -  335,858  387,419 
ค่านายหนา้จ่าย -  -  49,030  55,304 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  15,475  2,793 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 2,851  1,139  -  - 
ซ้ือวตัถุดิบ 61,894  52,261  47,547  35,544 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  2,188  -  8 
เงินปันผลรับ 20,791  20,018  20,791  20,018 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 638  747  294  211 
รายไดอ่ื้น 25  -  -  - 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 64,171  66,049  22,812  25,697 
   ผลประโยชน์จากการเกษียณ 2,096  1,435  718  664 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 66,267  67,484  23,530  26,361 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562  มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  567,284  632,411 
รวม -  -  567,284  632,411 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
         (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ -  -  567,284  632,411 

        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
         (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 

       

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  -  -  -  - 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  -  - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  12,291  11,418 
บริษทัร่วม 2,604  -  1,591  - 
รวม 2,604  -  13,882 5 11,418 

 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  846,189  822,762 
บริษทัร่วม 22,141  20,057  18,270  15,145 
รวม 22,141  20,057  864,459  837,907 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหน้ีค่ำซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  7,251  11,779 
รวม -  -  7,251  11,779 

 
เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,773  32 
รวม -  -  2,773  32 

 
5  สินค้ำคงเหลือ  

 
สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในงบการเงินรวมได้รวมสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตตามค าสั่งซ้ือจ านวน  
738 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2562: 643 ล้ านบาท ) และในงบการเงิน เฉพาะกิจการจ านวน  455 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2562: 371 ล้านบาท) ท่ีกลุ่มบริษทัจดัส่งสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ของกลุ่มลูกคา้แลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัคงมี
อ านาจในสินคา้จนกว่าจะมีการเบิกใชใ้นการผลิตของลูกคา้ และจะไดรั้บช าระค่าสินคา้เม่ือมีการเบิกใชใ้นการผลิต
ของลูกคา้และตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจ านวน 100.9 ล้านบาท และ  
33.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 80.8 ล้านบาท และ 13.6 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

23 

6  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  วธิีส่วนได้เสีย  วธีิรำคำทุน 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

 
 

 
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562  

 (พันบาท) 
บริษัทร่วม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  37,516  41,081  1,540  1,540 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน    

 
   

 

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  6,316  10,350  -  - 
รายไดเ้งินปันผล  (20,791)  (20,018)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า         
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  942  (3,154)  -  - 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  23,983  28,259  1,540  1,540 

 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 31  30  31  30  31  30  31 
   มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
   2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษัทร่วม                 
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จ ากดั (1) ไตห้วนั 49.00   49.00  NTD 3,000,000  NTD 3,000,000  1,540  1,540  23,983  37,516 
รวม          1,540  1,540  23,983  37,516 

  
    (1) ตวัแทนจดัหาวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรในต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั  
 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ค านวณจากงบการเงินซ่ึงยงัมิไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาวา่ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย อีกทั้งบริษทั
ร่วมดงักล่าวอยูใ่นต่างประเทศ และบริษทัไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัร่วมนั้น รวมทั้งการจดัใหมี้การสอบทานงบการเงิน  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็น                     
 เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 30 31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
 มิถุนายน ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  มิถุนายน 
 2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)                                                                      (พันบาท) 
บริษัทร่วม                       
บริษทั เคซีอี ไตห้วนั จ ากดั 49.00 49.00  NTD 3,000,000  NTD 3,000,000  1,540  1,540  -  -    1,540    1,540  20,791  20,018 
รวม        1,540  1,540  -  -  1,540  1,540  20,791  20,018 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ลกัษณะ 
ธุรกิจ 

สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง 

 

ทุนช าระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ออกให้กรรมการและ 
พนกังานบริษทัยอ่ย 

 

รวม 

 

เงินปันผลรับ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   30 มิถุนายน 
  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                        
บริษทั เคซีอี เทคโนโลย ีจ ากดั (1) 100.00 100.00  1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  23,536  23,536  1,623,536  1,623,536  136,000  200,000 

บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (1) 99.99 99.99  100,000  100,000  185,395  185,395  13,193  13,193  198,588  198,588  29,998  49,997 

บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลย ี                        
    (ประเทศไทย) จ ากดั (2) 94.75 94.75  48,000  48,000  227,810  227,810  1,885  1,885  229,695  229,695  68,220  22,740 
บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จ ากดั (2) 94.96 94.96  80,000  80,000  75,968  75,968  -  -  75,968  75,968  -  - 

บริษทั ไทยลามิเนต                         
   แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั (3) 74.80 74.80  250,000  250,000  368,460  368,460  13,971  13,971  382,431  382,431  42,075  23,375 
บริษทั เคซีอี (ประเทศไทย) จ ากดั (4) 60.00 60.00  3,600  3,600  2,160  2,160  1,066  1,066  3,226  3,226  10,800  5,400 
บริษทั เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั    (5) 75.00 75.00  SGD 500,000  SGD 500,000  168,267  168,267  -  -  168,267  168,267  48,765  36,064 
บริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์ จ ากดั    (5) 70.00 70.00  USD 50,000  USD 50,000  161,009  161,009  -  -  161,009  161,009  -  49,843 
รวม         2,789,069  2,789,069  53,651  53,651  2,842,720  2,842,720  335,858  387,419 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                        

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

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

บริษทั เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จ ากดั (6) 70.00 70.00  USD 302,257  USD 302,257  -  -  -  -  -  -  -  - 
                        

 

(1) ผลิตและจ าหน่ายแผน่พิมพว์งจรไฟฟ้า (2) ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาเคมี (3)  ผลิตและจ าหน่ายพรีเพกและลามิเนต (4)  ตวัแทนขายในประเทศ (5)  ตวัแทนขายในต่างประเทศ (6)  ใหเ้ช่าอาคาร 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ บริษทั สิงคโปร์ พีทีอี จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ และบริษทั เคซีอี อเมริกา อิงค ์จ ากดั และบริษทั เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จ ากดั ท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศอเมริกา 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    30 มิถุนำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,901,650  9,363,934  5,380,455  5,513,072 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 213,611  371,758  105,087  273,480 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - 
   มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่าย 

 
 

(30,693) 

  
 

(22,659) 

  
 

(3,493) 

  
 

(1,991) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (500,440)  (488,923)  (263,990)  (248,685) 
โอน (13,080)  24,203  (10,529)  7,387 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
1,518 

  
(3,217) 

  
- 

  
- 

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า (56,515)  80  (43,719)  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 8,516,051  9,245,176  5,163,811  5,543,263 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 16.1 ลา้น
บาทและ 13.1 ลา้นบาท ตามล าดบั และกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 1.0 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 จ  านวน 2.0 ลา้นบาทและ 1.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการตั้ งขาดทุนจากการด้อยค่า 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการผลิตภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุนท่ีส้ินสุดแลว้เป็นจ านวน 56.5 ลา้นบาท 
และ 43.7 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

การจดจ านองและจ าน า 
 

8.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่งคือ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 
จ ากดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมจากธนาคารว่าบริษทั
และบริษทัยอ่ยจะไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจ าหน่ายจ่ายโอน จ านอง จ าน าหรือ
ก่อภาระผกูพนัใดๆ  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองและจ าน าท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  
 

8.2.1 บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 จ  านวน 69 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 69 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
จากธนาคาร 

 

8.2.2 บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี  จ  ากัด ได้จดจ านองอาคารส านักงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 จ  านวน 147 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 148 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื
จากธนาคาร 

 

8.2.3 บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จ ากดั ไดจ้ดจ านองส่ิงปลูกสร้างและจ าน าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ  านวน 103 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 108 ล้านบาท) เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

 

8.2.4 บริษทั เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ  านวน 152 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 155 ล้านบาท)  
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

 

9 ใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP - W6 
 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นใบส าคญั
แสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามท่ีก าหนดในรายละเอียดโครงการและไม่มีราคา
เสนอขายจ านวน 10,000,000 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 26.48 บาทต่อ  
1 หุ้นสามญั อย่างไรก็ตาม ราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิขา้งตน้อาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีได้
ก าหนดในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ ไตรมาสในวนัท่ี 1 ถึง 5 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธันวาคม บริษทัได้ให้สิทธิดังกล่าวแก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี  
13 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัได้แจ้งเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในการใช้สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน  
โดยก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 ถึง 5 มิถุนายน 2563 และก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวนัท่ี  
1 ถึง 5 มีนาคม 2566 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรวัดมูลค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP - W6 ถูกค านวณโดยแบบจ าลอง Binomial option pricing 
ความผนัผวนของหุ้นท่ีคาดหวงัได้อิงกับความผนัผวนของหุ้นในอดีต ระหว่างวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี  
13 มีนาคม 2563 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP - W6 แสดงไดด้งัน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 1.30 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 15.80 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 26.48 บาท 
ความผนัผวนของหุน้ท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 38.28       .    
เงินปันผลท่ีคาดหวงั (ร้อยละ) 3.28       .    
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง (ร้อยละ) 0.98       .    
 

ทั้งน้ีในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 13 มีนาคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลาส้ินสุดไตรมาส 2 ยงัไม่มีการมาใช้
สิทธิดงักล่าว   
 

การเปล่ียนแปลงส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิของ
โครงการ ESOP - W6 ท่ีออกและจดัสรรแลว้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 จ านวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
บวก :  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด 10,000 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พรีเพกและลามิเนต ผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพว์งจร และผลิตภณัฑเ์คมี โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ท่ีด าเนินการผลิตในประเทศไทย และมีส่วนงานขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ าแนก
ตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร    
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่ ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 
     30 มิถุนำยน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากภายนอก 186,183 27,753 228,206 514,968 851,356 1,328,373 777,280 1,045,003 1,856,842 2,888,344 84,454 76,661 - - 2,127,479 2,992,758 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 297,456 503,886 130,016 302,024 - - 473,903 693,927 603,919 995,951 17,524 23,917 (918,899) (1,523,754) - - 

รวมรำยได้ 483,639 531,639 358,222 816,992 851,356 1,328,373 1,251,183 1,738,930 2,460,761 3,884,295 101,978 100,578 (918,899) (1,523,754) 2,127,479 2,992,758 

                 
กำรจ ำแนกรำยได้                 
รายไดจ้ากการขาย 483,143 531,639 358,222 816,992 851,356 1,328,373 1,216,014 1,714,227 2,425,592 3,859,592 101,978 100,578 (883,234) (1,499,051) 2,127,479 2,992,758 
รายไดค่้าบริการ 496 - - - - - 35,169 24,703 35,169 24,703 - - (35,665) (24,703) - - 

รวมรำยได้ 483,639 531,639 358,222 816,992 851,356 1,328,373 1,251,183 1,738,930 2,460,761 3,884,295 101,978 100,578 (918,899) (1,523,754) 2,127,479 2,992,758 

                 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 483,639 531,639 358,222 816,992 851,356 1,328,373 1,251,183 1,738,930 2,460,761 3,884,295 101,978 100,578 (918,899) (1,523,754) 2,127,479 2,992,758 

รวม 483,639 531,639 358,222 816,992 851,356 1,328,373 1,251,183 1,738,930 2,460,761 3,884,295 101,978 100,578 (918,899) (1,523,754) 2,127,479 2,992,758 

 
 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร    
 ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 79,252 67,539       303,367 530,381 41,181 40,738 (37,228) (70,593) 386,572 568,065 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 
รายไดอ่ื้น               18,761 23,880 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย               (90,809) (114,975) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (231,264) (300,488) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (16,235) (16,439) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
   ในบริษทัร่วม               2,653 4,996 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               4,780 (1,939) 

ก าไรส าหรับงวด               74,458 163,100 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวน  67 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562 : จ านวน 95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร    
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่ ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 
     30 มิถุนำยน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากภายนอก 395,148 51,522 723,343 925,126 2,107,775 2,890,860 1,970,589 2,081,301 4,801,707 5,897,287 190,345 157,863 - - 5,387,200 6,106,672 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 884,260 1,093,274 462,394 603,791 - - 1,242,828 1,454,949 1,705,222 2,058,740 42,230 51,973 (2,631,712) (3,203,987) - - 

รวมรำยได้ 1,279,408 1,144,796 1,185,737 1,528,917 2,107,775 2,890,860 3,213,417 3,536,250 6,506,929 7,956,027 232,575 209,836 (2,631,712) (3,203,987) 5,387,200 6,106,672 

                 
กำรจ ำแนกรำยได้                 
รายไดจ้ากการขาย 1,274,232 1,144,796 1,185,737 1,528,917 2,107,775 2,890,860 3,143,434 3,476,370 6,436,946 7,896,147 232,575 209,836 (2,556,553) (3,144,107) 5,387,200 6,106,672 
รายไดค่้าบริการ 5,176 - - - - - 69,983 59,880 69,983 59,880 - - (75,159) (59,880) - - 

รวมรำยได้ 1,279,408 1,144,796 1,185,737 1,528,917 2,107,775 2,890,860 3,213,417 3,536,250 6,506,929 7,956,027 232,575 209,836 (2,631,712) (3,203,987) 5,387,200 6,106,672 

                 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,279,408 1,144,796 1,185,737 1,528,917 2,107,775 2,890,860 3,213,417 3,536,250 6,506,929 7,956,027 232,575 209,836 (2,631,712) (3,203,987) 5,387,200 6,106,672 

รวม 1,279,408 1,144,796 1,185,737 1,528,917 2,107,775 2,890,860 3,213,417 3,536,250 6,506,929 7,956,027 232,575 209,836 (2,631,712) (3,203,987) 5,387,200 6,106,672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร    
 ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหวา่งกนั รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 239,808 126,956       946,121 1,151,634 97,438 85,676 (114,785) (139,406) 1,168,582 1,224,860 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 
รายไดอ่ื้น               119,193 64,744 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย               (224,545) (234,650) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (527,404) (583,885) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (28,177) (32,431) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
   ในบริษทัร่วม               6,316 10,350 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (10,141) (14,328) 

ก าไรส าหรับงวด               503,824 434,660 
                 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563/ 
   31 ธนัวาคม 2562 2,013,052 1,890,130       22,596,503 21,796,322 559,637 571,520 (7,799,768) (7,756,969) 17,369,424 16,501,003 
                 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน 
   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563/ 
   31 ธนัวาคม 2562 527,025 535,037       6,858,405 6,076,886 91,710 96,823 (1,903,008) (1,969,686) 5,574,132 4,739,060 

                 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวน 172 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562 : จ านวน 195 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร 
 อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
รำยได้ตำมส่วนงำน 163,572 234,500 619,942 928,560 319,567 456,823 1,103,081 1,619,883 

         
รายไดจ้ากการขาย 163,572 234,500 619,942 928,560 313,566 437,721 1,097,080 1,600,781 
รายไดค่้าบริการ - - - - 6,001 19,102 6,001 19,102 

รวม 163,572 234,500 619,942 928,560 319,567 456,823 1,103,081 1,619,883 

         
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้         
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 163,572 234,500 619,942 928,560 319,567 456,823 1,103,081 1,619,883 

รวม 163,572 234,500 619,942 928,560 319.567 456,823 1,103,081 1,619,883 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 ธุรกิจแผน่พิมพว์งจร 
 อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
รำยได้ตำมส่วนงำน 414,379 470,810 1,477,023 1,973,333 942,472 980,422 2,833,874 3,424,565 

         
รายไดจ้ากการขาย 414,379 470,810 1,477,023 1,973,333 916,769 935,638 2,808,171 3,379,781 
รายไดค่้าบริการ - - - - 25,703 44,784 25,703 44,784 

รวม 414,379 470,810 1,477,023 1,973,333 942,472 980,422 2,833,874 3,424,565 

         
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้         
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 414,379 470,810 1,477,023 1,973,333 942,472 980,422 2,833,874 3,424,565 

รวม 414,379 470,810 1,477,023 1,973,333 942,472 980,422 2,833,874 3,424,565 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

36 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาและหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 30 มิถุนายน
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  2,373,854  2,946,519  1,891,127  2,176,634 
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา  361,743  232,045  329,705  198,890 

 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยต์น้ทุนของสญัญาท่ีไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นจ านวน 0.2 ล้านบาท (2562: ไม่มี) และ 3.9 ล้านบาท (2562: 12.8 ล้านบาท) 
ตามล าดับ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันเป็นจ านวน 2.8 ล้านบาท  
(2562: 9.7 ล้านบาท) และไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา 

 
11 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง 
รวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง ส าหรับระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คือร้อยละ 6.8 
(30 มิถุนายน 2562: ร้อยละ -1.1) และร้อยละ -1.9 ส าหรับระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน 2563                
(30 มิถุนายน 2562: ร้อยละ -3.1) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการตั้งขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงไม่สามารถ
ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีไดส้ าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใชใ้นการผลิตภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุนท่ีส้ินสุดแลว้ อตัราภาษี
เงินไดท่ี้แทจ้ริงของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
สาระส าคญั 

  
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินปันผล  
 
ผูถื้อหุน้และ/หรือคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
จ่ายในปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 27 มีนาคม 2563 24 เมษายน 2563 0.40  469 

      
จ่ายในปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 25 เมษายน 2562 9 พฤษภาคม 2562 0.55  645 
เงินปันผลระหวา่งกาล 13 สิงหาคม 2562 9 กนัยายน 2562 0.40  469 
 

13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบั
ชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรม
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 หมายเหต ุ
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - สุทธิ  รวม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
     สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 14 787  -  787  - - 787  -  787 
     สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ  (64)  -  (64)  -  (64)  -  (64) 
     รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  723  -  723         

               

หน้ีสินทำงกำรเงิน               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  -  (2,511,958)  (2,511,958)  - - (2,511,958)  -  (2,511,958) 
เงินกูย้มืระยะยาว  -  (1,007,486)  (1,007,486)  -  (1,007,486)  -  (1,007,486) 
               

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - สุทธิ  รวม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

  (พันบาท) 
หน้ีสินทำงกำรเงิน               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  -  (1,523,958)  (1,523,958)  -  (1,523,958)  -  (1,523,958) 
เงินกูย้มืระยะยาว  -  (975,125)  (975,125)  -  (975,125)  -  (975,125) 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม   
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ทำงกำรเงินที่           

   ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม           
31 ธันวำคม 2562           
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  79  -  920  -  920 
           
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ทำงกำรเงินที่           
   วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม           
31 ธันวำคม 2562           
สญัญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ  836  -  484  -  484 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้และสญัญาป้องกนัความ
เส่ียงจากราคาวตัถุดิบ 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา
ป้องกันความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบอ้างอิงราคาจากสัญญาท่ีประกาศโดย
สถาบนัการเงิน 

 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูล
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,613,649  -  1,126,248  - 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 715,260  -  669,868  - 
   3 - 6 เดือน 44,970  (25)  94,435  - 
   6 - 12 เดือน 268  (268)  576  - 
   มากกวา่ 12 เดือน 2,189  (2,189)  -  - 
รวม 2,376,336  (2,482)  1,891,127  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,482)    -   

สุทธิ 2,373,854    1,891,127   

 

ลูกหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร  
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,142,985  1,598,755 
เกินก าหนดช าระ    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 791,637  566,065 
   3 - 6 เดือน 13,711  11,477 
   6 - 12 เดือน 17  337 
   มากกวา่ 12 เดือน 606  - 
 2,948,956  2,176,634 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (2,437)  - 
สุทธิ 2,946,519  2,176,634 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 60 วนั ถึง 160 วนั 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน         
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  2,496  4,509  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  18,906  38,411  17,127  29,127 
รวม  21,402  42,920  17,127  29,127 

         

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน    
     ภำยใต้สัญญำบริกำรระยะยำวที่บอกเลิกไม่ได้ 

        

ภายในหน่ึงปี  37,136  35,254  14,757  1,553 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  12,266  26,823  513  - 
รวม  49,402  62,077  15,270  1,553 

         

ภำระผกูพนัอื่นๆ         
ค าสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ส าหรับวตัถุดิบ  218,261  640,627  88,592  101,881 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  47,842  47,654  46,487  46,301 
รวม  266,103  688,281  135,079  148,182 
 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
สกลุเงิน จ านวน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 (พัน)  
 

(ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
    สัญญาขาย    
       เหรียญสหรัฐอเมริกา 12,960 7 กรกฎาคม 2563 – 16 ธนัวาคม 2563 30.1600 – 33.0600 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
สกลุเงิน จ านวน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 (พัน)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
    สัญญาขาย    
       เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,950 27 มีนาคม 2563 – 24 มิถุนายน 2563 30.0580 – 30.4820 บาท 
    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มียอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

สัญญำป้องกนัควำมเส่ียงจำกรำคำวัตถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง (Copper Swap) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง (Copper Swap) 
ดงัน้ี 

         ราคาตลาดของวตัถุดิบ 
   สินคา้  ปริมาณ   ราคาตามสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562      วนัท่ีครบก าหนด 
                (ตัน)                  (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน) 
สัญญาซ้ือ 

 ทองแดง  30  5,670                          6,205                        31 มกราคม 2563   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไม่มียอดคงเหลือของสัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคา
ทองแดง (Copper Swap) 

 
15 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั
ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท บริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 และจะบนัทึกรายการดงักล่าวในไตรมาส
ท่ี 3 ของปีปัจจุบนั 
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