
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



 
 

2 

 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 

(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน 2564 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,993,283         2,342,445         306,300                207,355            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4 4,168,539         3,174,471         3,339,558             2,557,684         

สินคา้คงเหลือ 5 3,961,746         2,594,489         2,003,625             1,389,505         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 14 498,392            4,990                -                        -                    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 83,034              68,579              22,900                  30,610              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,704,994        8,184,974         5,672,383             4,185,154         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 33,301              28,052              1,642                    1,598                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                    -                    2,848,520             2,846,530         

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา 10 392,639            373,992            355,098                340,898            

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 157,444            159,076            183,685                185,589            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 8,697,013         8,106,752         5,463,462             4,931,145         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 9,452                13,270              7,328                    10,612              

คา่ความนิยม 153,517            153,517            -                        -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 221,964            246,433            91,143                  99,378              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 102,764            100,767            19,713                  20,886              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 75,087              10,206              48,096                  1,798                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,843,181         9,192,065         9,018,687             8,438,434         

รวมสินทรัพย์ 20,548,175        17,377,039        14,691,070           12,623,588        

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 1,459,907         1,282,939         941,389                1,032,939         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4,000,430         2,457,773         3,025,898             1,877,593         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 684,001            387,089            505,076                378,854            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,945 4,622                3,163                    3,865                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 78,378 83,670              233                       3,591                

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 14 38,639              -                    -                        -                    

รวมหนีสินหมุนเวยีน 6,265,300         4,216,093         4,475,759             3,296,842         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 1,115,240         676,095            759,601                656,433            

หนีสินตามสญัญาเช่า 2,114                3,644                1,741                    2,680                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,992              55,042              -                        -                    

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 375,931            364,141            156,549                150,205            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,546,277         1,098,922         917,891                809,318            

รวมหนีสิน 7,811,577         5,315,015         5,393,650             4,106,160         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 8

      ทุนจดทะเบียน 591,397            591,397            591,397                591,397            

      ทุนทีออกและชาํระแลว้ 590,712            589,031            590,712                589,031            

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 2,141,956         2,050,235         2,141,956             2,050,235         

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ 9 (421)                  381                   (421)                      381                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 59,140              59,140              59,140                  59,140              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,919,724         9,375,032         6,505,032             5,817,640         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (33,660)             (63,939)             1,001                    1,001                

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 12,677,451        12,009,880        9,297,420             8,517,428         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 59,147              52,144              -                        -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,736,598        12,062,024        9,297,420             8,517,428         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,548,175        17,377,039        14,691,070           12,623,588        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 3,789,040        2,721,822        2,407,253        1,521,189        

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   597,731           292,929           

รายไดอื้น 29,083             95,100             53,160             37,637             

รวมรายได้ 3,818,123        2,816,922        3,058,144        1,851,755        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 2,759,825        2,204,295        1,874,345        1,329,561        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 132,025           101,090           122,536           86,953             

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 263,276           207,519           122,690           92,986             

รวมค่าใช้จ่าย 3,155,126        2,512,904        2,119,571        1,509,500        

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 662,997           304,018           938,573           342,255           

ตน้ทุนทางการเงิน (8,902)              (16,741)            (7,807)              (11,086)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,068               942                  -                   -                   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 658,163           288,219           930,766           331,169           

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 12 (45,491)            (34,353)            478                  (1,732)              

กาํไรสําหรับงวด 612,672           253,866           931,244           329,437           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 15,023 4,072 -                   -                   

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15,023             4,072               -                   -                   

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

       ทีกาํหนดไว้ -                   (55,095)            -                   (21,650)            

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

        ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   11,019             -                   4,330               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

        กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   (44,076)            -                   (17,320)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 15,023             (40,004)            -                   (17,320)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 627,695           213,862           931,244           312,117           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 604,135           250,038           931,244 329,437

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,537               3,828               -                   -                   

กาํไรสําหรับงวด 612,672 253,866 931,244 329,437

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 619,158           210,034           931,244 312,117

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,537               3,828               -                   -                   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 627,695 213,862 931,244 312,117

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 13 0.51 0.21 0.79 0.28

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 13 0.51 0.21 0.79 0.28

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 10 10,740,059      8,109,022        6,791,411        4,355,063        

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   1,019,656        628,787           

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                   -                   10,374             20,791             

รายไดอื้น 264,779           214,293           184,291           109,694           

รวมรายได้ 11,004,838      8,323,315        8,005,732        5,114,335        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 7,829,314        6,422,913        5,313,618        3,784,385        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 397,792           325,635           360,138           233,596           

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 856,764           734,923           424,708           319,531           

รวมค่าใช้จ่าย 9,083,870        7,483,471        6,098,464        4,337,512        

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,920,968        839,844           1,907,268        776,823           

ตน้ทุนทางการเงิน (31,974)            (44,918)            (24,685)            (33,397)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 12,227             7,258               -                   -                   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,901,221        802,184           1,882,583        743,426           

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 12 (150,179)          (44,494)            (14,589)            10,710             

กาํไรสําหรับงวด 1,751,042        757,690           1,867,994        754,136           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 30,279 13,714 -                   -                   

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 30,279             13,714             -                   -                   

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

       ทีกาํหนดไว้ -                   (55,095)            -                   (21,650)            

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

        ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   11,019             -                   4,330               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

        กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   (44,076)            -                   (17,320)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 30,279             (30,362)            -                   (17,320)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,781,321        727,328           1,867,994        736,816           

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,725,294        746,206           1,867,994        754,136

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,748             11,484             -                   -                   

กาํไรสําหรับงวด 1,751,042 757,690 1,867,994 754,136

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,755,573        715,844           1,867,994        736,816

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,748             11,484             -                   -                   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,781,321 727,328 1,867,994 736,816

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 13 1.46 0.64 1.58 0.64

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 13 1.46 0.64 1.58 0.64

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน

จากการซือเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเพมิเติม

ในราคาทีสูงกว่า ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลค่าตามบญัชี การเปลยีนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที

ทีออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอนื ของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทีจะซือหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัทีซือ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินลงทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น และการจดัส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

          เพมิหุน้สามญั 8 1,313               71,624       (3,413)             -                  -                   -                           -                      -                        -                      69,524 -                  69,524

          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 -                  -             5,527               -                  -                   -                           -                      -                        -                      5,527 -                  5,527

          เงินปันผล 11 -                  -             -                  -                  (938,235) -                           -                      -                        -                      (938,235)          (13,544)           (951,779)          

     รวมเงินลงทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น และการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,313               71,624       2,114               -                  (938,235)          -                           -                      -                        -                      (863,184)          (13,544)           (876,728)          

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,313               71,624       2,114               -                  (938,235)          -                           -                      -                        -                      (863,184)          (13,544)           (876,728)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                  -             -                  -                  746,206           -                           -                      -                        -                      746,206            11,484             757,690            

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                  -             -                  -                  (44,076)                       13,714 -                      -                                         13,714              (30,362) -                  (30,362)            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -             -                  -                  702,130                                 13,714 -                      -                                         13,714 715,844            11,484             727,328            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 587,710 1,978,134 2,114 59,140 8,994,452 (20,032) (38,558) 2,031 (56,559) 11,564,991 47,552 11,612,543

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 10



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน

จากการซือเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเพมิเติม

ในราคาทีสูงกว่า ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลค่าตามบญัชี การเปลยีนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที

ทีออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอนื ของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทีจะซือหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัทีซือ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564             589,031    2,050,235                    381              59,140          9,375,032 (27,412)                    (38,558)                                    2,031 (63,939)               12,009,880                     52,144 12,062,024

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินลงทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น และการจดัส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

          เพมิหุน้สามญั 8 1,681               91,721       (4,372)             -                  -                   -                           -                      -                        -                      89,030              -                  89,030

          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9 -                  -             3,570               -                  -                   -                           -                      -                        -                      3,570                -                  3,570

          เงินปันผล 11 -                  -             -                  -                  (1,180,602)       -                           -                      -                        -                      (1,180,602)       (18,745)           (1,199,347)

     รวมเงินลงทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น และการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,681               91,721       (802)                -                  (1,180,602)       -                           -                      -                        -                      (1,088,002)       (18,745)           (1,106,747)       

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,681               91,721       (802)                -                  (1,180,602)       -                           -                      -                        -                      (1,088,002)       (18,745)           (1,106,747)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                  -             -                  -                  1,725,294        -                           -                      -                        -                      1,725,294         25,748             1,751,042

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                  -             -                  -                  -                                         30,279 -                      -                                         30,279 30,279              -                  30,279

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -             -                  -                  1,725,294                              30,279 -                      -                                         30,279 1,755,573         25,748             1,781,321         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 590,712 2,141,956 (421) 59,140 9,919,724 2,867 (38,558) 2,031 (33,660) 12,677,451 59,147 12,736,598

(พันบาท)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 11



บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

กาํไรสะสม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ใบสาํคญั การเปลียนแปลง

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง สัดส่วนการถือหุ้น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ทีจะซือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย รวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 586,397            1,906,510           -                   59,140            5,861,081         1,001 8,414,129         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินลงทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น และการจัดส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

         เพมิหุ้นสามญั 8 1,313               71,624                (3,413) -                  -                   -                   69,524              

         การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9 -                   -                     5,527 -                  -                   -                   5,527               

         เงินปันผล 11 -                   -                     -                   -                  (938,235)          -                   (938,235)          

    รวมเงินลงทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้น และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 1,313               71,624                2,114               -                  (938,235)          -                   (863,184)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,313               71,624                2,114               -                  (938,235)          -                   (863,184)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                     -                   -                  754,136            -                   754,136            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                     -                   -                  (17,320)            -                   (17,320)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                     -                   -                  736,816            -                   736,816            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 587,710            1,978,134           2,114               59,140            5,659,662         1,001               8,287,761         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 12



บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ใบสาํคญั การเปลียนแปลง

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง สัดส่วนการถือหุ้น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ทีจะซือหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย รวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 589,031            2,050,235           381                  59,140            5,817,640         1,001 8,517,428         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินลงทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น และการจัดส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

          เพมิหุ้นสามญั 8 1,681               91,721                (4,372) -                  -                   -                   89,030              

          การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 9 -                   -                     3,570 -                  -                   -                   3,570               

          เงินปันผล 11 -                   -                     -                   -                  (1,180,602)       -                   (1,180,602)       

    รวมเงินลงทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้น และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 1,681               91,721                (802)                 -                  (1,180,602)       -                   (1,088,002)       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 1,681               91,721                (802)                 -                  (1,180,602)       -                   (1,088,002)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                     -                   -                  1,867,994         -                   1,867,994         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                     -                   -                  1,867,994         -                   1,867,994         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 590,712            2,141,956           (421)                 59,140            6,505,032         1,001               9,297,420         

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 13



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,751,042          757,690             1,867,994          754,136             

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (12,227)              (7,258)                -                     -                     

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 762,461             783,087             408,836             412,419             

คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา 10,847               8,223                 7,727                 7,239                 

27,070               5,635                 11,153               10,679               

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุน 8,236                 -                     -                     -                     

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (8,104)                -                     -                     -                     

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ (3,107)                1,408                 (318)                   2,867                 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,602 50                      119                    50                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 964                    56,515               -                     43,719               

สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 22,962               18,441               8,874                 7,355                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนและ 

   การป้องกนัความเสียงทียงัไมเ่กิดขึนจริง 125,237             12,747               21,671               17,643               

รายการจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,526                 5,483                 1,535                 2,570                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (1,019,656)         (628,787)            

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                     -                     (10,374)              (20,791)              

ดอกเบียจ่าย 25,033               39,035               21,961               31,511               

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 150,179             44,494               14,589               (10,710)              

2,865,721 1,725,550 1,334,111 629,900

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (873,109)            295,087             (663,515)            125,355             

สินคา้คงเหลือ (1,394,327)         193,974             (625,273)            (133,900)            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (7,886)                19,502               9,395                 2,498                 

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา (29,494)              (143,863)            (21,927)              (143,863)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (19,627)              7,385                 4,418                 274                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,056,779 (470,331) 774,711 (148,009)

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 4,811 342                    -                     -                     

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (11,172)              (13,926)              (2,530)                (3,202)                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,591,696 1,613,720 809,390 329,053

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (137,715)            (37,352)              (10,562)              (5,133)                

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,453,981 1,576,368 798,828 323,920

(พันบาท)

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 14



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน 1,476                 -                     -                     -                     

เงินสดจ่ายเพือซือหน่วยลงทุน (500,000)            -                     -                     -                     

เงินสดรับจากการขายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 7,245                 6,685                 4,318                 4,691                 

เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (993,694)            (204,154)            (701,351)            (92,561)              

เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,960)                (13,448)              (4,988)                (12,210)              

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     1,019,656          628,787             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10,374               20,791               10,374               20,791               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,481,559)         (190,126)            328,009             549,498             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจ่าย (32,138)              (39,744)              (24,237)              (33,218)              

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 135,265             571,378             (110,959)            (38,622)              

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (2,838)                (16,337)              (2,274)                (12,480)              

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาว 950,115             350,000             485,289             350,000             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (290,440)            (194,277)            (284,140)            (188,110)            

เงินสดรับจากการเพิมทุนและการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั 89,031               69,523               89,031               69,523               

เงินปันผลจ่าย (1,199,347)         (951,779)            (1,180,602)         (938,235)            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (350,352)            (211,236)            (1,027,892)         (791,142)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (377,930)            1,175,006          98,945               82,276               

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนของเงินตราตา่งประเทศสินงวด 28,768 12,521 -                     -                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (349,162) 1,187,527 98,945 82,276

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 2,342,445 957,395 207,355 70,959

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 1,993,283 2,144,922 306,300 153,235

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

1)     ลูกหนีหมุนเวียนอืนจากการขายเครืองจกัรและอุปกรณ์

            (เพมิขึน) ลดลงสุทธิ -                     (26)                     -                     94                      

2)     เจา้หนีหมุนเวียนอืนจากการซือเครืองจกัรและอุปกรณ์

            เพิมขึนสุทธิ 393,042             40,611               288,732             22,429               

3)     สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึน (ลดลง) สุทธิ 1,870 1,548                 (1,723) 11,955               

4)     ตน้ทุนการกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ 6,571 -                     1,946 -                     

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 15



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 สินคา้คงเหลือ 

6 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8 ทุนเรือนหุน้  
9 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 เงินปันผล 
12 ภาษีเงินได ้
13 ก าไรต่อหุน้ 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล   
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยงบการเงินระหว่างกาล
น้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบัญชี 
วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถาน
ประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินค้าตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้ งน้ี 
ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายาม
อย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจปรับขั้นตอนการ
ด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการปรับลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ส่งผลให้ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 ผูบ้ริหารไดก้ าหนดให้มีการปิดการด าเนินงานชัว่คราวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษทั เคซีอี อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั “KCEI” ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และยา้ยงานผลิตของบริษทัย่อยดงักล่าวมาท่ีบริษทัและบริษทั
ยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นการชัว่คราว จนกระทัง่ในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นตน้มา สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม
รถยนต์เร่ิมดีขึ้น ส่งผลให้ค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ของกลุ่มบริษัทเร่ิมทยอยกลบัมาเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด และผูบ้ริหารพิจารณาแลว้ว่าเน่ืองจากสถาณการ์ณต่างๆ ยงัมี
ความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูง การท่ีจะกลบัไปเปิดการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ ตอนน้ี ยงัมีความเส่ียงและ
ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆดา้น เช่น ประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวมของกลุ่มบริษทั เป็นตน้ จากสถานการ์ณ
ดงักล่าวท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ือง 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว   
 
เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณาในเร่ืองการ
ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ของบริษทัย่อยดงักล่าว  จากสมมติฐานต่างๆ ท่ีเป็นไป
ไดแ้ละก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อกลุ่มบริษทั รวมถึงการจดัท าประเมินมูลค่าสินทรัพยท่ี์ส าคญั พบว่ามีรายการ
ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์บางรายการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 0.96 ลา้นบาท 
 
โดยขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัย่อยดงักล่าว  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 30 กนัยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
 (พันบาท) 
สินคา้คงเหลือ 29,576  38,172 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์    
ท่ีดิน  12,000  12,000 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 23,371  37,742 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 47,849  68,182 
อ่ืนๆ 4,261  6,327 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (964)  - 

รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 86,517  124,251 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,069  27,538 
 

 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  1,375,782  996,269 
รายไดค้่าบริการ -  -  38,525  35,733 
รายไดค้่าเช่า -  -  4,845  3,693 
รายไดอ่ื้น -  -  9,703  11,513 
ซ้ือสินคา้ -  -  2,211,888  1,546,466 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  -  60 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  21,150  17,070 
เงินปันผลรับ -  -  1,019,656  628,787 
ค่านายหนา้จ่าย -  -  144,224  85,970 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  123,392  44,523 
        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 1,955  3,552  -  - 
ซ้ือวตัถุดิบ 151,948  85,725  111,849  66,951 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,057  2,035  3,076  1,990 
เงินปันผลรับ 10,374  20,791  10,374  20,791 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,985  733  2,169  390 
รายไดอ่ื้น 6,201  25  5,188  - 
        
กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 106,426  99,415  40,076  35,159 
   ผลประโยชน์จากการเกษียณ 2,562  2,906  370  1,078 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 108,988  102,321  40,446  36,237 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  710,045  654,121 
รวม -  -  710,045  654,121 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  -  -  -  - 
สุทธ ิ -  -  710,045  654,121 

        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น        

   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  -  - 

 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  21,354  10,767 
รวม -  -  21,354 5 10,767 

 
เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,289,140  927,449 
บริษทัร่วม 48,046  29,572  37,895  21,969 
รวม 48,046  29,572  1,327,035  949,418 

 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  16,631  21,216 
บริษทัร่วม 129  62  129  62 
รวม 129  62  16,760  21,278 

 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,266  37 
รวม -  -  2,266  37 

 

4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 กนัยายน  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 30 กนัยายน  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,032,807  2,483,285  2,532,413  1,955,136 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,026,979  649,946  736,789  541,504 
   3 - 6 เดือน 27,539  4,382  14,614  32,075 
   6 - 12 เดือน 23,476  140  5,177  - 
   มากกวา่ 12 เดือน 1,714  3,484  -  - 
รวม 4,112,515  3,141,237  3,288,993  2,528,715 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น   
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 
(2,673) 

  
(2,436) 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 4,109,842  3,138,801  3,288,993  2,528,715 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 60 วนั ถึง 160 วนั 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5  สินค้ำคงเหลือ  
 

สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 ในงบการเงินรวมได้รวมสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตตามค าสั่งซ้ือจ านวน  
808 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2563: 548 ล้านบาท ) และในงบการเงิน เฉพาะกิจการจ านวน  514 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 371 ล้านบาท) ท่ีกลุ่มบริษทัจดัส่งสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ของกลุ่มลูกคา้แลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัคงมี
อ านาจในสินคา้จนกว่าจะมีการเบิกใชใ้นการผลิตของลูกคา้ และจะไดรั้บช าระค่าสินคา้เม่ือมีการเบิกใชใ้นการผลิต
ของลูกคา้และตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจ านวน 104.6 ล้านบาท และ  
38.9 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2563: 77.5 ล้านบาท และ 27.7 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

6  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  วิธีส่วนได้เสีย  วิธีรำคำทุน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน  2564  2563  2564  2563  
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  2,846,530  2,842,720 
ใบส าคญัแสดงสิทธิออกใหก้รรมการและ         
   พนกังานบริษทัยอ่ย  -  -  1,990  2,913 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  -  -  2,848,520  2,845,633 

 
บริษัทร่วม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  28,052  37,516  1,598  1,540 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน    

 
   

 

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  12,227  7,258  -  - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิออกใหก้รรมการและ         
   พนกังานบริษทัร่วม  44  44  44  44 
รายไดเ้งินปันผล  (10,374)  (20,791)  -  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า         
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  3,352  1,967  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  33,301  25,994  1,642  1,584 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,106,752  8,901,650  4,931,145  5,380,455 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 1,334,009  287,694  923,790  125,882 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - 
   มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่าย 

 
 

(24,022) 

  
 

(46,450) 

  
 

(119) 

  
 

(7,610) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (726,511)  (749,630)  (391,354)  (396,336) 
โอน -  6,801  -  491 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
7,749 

  
3,099 

  
- 

  
- 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (964)  (56,515)  -  (43,719) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 8,697,013  8,346,649  5,463,462  5,059,163 

 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 9.45 ลา้น
บาทและ 7.33 ลา้นบาท ตามล าดบั และกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 1.0 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามล าดบั และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 จ านวน 2.9 ลา้นบาทและ 2.4 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
การจดจ านองและจ าน า 

 
7.1 บริษทัและบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั เค ซี อี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

จ ากดั มีเง่ือนไขตามบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมจากธนาคารว่าบริษทั
และบริษทัย่อยจะไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีระบุในขอ้ตกลงไปจ าหน่ายจ่ายโอน จ านอง จ าน าหรือ
ก่อภาระผกูพนัใดๆ  

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองและจ าน าท่ีดินและอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  
 

7.2.1 บริษทั เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 จ านวน 69 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 69 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
จากธนาคาร 

 

7.2.2 บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จ ากัด ได้จดจ านองอาคารส านักงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี  
30 กนัยายน 2564 จ านวน 142 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 145 ล้านบาท) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
จากธนาคาร 

 

7.2.3 บริษทั เคมโทรนิคส์ โปรดกัส์ จ ากดั ไดจ้ดจ านองส่ิงปลูกสร้างและจ าน าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 113 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 97 ล้านบาท) เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

 

7.2.4 บริษทั เคซีอี อเมริกา พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 จ านวน 144 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 149 ล้านบาท)  
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

 

8  ทุนเรือนหุ้น 
 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.5  1,182,794  591,397  1,182,794  591,397 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
- หุ้นสำมัญ 0.5  1,182,794  591,397  1,182,794  591,397 
          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 0.5  1,178,062  589,031  1,172,794   586,397 
ออกหุ้นใหม่ 0.5  3,362  1,681  2,626  1,313 
ณ วันที่ 30 กันยำยน          
- หุ้นสำมัญ 0.5  1,181,424  590,712  1,175,420  587,710 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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  การออกหุ้นใหม่ 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัไดอ้อกหุ้นใหม่จากการใช้ใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2564  2563 
 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (พันหุ้น/พันบาท) 
การใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W6 3,362  1,681  2,626  1,313 
รวม 3,362  1,681  2,626  1,313 

 
9 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

การเปล่ียนแปลงส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของโครงการ ESOP - W6 ท่ีออกและจดัสรรแลว้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 2564  2563 
 จ านวนหน่วย 
 (พันหน่วย) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,732  - 
บวก : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกระหวา่งงวด -  10,000 
หัก :  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิระหวา่งปี (3,362)  (2,626) 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,370  7,374 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 3.5 
ล้านบาทส าหรับงบการเงินรวม (2563: 5.5 ล้านบาท) และจ านวน 1.5 ล้านบาทส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(2563: 2.6 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจากโครงการ ESOP-W6 ดงัน้ี 
 

 จ านวน  ราคาหุน้ละ  รวม  วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุน 
 (พันหุ้น)  (บาท)  (ล้านบาท)  กบักระทรวงพาณิชย ์

เดือน มีนาคม  1,832  26.48  48.5  15 มีนาคม 2564 
เดือน มิถุนายน 1,180  26.48  31.2  15 มิถุนายน 2564 
เดือน กนัยายน 350  26.48  9.3  14 กนัยายน 2564 
รวมส ำหรับงวด 3,362    89.0   

     

การเปล่ียนแปลงส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ในมูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดง
สิทธิของโครงการ ESOP-W6 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   381  - 
เพิ่มขึ้น 3,570  5,527 
ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (4,372)  (3,413) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน (421)  2,114 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พรีเพกและลามิเนต  ผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพว์งจร และผลิตภณัฑ์เคมี โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ท่ีด าเนินการผลิตในประเทศไทย และมีส่วนงานขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ าแนก
ตามส่วนงานทางธุรกิจส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผ่นพิมพว์งจร    
ส าหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวันท่ี ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหว่างกนั รวม 
     30 กันยายน 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากภายนอก 750,438 553,124 1,853,794 1,211,773 4,173,224 3,141,528 3,523,129 2,919,960 9,550,147 7,273,261 439,474 282,637 - - 10,740,059 8,109,022 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,942,995 1,323,409 900,314 771,838 - - 2,394,878 1,772,478 3,295,192 2,544,316 76,472 59,768 (5,314,659) (3,927,493) - - 

รวมรำยได้ 2,693,433 1,876,533 2,754,108 1,983,611 4,173,224 3,141,528 5,918,007 4,692,438 12,845,339 9,817,577 515,946 342,405 (5,314,659) (3,927,493) 10,740,059 8,109,022 

                 
การจ าแนกรายได้                 
รายไดจ้ากการขาย 2,682,891 1,870,779 2,754,108 1,983,611 4,173,224 3,141,528 5,738,601 4,581,940 12,665,933 9,707,079 515,946 342,405 (5,124,711) (3,811,241) 10,740,059 8,109,022 
รายไดค้่าบริการ 10,542 5,754 - - - - 179,406 110,498 179,406 110,498 - - (189,948) (116,252) - - 

รวมรำยได้ 2,693,433 1,876,533 2,754,108 1,983,611 4,173,224 3,141,528 5,918,007 4,692,438 12,845,339 9,817,577 515,946 342,405 (5,314,659) (3,927,493) 10,740,059 8,109,022 

                 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,693,433 1,876,533 2,754,108 1,983,611 4,173,224 3,141,528 5,918,007 4,692,438 12,845,339 9,817,577 515,946 342,405 (5,314,659) (3,927,493) 10,740,059 8,109,022 

รวม 2,693,433 1,876,533 2,754,108 1,983,611 4,173,224 3,141,528 5,918,007 4,692,438 12,845,339 9,817,577 515,946 342,405 (5,314,659) (3,927,493) 10,740,059 8,109,022 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
 ธุรกิจพรีเพกและ ธุรกิจแผ่นพิมพว์งจร    
 ลามิเนต อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม ธุรกิจเคมี รายการตดับญัชีระหว่างกนั รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พันบาท) 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 441,881 350,383       2,498,086 1,393,791 260,372 142,683 (289,594) (200,748) 2,910,745 1,686,109 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                 
รายไดอ้ื่น               264,779 214,293 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย               (397,792) (325,635) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (856,764) (734,923) 
ตน้ทุนทางการเงิน               (31,974) (44,918) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                 
   ในบริษทัร่วม               12,227 7,258 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (150,179) (44,494) 

ก าไรส าหรับงวด               1,751,042 757,690 

                 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564/ 
   31 ธนัวาคม 2563 3,116,927 2,236,333       25,752,576 22,806,379 622,496 590,375 (8,943,824) (8,256,048) 20,548,175 17,377,039 

                 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564/ 
   31 ธนัวาคม 2563 1,528,050 682,539       9,121,975 6,708,160 129,222 106,826 (2,967,670) (2,182,510) 7,811,577 5,315,015 

                 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้คิดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นจ านวน 343 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2563 : จ านวน 260 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนงานท่ีรายงาน 
 ธุรกิจแผ่นพิมพว์งจร 
 อเมริกา ยโุรป เอเชีย รวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พันบาท) 

รำยได้ตำมส่วนงำน 1,419,678 782,289 3,369,439 2,249,382 2,002,294 1,323,392 6,791,411 4,355,063 

         
รายไดจ้ากการขาย 1,419,678 782,289 3,369,439 2,249,382 1,963,769 1,287,659 6,752,886 4,319,330 
รายไดค้่าบริการ - - - - 38,525 35,733 38,525 35,733 

รวม 1,419,678 782,289 3,369,439 2,249,382 2,002,294 1,323,392 6,791,411 4,355,063 

         
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้         
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,419,678 782,289 3,369,439 2,249,382 2,002,294 1,323,392 6,791,411 4,355,063 

รวม 1,419,678 782,289 3,369,439 2,249,382 2,002,294 1,323,392 6,791,411 4,355,063 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 กนัยายน 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  4,109,842  3,138,801  3,288,993  2,528,715 
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา  392,639  373,992  355,098  340,898 

 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีไดร้วมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 เป็นจ านวน 1.7 ลา้นบาท (2563: 4.3 ล้านบาท) และ 10.8  ลา้นบาท (2563: 8.2 ล้านบาท)  ตามล าดบั  และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันเดียวกันเป็นจ านวน 1.2 ล้านบาท  
(2563: 4.4 ล้านบาท) และ 7.7 ล้านบาท (2563: 7.2 ล้านบาท) และไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าว 
 
 

11 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้และ/หรือคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

จ่ายในปี 2564      
เงินปันผลประจ าปี 22 เมษายน 2564 7 พฤษภาคม 2564 0.40  472 
เงินปันผลระหวา่งกาล  10 สิงหาคม 2564 8 กนัยายน 2564 0.60  709 
      
จ่ายในปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 27 มีนาคม 2563 24 เมษายน 2563 0.40  469 
เงินปันผลระหวา่งกาล  11 สิงหาคม 2563 9 กนัยายน 2563 0.40  469 

 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

12 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้ นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได้ประจ าปีถัวเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวม
ของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง ส าหรับระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 คือร้อยละ 6.9  
(30 กันยายน 2563: ร้อยละ 11.9) และร้อยละ 7.9 ส าหรับระยะเวลาเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 (30 กันยายน 
2563: ร้อยละ 5.5)  การเปล่ียนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยส้ินสุดลง อตัราภาษีเงินได้ท่ี
แท้จริงของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง ส าหรับระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 คือร้อยละ -0.1  
(30 กันยายน 2563: ร้อยละ 0.5) และร้อยละ 0.8 ส าหรับระยะเวลาเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 (30 กันยายน 
2563: ร้อยละ -1.4) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีการจ่ายช าระภาษีเพิ่มเติมของปี 2558 ถึง 2560 ในงวดปัจจุบนั 
 

13 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค านวณ
จากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด
ในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ         
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 604,135  250,038  931,244  329,437 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 1,181,074  1,172,794  1,181,074  1,172,794 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 65  285  65  285 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย 
   ถ่วงน ้ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน)  1,181,139 

 
1,173,079 

 
1,181,139 

 
1,173,079 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.51  0.21  0.79  0.28 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ         
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 1,725,294  746,206  1,867,994  754,136 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,178,062  1,172,794  1,178,062  1,172,794 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 1,831  96  1,831  96 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย 
   ถ่วงน ้ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน)  1,179,893 

 
1,172,890 

 
1,179,893 

 
1,172,890 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 1.46  0.64  1.58  0.64 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ
งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 604,135  250,038  931,244  329,437 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธี        
    ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 1,181,139  1,173,079  1,181,139  1,173,079 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 1,098  515  1,098  515 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธี        
    ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (ปรับลด) 1,182,237  1,173,594  1,182,237  1,173,594 

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.51  0.21  0.79  0.28 

 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,725,294  746,206  1,867,994  754,136 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธี        
    ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 1,179,893  1,172,794  1,179,893  1,172,794 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีเลือกซ้ือหุน้ 1,738  -  1,738  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธี        
    ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (ปรับลด) 1,181,631  1,172,794  1,181,631  1,172,794 

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.46  0.64  1.58  0.64 

 

14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
     หน่วยลงทุน  498,392  -  498,392  498,392  -  -  498,392 
     รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  498,392  -  498,392         
               

หนี้สินทางการเงิน               
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน               
     สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15 (36,242)  -  (36,242)  -  (36,242)  -  (36,242) 
     สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 15 (2,397)  -  (2,397)  -  (2,397)  -  (2,397) 
     รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน  (38,639)  -  (38,639)         

               

               



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563               

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
     สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15 1,276  -  1,276  -  1,276  -  1,276 
     สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ 15 3,887  -  3,887  -  3,887  -  3,887 
     สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 15 (173)  -  (173)  -  (173)  -  (173) 
     รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  4,990  -  4,990         

               

               
               
               
               



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่า
ยติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัในระหวา่งงวด 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
หน่วยลงทุน  มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน

ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และสัญญาป้องกนั
ความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบ 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  และสัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคา
วตัถุดิบอา้งอิงราคาจากสัญญาท่ีประกาศโดยสถาบนัการเงิน 

 

15 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  57,298  88,030  56,008  87,779 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  416,407  197,333  272,484  104,808 
ท่ีดิน  195,000  -  195,000  - 
รวม  668,705  285,363  523,492  192,587 

         

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน    

     ภายใต้สัญญาบริการระยะยาวที่บอกเลิกไม่ได้ 

        

ภายในหน่ึงปี  37,885  19,339  23,181  2,154 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  5,366  8,091  3,621  349 
รวม  43,251  27,430  26,802  2,503 

         

ภาระผูกพนัอื่นๆ         
ค าสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ส าหรับวตัถุดิบ  1,969,671  909,417  327,926  234,715 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  49,305  49,142  46,687  46,487 
รวม  2,018,976  958,559  374,613  281,202 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาซ้ือขายที่ดิน 
 
ในระหว่างงวดไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัจ่ายเงินมดัจ าล่วงหน้าให้กบับริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 26 ลา้น
บาท เพื่อซ้ือท่ีดิน โดยมีการช าระเงินท่ีเหลือจ านวน 195 ลา้นบาทพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในเดือนตุลาคม 2564 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน จ านวน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 (พัน)  
 

(ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
    สัญญาขาย    
       เหรียญสหรัฐอเมริกา 26,059 12 ตุลาคม 2564 – 1 เมษายน 2565 31.3080 – 33.9150 
       ยโูร 1,500 4 ตุลาคม 2564 – 1 เมษายน 2565 39.4010 – 39.5800 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน จ านวน วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 (พัน)  
 

(ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
    สัญญาขาย    
       เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,164 31 มีนาคม 2564 – 28 มิถุนายน 2564  30.0410 – 31.7020 
       ยโูร 100 28 เมษายน 2564 37.0500 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
บริษทั ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง บริษทัย่อยตกลงท่ีจะแลกเปล่ียนสกุลเงิน 0.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 30 ลา้นบาท) เป็น
สกุลเงิน 100 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2565 

 



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง (Copper Swap)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง (Copper Swap) 
ดงัน้ี 

                            ราคาตลาดของวตัถุดิบ 
   สินคา้       ปริมาณ       ราคาตามสัญญา      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     วนัท่ีครบก าหนด 
                  (ตนั)                  (เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตนั) 
สัญญาซื้อ 
ทองแดง        50                   6,500                    7,742                      31 มกราคม 2564  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มียอดคงเหลือของสัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคา
ทองแดง (Copper Swap) 
 

สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

งบกำรเงินรวม 
 สกุลเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราใชสิ้ทธิ วนัใชสิ้ทธิ 
  (พัน) 

 
(บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

สิทธิเลือกซ้ือขาย เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,000 30.3000 12 กุมภาพนัธ์ 2564 
สิทธิเลือกซ้ือขาย เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,000 30.3000 11 มีนาคม 2564 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ 
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