
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย
และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี       
21 ธันวาคม 2535 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมาย
ไทย โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 677 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน
สุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร 

 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตาม
กฎหมายไทย โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่ 115/2 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพรีเพกและลามิเนต ใหกับบริษัทฯและบริษัทยอย 
สองแหง (บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด)  

 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดย
มีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 117, 118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต
และจําหนายแผนพิมพวงจร  
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 3.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
(ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้  

รอยละของรายไดท่ี
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี      

31 ธันวาคม 

รอยละของสินทรัพยท่ี
รวมอยูในสินทรัพยรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

อัตรารอยละ               
ของการถือหุน ช่ือบริษัท 

2548 2549 2548 2549 2548 2549  
ถือหุนโดยบริษัทฯ       
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 94.99 94.99 12 15 19 21 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 57 58 49 45 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 70.24 70.24 8 7 2 1 
 (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 52.00 และ              
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                
รอยละ 19.20)       

ถือหุนโดยบริษัทยอย       
บริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด 100.00 - - - - - 
 (จัดต้ังในประเทศสิงคโปรและถือหุนโดย                
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด รอยละ 100.00)       

 3.2 งบการเงินของบริษัทยอยท่ีถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในตางประเทศไดแปลง
คาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย ณ วันท่ีในงบดุล สําหรับรายการสินทรัพยและ
หนี้สิน หรืออัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนในระหวางป สําหรับรายไดและคาใชจาย ผลตางซ่ึง
เกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ใน
สวนของผูถือหุน  
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 3.3 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและรายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญและยอดเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบ
การเงินรวมแลว  

 3.4 สวนเกินของราคาทุนท่ีสูงกวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุนไดแสดงไว
เปน “คาความนิยม” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม สวนเกินนี้จะถูกตัดจําหนายเปน
คาใชจายภายในระยะเวลา 5 และ 10 ป นับต้ังแตวันท่ีเขาซ้ือหุนในบริษัทยอย 

 3.5 มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีต่ํากวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุนได
แสดงไวเปน “คาความนิยมติดลบ” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม สวนต่ํานี้จะถูกรับรู
เปนรายไดภายในระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันท่ีเขาซ้ือหุนในบริษัทยอย 

4. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี/มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใช 

 4.1 ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยสามแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด  บริษัท  ไทยลามิเนต  แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด  และบริษัท  เคซีอี  เทคโนโลยี  จํากัด                         
ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในการตีราคาสินคาคงเหลือตามเกณฑราคาทุนจากวิธีเขากอน-
ออกกอนเปนวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเนื่องจากผูบริหารเห็นวาวิธีดังกลาวจะสะทอนมูลคาปจจุบัน
ของสินคาและใหประโยชนในการประมวลผลการดําเนินงานและการวางแผนดีข้ึน การ
เปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากรแลว 

 4.2 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 26/2549 เร่ือง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
(แกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการท่ีมีอํานาจ
ควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดย
กิจการท่ีไมประสงคจะใชวิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงส้ินป 2549 
และใหใชวิธีราคาทุนเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550  

ท้ังนี้บริษัทฯเลือกท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในป 
2550 นั้น จะมีผลใหบริษัทฯตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับป 2549 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับป 2550 ใหม ซ่ึงจะมีผลทําใหขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯสําหรับป 2549 เพิ่มข้ึนเปนจํานวนเงินประมาณ 14.5 ลานบาท (0.05 บาทตอหุน) และสวน
ของผูถือหุนในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 667.0 ลานบาท 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้  

5.1 การรับรูรายได 

 ก) ขายสินคา 

30 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตาม
ราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหัก
สวนลดแลว  

 ข) ดอกเบ้ียรับ 

31 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 ค) เงินปนผลรับ 

32 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ
ส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงมีกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับต้ังแตวันท่ีไดมาและ
ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช  

 5.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยอาศัยการ
วิเคราะหอายุลูกหนี้และสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันท่ีในงบดุล รวมถึงแนวโนมท่ี             
จะไดรับชําระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเปนรายๆ ไป 
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5.4    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.5 สินคาคงเหลือและคาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

 สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือ
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนของวัตถุดิบ คาแรง
ทางตรงและคาโสหุยในการผลิต  

 วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลือง อะไหลและอุปกรณโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

 มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวย
คาใชจายในการขายสินคานั้น 

   คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยจะต้ังข้ึนสําหรับสินคาท่ีลาสมัย เคล่ือนไหวชา
หรือเส่ือมคุณภาพ 

5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเงินลงทุนในบริษัทรวมแสดง
มูลคาตามวธีิสวนไดเสีย 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตาม           
มูลคายุติธรรม ซ่ึงคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคาท่ีเปล่ียนแปลงไปของหลักทรัพยดังกลาว จะบันทึกเปน
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ตนทุนของเงินลงทุนดังกลาวคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก 
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ค) หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยแสดงตามราคาทุนซ่ึงเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน
และกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหุนดังกลาวจะบันทึกเขาไปในสวนของผูถือหุน 

 5.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือม
ราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

   คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการ       
ใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ :- 

อาคารและโรงงาน -  20 - 25  ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน -  5 - 16  ป 
สวนปรับปรุงโรงงานและสํานักงาน -  5 - 20  ป 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  5 - 10  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

   ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางทางและระหวางติดต้ัง 

5.8 การบันทึกตนทุนการกูยืมเงินเปนราคาทุนของทรัพยสิน  

 ตนทุนการกูยืมซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับเงินกูยืมท่ีกูมาโดยเฉพาะสําหรับการจัดหาสินทรัพยถาวรจะ
ถูกนําไปรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยถาวรจนกวาสินทรัพยถาวรนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชงาน 

5.9 การดอยคาของสินทรัพย 

 ณ วันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงช้ีวาสินทรัพยมีการดอยคา
หรือไม หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวา           
จะไดรับคืนของสินทรัพย (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือ
มูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย             
สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทากับ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน  
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5.10 คาความนิยม/คาความนิยมติดลบ 

 สวนของตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีสูงกวา/ต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินท่ีระบุไดของบริษัทยอยเฉพาะสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ณ วันซ้ือหุนถือเปนคาความนิยม/    
คาความนิยมติดลบ และจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจาย/รับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงภายใน
ระยะเวลา 5 และ 10 ป 

5.11 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

5.12 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมาย
ภาษีอากร 

5.13 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินปบัญชี กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะถูกตัด
จําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา  

 5.14 เงินตราตางประเทศ 

   รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา         
แลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู                  
ณ วันท่ีในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล  

   กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงาน  
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 5.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะ
ส้ันและระยะยาว 

   บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจาก
ราคาวัตถุดิบ โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา ณ วันส้ินงวด โดยแสดงเปน
รายการในสวนของผูถือหุนและจะรับรูเปนตนทุนของวัตถุดิบเม่ือไดรับวัตถุดิบ 

5.16 การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการต้ังสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณ
ไว 

6. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
และ 2548 มีดังตอไปนี้  

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 2549 2548 2549 2548 
ซื้อสินทรัพยถาวร 282,757,219 71,320,293 50,890,299 3,461,756 
บวก(หัก) :      
เจาหน้ีอื่นจากการซื้อสินทรัพยถาวร (167,409,734) (56,470,213) (44,534,651) (2,825,466) 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการ          
ซื้อสินทรัพยถาวร - (68,289) (11,685,648) (3,834,290) 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน - (785,886) - - 
เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท (113,969,117) (13,066,774) - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (704,214) - - - 
เงินมัดจําคาสินทรัพยถาวร - (299,000) - - 
ดอกเบี้ยคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ     
เครื่องจักรและอุปกรณ (607,665) (8,965) - - 

ลูกหน้ีอื่นจากการขายสินทรัพยถาวร - 38,000 - - 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการขาย     
สินทรัพยถาวร - - 5,330,000 3,198,000 
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อื่น ๆ (66,489) (659,166) - - 

 - - - - 
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7. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางนับจาก
วันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้  

(หนวย : บาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 

ลูกหน้ีการคา – กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 456,260,855 567,200,817 170,150,633 200,803,139 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 94,144,072 161,227,614 45,792,417 79,246,573 
3 – 6 เดือน 309,308 2,430,832 84,935 853,460 
6 – 12 เดือน 144,705 62,285 20,851 1,063 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 48,018 - 48,018 - 

550,906,958 730,921,548 216,096,854 280,904,235 รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 
ลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 1,264,238,473 1,022,113,622 323,879,203 334,006,301 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 190,365,839 257,167,050 69,013,968 87,696,829 
3 - 6 เดือน 4,817,779 764,366 3,051,742 436,366 
6 - 12 เดือน 1,799,906 1,068,420 1,738,239 644,957 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 457,079 323,458 457,079 200,136 

1,461,679,076 1,281,436,916 398,140,231 422,984,589 รวมลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ 
รวมลูกหน้ีการคา 2,012,586,034 2,012,358,464 614,237,085 703,888,824 
หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,033,531) (496,981) (1,033,531) (137,323) 

2,011,552,503 2,011,861,483 613,203,554 703,751,501 ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัท
เหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  
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  (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ   

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2548 2549 2548  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - 

 
- 272.8 203.2 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาขายสินทรัพยถาวร - - 8.8 19.7 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร
และราคาท่ีตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ - - 125.7 - ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
ซื้อสินคา - - 799.2 658.2 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 29.4 4.5 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 1,782.7 1,700.5 532.4 570.1 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มี

คุณภาพใกลเคียงกันและ 
เงื่อนไขการขายเชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 257.1 330.6 101.6 150.1 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มี
คุณภาพใกลเคียงกันและ 
เงื่อนไขการซื้อเชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 40.0 33.5 20.4 24.8 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปน            
อัตราสากลสําหรับธุรกิจ
เชนเดียวกัน 

      
     รายการธุรกิจกับบริษัทที่

เก่ียวของกัน 
ดอกเบ้ียรับ 29.9 29.9 29.9 29.9 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 2549 2548 2549 2548 
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัทยอย     

1บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 65,763,955 70,793,245 
2บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 6,791,283 3,980,537 
3

- - 737,348 1,053,595 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 73,292,586 75,827,377 
4บริษัทรวม     

5บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 487,655,378 645,607,018 104,504,723 152,497,144 
6

63,251,580 85,314,530 38,299,545 52,579,714 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
550,906,958 730,921,548 142,804,268 205,076,858 รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 550,906,958 730,921,548 216,096,854 280,904,235 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
7บริษัทยอย     

8บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 5,620,846 3,720,682 
9

- - 331,549 418,420 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 5,952,395 4,139,102 
10บริษัทรวม     

11บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 2,227 36,922 - - 
12

- 318,470 - - บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวม 2,227 355,392 - - 
13บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม    399,235,126 399,235,126 399,235,126 399,235,126 
ดอกเบี้ยคางรับ 241,284,199 211,341,565 241,284,199 211,341,565 

 640,519,325 610,576,691 640,519,325 610,576,691 
หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (640,519,325) (610,576,691) (640,519,325) (610,576,691) 

 - - - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน, สุทธิ 2,227 355,392 5,952,395 4,139,102 
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(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 2549 2548 2549 2548 
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
14บริษัทยอย     

15บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 185,010,106 75,039,488 
16บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 60,799,674 129,426,343 

17

- - 14,168,199 1,634,301 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 259,977,979 206,100,132 

18บริษัทรวม     

19

67,794,102 98,284,054 24,488,515 35,489,837 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
67,794,102 98,284,054 24,488,515 35,489,837 รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 67,794,102 98,284,054 284,466,494 241,589,969 

     
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
20บริษัทยอย     

21บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 10,053,424 3,641,340 
22บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 1,657,394 - 

- - - 192,950 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย - - 11,710,818 3,834,290 

23บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 10,733,972 8,312,980 1,413,519 1,521,192 

78,332 - - - บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 
10,812,304 8,312,980 1,413,519 1,521,192 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 
10,812,304 8,312,980 13,124,337 5,355,482 รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จใหแก 
กรรมการและผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 20.9 ลานบาท และ 20.5 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ :  
16.2 ลานบาท และ 15.4 ลานบาท ตามลําดับ)  

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ 23.3 

9. สินคาคงเหลือ  

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ประกอบดวย  

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 

24สินคาสําเร็จรูป 175,582,503 164,217,079 36,546,162 21,887,733 
33งานระหวางทํา 367,903,186 361,943,435 93,822,265 84,688,124 
วัตถุดิบ 320,873,744 286,736,483 62,716,303 63,622,085 
วัสดุสิ้นเปลือง 236,206,148 225,698,567 98,175,577 84,385,044 
อะไหลและอุปกรณ 203,056,390 206,098,951 65,996,749 65,102,246 

สินคาระหวางทาง 87,785,448 57,097,798 15,375,872 9,743,258 

รวม 1,391,407,419 1,301,792,313 372,632,928 329,428,490 
หัก : คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคา

ลาสมัย (20,852,876) (13,412,331) (12,731,126) (4,302,935) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,370,554,543 1,288,379,982 359,901,802 325,125,555 



10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ      งบการเงินรวม 

เงินลงทุน เงินลงทุน    สัดสวนเงินลงทุน 

วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย ทุนชําระแลว วิธีสวนไดเสีย  งบการเงิน งบการเงิน 
ชื่อบริษัท 2549 2548 รวม เฉพาะบริษัทฯ 

(

2549 2548 2549 2548 2549 2548 

   รอยละ) (รอยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
บริษัทยอย         

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100,000,000 100,000,000 
94.993 94.993 - - 172,499,000 172,499,000 539,163,907 592,117,509 บาท บาท 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 250,000,000 250,000,000 
70.239 52.000 - - 157,710,310 157,710,310 402,273,545 350,685,183 บาท บาท 

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด 1,150,000,000 900,000,000 
100.000 100.000 - - 1,150,000,000 900,000,000 586,728,865 511,162,676 บาท บาท 

     - - 1,480,209,310 1,230,209,310 1,528,166,317 1,453,965,368 รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทรวม           
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 48.750 25.000 58,558,481 45,436,701 321,816 321,816 45,161,194 38,432,075 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 500,000   500,000   
เหรียญสิงคโปร เหรียญสิงคโปร 47.770 24.500 22,557,649 22,480,498 2,100,569 2,100,569 13,021,567 12,981,998 

    81,116,130 67,917,199 2,422,385 2,422,385 58,182,761 51,414,073 รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 

    81,116,130 67,917,199 1,482,631,695 1,232,631,695 1,586,349,078 1,505,379,441 รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 และ 31 กรกฎาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งมีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 900 ลานบาท (หุนสามัญ 90 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,400 ลานบาท (หุนสามัญ 140 ลาน
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดย
เรียกชําระแลวเปนจํานวน 250 ลานบาท และบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวง
พาณิชย    เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากการดําเนินงานปกอนๆ ในอัตรา          
หุนละ 10.50 บาท  รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 105 ลานบาท โดยบริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุน
ของบริษัทยอยในวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 และวันท่ี 13 กันยายน 2549  

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากการดําเนินงานปกอนๆ ในอัตรา          
หุนละ 2 บาท  รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 50 ลานบาท โดยบริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนของ
บริษัทยอยในวันท่ี 30 สิงหาคม 2549 

ในระหวางป 2548 ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอย 

10.1 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังนี้ 

งบการเงินรวม  
จํานวนเงิน สัดสวนเงินลงทุน  

 2549 2548 2549 2548 

 (รอยละ) (รอยละ) (บาท) (บาท) 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 48.75 48.75 19,078,022 12,643,960 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 47.77 47.77 1,043,783 4,126,928 

   20,121,805 16,770,888 
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 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 สัดสวนเงินลงทุน จํานวนเงิน 

 2549 2548 2549 2548 

 (รอยละ) (รอยละ) (บาท) (บาท) 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 25.00 25.00 9,783,601 6,484,082 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 24.50 24.50 535,329 2,116,595 

   10,318,930 8,600,677 

สําหรับป 2549 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนคํานวณจากงบการเงิน 
ซ่ึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหง
ดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงิน 

10.2 ในป 2541 บริษัทฯไดจายชําระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัท อวาตา ซิสเต็มส 
คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 399 ลานบาท ใน
งบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทดังกลาวไดดําเนินการชําระบัญชีภายใต
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Chapter 7 of the U.S. Federal Bankruptcy Code) เสร็จส้ินแลวโดย
บริษัทฯไมไดรับชําระหนี้จากบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯกําลังอยูระหวางการ
ดําเนินการฟองรองบริษัทดังกลาวตอศาลในประเทศไทย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจากการค้ําประกันเงินกูยืมของ
บริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
เงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ังจํานวนตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 8 

 



 

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม  
     เครื่องตกแตง     โรงงานและ เครื่องจักรและ   
   เครื่องจักร  ติดตั้งและ   สวนปรับปรุง อุปกรณ เครื่องจักร  
  อาคาร และอุปกรณ สวนปรับปรุง อุปกรณ สวนปรับปรุง  โรงงานระหวาง ระหวาง และอุปกรณ  

 ที่ดิน และโรงงาน โรงงาน โรงงาน สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง ติดตั้ง ระหวางทาง รวม 

ราคาทุน :            
   ณ 31 ธันวาคม 2548 366,940,482 590,459,886 6,022,617,247 73,922,179 504,533,395 11,196,385 38,635,067 699,500 113,477,804 27,271 7,722,509,216 
   ซื้อเพิ่ม 37,850,500 652,700 44,952,835 4,165,400 11,528,093 192,206 7,480,433 16,604,110 633,057,688 14,436,013 770,919,978 
   โอนเขา (โอนออก) - 9,100,000 173,021,748 3,772,095 1,344,145 707,850 - (699,500) (187,219,066) (27,272) - 

   จําหนาย - - (158,120,164) (40,293) (5,119,517) (110,115) (1,919,203) - (14,433,632) - (179,742,924) 

   404,790,982 600,212,586 6,082,471,666 81,819,381 512,286,116 11,986,326 44,196,297 16,604,110 544,882,794 14,436,012 8,313,686,270 ณ 31 ธันวาคม 2549 
คาเสื่อมราคาสะสม :            
   ณ 31 ธันวาคม 2548 - 160,918,673 2,009,136,278 47,457,174 199,119,004 6,455,590 25,090,323 - - - 2,448,177,042 
   คาเสื่อมราคาสําหรับป - 25,848,030 442,591,550 3,699,053 55,041,062 821,127 4,146,812 - - 36,595 532,184,229 
   คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            

      สินทรัพยที่จําหนายระหวางป - - (130,622,395) (40,288) (4,950,209) (41,226) (720,878) - - - (136,374,996) 

   - 186,766,703 2,321,105,433 51,115,939 249,209,857 7,235,491 28,516,257 - - 36,595 2,843,986,275 ณ 31 ธันวาคม 2549 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :            

   ณ 31 ธันวาคม 2548 366,940,482 429,541,213 4,013,480,969 26,465,005 305,414,391 4,740,795 13,544,744 699,500 113,477,804 27,271 5,274,332,174 

   404,790,982 413,445,883 3,761,366,233 30,703,442 263,076,259 4,750,835 15,680,040 16,604,110 544,882,794 14,399,417 5,469,699,995 ณ 31 ธันวาคม 2549 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :         

   ป 2548 (488.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   511,709,360 

   ป 2549 (510.4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   532,184,229 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

     เครื่องตกแตง     เครื่องจักรและ   
   เครื่องจักร  ติดตั้งและ   อุปกรณ เครื่องจักร  
  อาคาร และอุปกรณ สวนปรับปรุง อุปกรณ สวนปรับปรุง  ระหวาง และอุปกรณ  

 ที่ดิน และโรงงาน โรงงาน โรงงาน สํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง ระหวางทาง รวม 

ราคาทุน :           
   ณ 31 ธันวาคม 2548 231,603,891 72,025,125 1,364,634,045 44,020,035 24,495,350 8,938,530 13,783,181 19,442,660 - 1,778,942,817 
   ซื้อเพิ่ม - - 10,285,806 2,412,727 1,104,942 175,348 1,707,136 259,541,938 6,557,775 281,785,672 
   โอนเขา (โอนออก) - 9,100,000 55,471,695 2,207,720 846,018 858,003 - (68,483,436) - - 

   จําหนาย - - (84,028,893) (18,000) (1,346,976) (89,883) (1,233,100) (7,530,240) - (94,247,092) 

   ณ 31 ธันวาคม 2549 231,603,891 81,125,125 1,346,362,653 48,622,482 25,099,334 9,881,998 14,257,217 202,970,922 6,557,775 1,966,481,397 

คาเสื่อมราคาสะสม :           
   ณ 31 ธันวาคม 2548 - 48,345,390 792,310,005 36,545,067 17,652,061 5,331,653 11,572,918 - - 911,757,094 
   คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,595,748 104,463,771 2,628,534 2,317,751 476,835 667,450 - - 114,150,089 
   คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพย          

ที่จําหนายระหวางป - - (79,846,176) (17,999) (1,346,891) (31,447) (475,275) - - (81,717,788) 

   ณ 31 ธันวาคม 2549 - 51,941,138 816,927,600 39,155,602 18,622,921 5,777,041 11,765,093 - - 944,189,395 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :           

   ณ 31 ธันวาคม 2548 231,603,891 23,679,735 572,324,040 7,474,968 6,843,289 3,606,877 2,210,263 19,442,660 - 867,185,723 

   ณ 31 ธันวาคม 2549 231,603,891 29,183,987 529,435,053 9,466,880 6,476,413 4,104,957 2,492,124 202,970,922 6,557,775 1,022,292,002 

คาเสื่อมราคาสําหรับป :          

   ป 2548 (112.7 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   116,091,451 

   ป 2549 (110.3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   114,150,089 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุน
กอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 780.7 ลานบาท และ 560.0 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ : 431.7 ลานบาท และ 
342.8 ลานบาท ตามลําดับ) 



 

11.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนํา
ทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือ
กอภาระผูกพันใดๆ  

11.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณ
ดังตอไปนี้  

 11.2.1 บริษัทฯไดจดจํานองท่ีดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 
61.3 ลานบาท เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 14 

 11.2.2 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิง
ปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 
199.0 ลานบาท เพื่อใหเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุ 14 

 11.2.3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิง
ปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 13 และ 14 

11.3 บริษัทยอยสองแหงคือ บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัดและบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด ไดบันทึกดอกเบ้ียจายไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางติดต้ัง
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวน 2.0 ลานบาท (2548 : 2.7 ลานบาท) 
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12. คาความนิยม/คาความนิยมติดลบ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม  

 2549 2548 

คาความนิยม 57,204,718 57,204,718 
(57,137,201) (57,069,684) หัก :  คาความนิยมตัดจําหนายสะสม 

คาความนิยม - สุทธิ 67,517 135,034 

   
คาความนิยมติดลบ (17,968,446) (17,968,446) 

7,187,376 3,593,688 หัก :  คาความนิยมติดลบตัดจําหนายสะสม 

คาความนิยมติดลบ - สุทธิ (10,781,070) (14,374,758) 

   
(3,526,171) (3,526,171) คาความนิยม/คาความนิยมติดลบตัดจําหนายสําหรับป 

13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 
2548 ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 2549 2548 2549 2548 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 32,806,525 18,227,602 6,906,731 - 
เงินกูยืมระยะสั้น 1,072,000,000 996,300,000 235,000,000 255,000,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 1,910,200,000 1,530,000,000 563,500,000 386,000,000 

405,507,721 256,099,821 16,240,697 22,251,680 ทรัสตรีซีท 
3,420,514,246 2,800,627,423 821,647,428 663,251,680 รวม 

13.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัทฯคํ้า
ประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

13.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของ
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  
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13.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมีการจดจํานองท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปนหลักประกัน   

14. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 260,242,428 233,143,981 120,043,872 38,704,607 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 1,465,624,770 2,034,442,770 2,850,000 44,908,000 

 1,725,867,198 2,267,586,751 122,893,872 83,612,607 

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (696,813,251) (736,743,697) (74,648,460) (58,505,133) 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง     

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,029,053,947 1,530,843,054 48,245,412 25,107,474 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ัน
แนลจํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปน
จํานวน  5.4 ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 2.5 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (2548 : 4.8 
ลานยูโรใน             งบการเงินรวมและ 0.8 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดเจรจาขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ชําระหนี้เงินตนกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแหงหนึ่งสําหรับเงินกูยืมวงเงิน 1,070 ลานบาท โดย
ในเดือนกันยายน 2549 บริษัทยอยไดรับหนังสือขอตกลงแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญากูเงินจากธนาคาร
โดยธนาคารยินยอมใหเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้เงินตนเปนชําระคืนเงินตนท้ังหมดจํานวน 
267.50 ลานบาทภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 ตอมาบริษัทฯไดขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้กับ
ธนาคารอีกคร้ังหนึ่งโดยกลับไปชําระหนี้ตามกําหนดในสัญญาเดิมกลาวคือใหชําระคืนเงินตนจํานวน 
133.75 ลานบาท ภายในเดือนธันวาคม 2549 ซ่ึงบริษัทฯไดชําระหนี้เงินตนเรียบรอยแลวและสวนท่ีเหลือ
อีกจํานวน 133.75 ลานบาท ใหชําระในเดือนมกราคม 2550 และเดือนเมษายน 2550 โดยบริษัทฯไดทํา
ขอตกลงแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญากูเงินจากธนาคารในเดือนมกราคม 2550  



 

 รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้  

เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว 

   สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  ระยะเวลา ชําระคืน ชําระ 
ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม เงินกู เงินตน ดอกเบี้ย 

   (บาท) (บาท) (บาท)    
เฉพาะของบริษัทฯ        

1. 11 มีนาคม 2546 48,000,000 บาท 2,850,000 - 2,850,000 4 ป 1 เดือน 1 เดือน 
2. 18 สิงหาคม 2548 1,000,000 ยูโร 16,050,753 5,670,311 21,721,064 2 ป  1 เดือน  1 เดือน 

55,747,707 42,575,101 98,322,808 3 3. 9 มิถุนายน 2549 3,500,000 ยูโร ป 1 เดือน 1 เดือน 

 74,648,460 48,245,412 122,893,872    รวมเงินกูยืมเฉพาะของบริษัทฯ 
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   จํานวนเงินกูยืมระยะยาว เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม 
   สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด  ระยะเวลา ชําระคืน ชําระ 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา วงเงินกูยืม ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป รวม เงินกู เงินตน ดอกเบี้ย 

   (บาท) (บาท) (บาท)    
บริษัทยอย        
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด       

1. 2 กรกฎาคม 2547 109,500,000 บาท 36,540,000 33,375,000 69,915,000 4 ป  1 เดือน  1 เดือน 
2. 2 กรกฎาคม 2547 1,000,000 ยูโร 15,924,641 14,593,765 30,518,406 4 ป 1 เดือน 1 เดือน  

  52,464,641 47,968,765 100,433,406    
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด       

1. 18 กรกฎาคม 2545 340,000,000 บาท 46,400,000 34,800,000 81,200,000 5 ป 3 เดือน 3 เดือน 
  46,400,000 34,800,000 81,200,000    
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด        

1. 9 กุมภาพันธ 2544 1,070,000,000 บาท 133,750,000 - 133,750,000 6 ป 3 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 
2. 1 ธันวาคม 2546 3,000,000 ยูโร 33,630,150 76,050,000 109,680,150 6 ป 3 เดือน 3 เดือน 
3. 9 สิงหาคม 2547 445,500,000 บาท 104,800,000 288,300,000 393,100,000 6 ป 3 เดือน 1 เดือน 
4. 20 กันยายน 2547 704,049,770 บาท 167,720,000 200,889,770 368,609,770 4 ป 6  เดือน 3 เดือน 1 เดือน 
5. 27 ตุลาคม 2547 124,500,000 บาท 29,200,000 88,000,000 117,200,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน 
6.   28 กุมภาพันธ 2548 180,000,000 บาท 42,400,000 137,600,000 180,000,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน 
7. 31 ตุลาคม 2548 200,000,000 บาท 11,800,000 107,200,000 119,000,000 1 ป 8  เดือน 3 เดือน  1 เดือน 

  523,300,150 898,039,770 1,421,339,920    
รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  622,164,791 980,808,535 1,602,973,326    

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย 696,813,251 1,029,053,947 1,725,867,198    
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14.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯเปนเงินกูสกุลบาทและยูโรโดยคิดอัตราดอกเบ้ีย MLR 
(Minimum Loan Rate) ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืมบางสวนคํ้า
ประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยและบริษัทฯไดจดจํานองท่ีดิน
บางสวนเปนหลักประกัน 

14.2 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
เปนเงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.5 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป 
ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

14.3 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย
แหงหนึ่งเปนเงินกูสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ตอป 
เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและการจดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและจํานํา
เคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทยอย  

 นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 บริษัทยอยไดทําสัญญากูยืมเงินใหมกับธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่ง เพ่ือนําเขาเคร่ืองจักรและอุปกรณและเพื่อปรับปรุงอาคารโรงงาน ในวงเงินจํานวนรวม 
135 ลานบาท เงินกูยืมนี้มีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกสามเดือนเปนระยะเวลา 8 งวด โดยเร่ิมผอน
ชําระงวดแรกในเดือนท่ี 27 นับจากวันท่ีเบิกรับเงินกูงวดแรก และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก          
สามเดือน ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตราเงินใหกูยืมข้ันตํ่า (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ตอป 
MLR สําหรับเงินกูท่ีเปนสกุลเงินบาทและอัตรา SIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป สําหรับเงินกูท่ีเปน
สกุลเงินตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยยังไมไดเบิกเงินกูยืมดังกลาว 

14.4 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปน
เงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียระหวาง MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.25           
ตอป ถึง MLR (Minimum Loan Rate) ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.0 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืม
ระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานํา
เคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  

14.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ียังมิไดเบิก
ใชเปนจํานวนเงินประมาณ 1.2 ลานยูโร และ 216.0 ลานบาท หรือเทียบเทารวมท้ังส้ินประมาณ 
273.3 ลานบาท 
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15. ทุนเรือนหุน 

15.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนกูแปลงสภาพ 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเร่ืองตางๆ               
ดังนี้  

ก) อนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
พนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP) จํานวน 3,000,000 หนวย และจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนเพ่ือรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

ข) อนุมัติใหบริษัทฯเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯชนิดระบุช่ือผูถือหุนกู 
จํานวนไมเกิน 500 ลานบาท โดยเสนอขายวงจํากัดใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ
ดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2549 บริษัทฯไดมีหนังสือขอถอนคําขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนท่ีออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิแกพนักงานตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
ของบริษัทฯท่ีจะเสนอขายมีราคาสูงกวาราคาตลาดในปจจุบันของหุนของบริษัทฯ ซ่ึงไมอาจเอ้ือ
ประโยชนตามวัตถุประสงคในการเสนอขายหลักทรัพยแกพนักงานของบริษัทฯโดยทางสํานักงานฯ
ไดรับทราบการขอถอนคําขออนุญาตดังกลาว เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2549 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯยังไมมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาวขางตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูจํานวน 70,000 หนวย อยางไรก็
ตาม ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในปปจจุบัน และระยะเวลาการใชสิทธิส้ินสุด         
ลงแลวในปปจจุบัน 
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15.2 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 

  หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยเปนหุนสามัญ ซ่ึงออกจําหนายโดยบริษัทฯและถือไว
โดยบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต           
แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

  การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของ           
ผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายละเอียด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ดังนี้ 

 2549 2548 

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอย (หุน) 4,905,000 4,515,000 

   
ราคาทุนของหุน (บาท) 18,209,154 24,741,425 

สวนตํ่า (สวนเกิน) มูลคาหุน (บาท) 4,534,660 (4,147,798) 

หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (บาท) 22,743,814 20,593,627 

15.3 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ   
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯคํานวณดังนี้  

(หนวย : หุน) 

 2549 2548 

ยอดยกมา 314,930,000 314,930,000 

หัก : หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (4,905,000) (4,515,000) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 310,025,000 310,415,000 
บวก : หุนสามัญเทียบเทา – ใบสําคัญแสดงสิทธิ    

              (2549 : ไมมียอดคงเหลือ, 2548 : 0.07 ลานหุน) - 38,109 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 310,025,000 310,453,109 

 



 

 - 28 - 

16. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  บริษัทฯ ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรของป 2549 และ 2548 เนื่องจากมีผลขาดทุน
ทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลาง และผลขาดทุนทางภาษียกมามากกวา
กําไรสุทธิสําหรับป   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2549 และ 2548 ของบริษัทยอยสามแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัดคํานวณข้ึน
จากกําไรของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถา
มี) ของบริษัทยอยดังกลาวหลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือเปนคาใชจายทางภาษีไมได และหักผล
ขาดทุนทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลางและผลขาดทุนทางภาษียกมา 

17. สํารองตามกฎหมาย 

  บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

18. เงินปนผลจาย 

  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการ
จายเงินปนผลประจําป 2548 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
จายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2547 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปน
จํานวนท้ังส้ินประมาณ 31.5 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนของบริษัทฯใน
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2548  
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19. รายการปรับปรุงปกอน 

  บริษัทฯไดปรับปรุงกําไรสะสมยกมา ณ วันท่ี 1 เมษายน 2549 จํานวน 0.4 ลานบาท ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม เนื่องจากบันทึกสวนของผูถือหุนสวนนอยของ
บริษัทยอยต่ําไปในป 2548 

20. จํานวนและคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 4,243 4,041 1,266 1,155 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท) 941 829 313 283 

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทฯและบริษัทยอยสามแหงคือบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัท เค ซี อี 
เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุน
สํารองเล้ียงชีพภายใตการอนุมัติจากกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนใหในอัตรารอยละ            
3 - 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัท
ยอย ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนซ่ึงไดบันทึกเปนคาใชจายใน                
งบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 14.5 ลานบาท (2548 : 14.3 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เปนจํานวนเงิน 7.5 ลานบาท (2548 : 7.6 ลานบาท) 

 



 

22. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติ
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญ             
ดังตอไปนี ้

บริษัท เค ซี อี  
รายละเอียด บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

1. บัตรสงเสริมเลขที่ 1292/2539 1062/2541 1065/2543 1003/2538 1015/2543 1278(2)2548 1099/2544 1249(1)/2545 1664(2)/2547 1378/2543 1598(2)/2547 
2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตแผน ผลิตแผน 

พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พรีเพก ลามิเนต พรีเพก พิมพวงจร 
3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ            

3.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมและไดรับยกเวนไมตอง
นําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได                 
นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป 3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป  
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 ป 7 ป  7 ป  

3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินเปน
จํานวนเทากับรอยละหาของรายไดที่
เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสงออกเปน
ระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการ
สงออกของปนั้น ๆ จะตองไมต่ํากวา
รายไดจากการสงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง 
ยกเวนสองปแรก 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ  
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) 

 

ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับกึ่งหนึ่ง ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ
และวัสดุจําเปนที่ตองนําเขาจาก
ตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการ
สงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต          
วันนําเขาวันแรก 

ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) (สิ้นสุดแลว) 

4. วันที่เริ่มใชสิทธิตามบัตรสงเสริม 6 มกราคม 
2539 

8 สิงหาคม 
2541 

4 มิถุนายน 
2543 

15 มิถุนายน 
2537 

13 ตุลาคม 
2542 

1 กันยายน 
2549 

3 พฤศจิกายน 
2543 

1 กันยายน 
2546 

7 กรกฎาคม 
2547 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน 
2547 
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  รายไดจากการขายท้ังหมดของบริษัทฯสําหรับป 2549 และ 2548 เปนรายไดของกิจการท่ีไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุนโดยสามารถจําแนกเปนรายไดจากการสงออกและการขายในประเทศดังตอไปนี้  

 (หนวย : บาท) 

 2549 2548 

รายไดจากการขาย   
รายไดจากการสงออก 2,389,845,964 2,170,927,148 

 95,526,423 149,206,207 รายไดจากการขายในประเทศ 
รวมรายไดตามภาษี 2,485,372,387 2,320,133,355 
รายไดจากการขายฝาก - (2,230,016) 

2,485,372,387 2,317,903,339 รวมรายไดตามบัญชี 

23. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวง        
น้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ              
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญโดยสมมติ
วาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

24. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการขั้นตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญาเปนจํานวน 44.1 ลานบาทในงบการเงินรวม และ 15.2 ลานบาทในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ 

24.1 

 

  31 - 
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24.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธนาคารออก
หนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 50.2 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 16.8 ลานบาท) 

24.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันเงินกูยืม
และวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้ 

(หนวย : ลาน) 
 ผูค้ําประกัน 

บริษัทที่ไดรับการค้ําประกัน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

 2549 2548 2549 2548 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
- สกุลเงินบาท 319 396 - - 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 3,871 2,400 - - 
 - สกุลเงินยูโร 2 3 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 206 206 - - 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ - 5 - - 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 439 352 

 24.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการวาจางตัวแทนจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตซ่ึงมีระยะเวลา 1 ป โดยบริษัทยอยตองจายคานายหนาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 



 

25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงาน
ทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 
ธุรกิจ พรีเพกและ            

ลามิเนต 
รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายไดจากภายนอก 133,452 83,264 1,548,740 1,471,339 3,759,663 3,363,169 2,097,999 1,750,469 7,406,402 6,584,977 - - 7,539,854 6,668,241 

1,230,151 1,168,113 - - - - 797,171 564,375 797,171 564,375 (2,027,322) (1,732,488) - - รายไดระหวางสวนงาน 
1,363,603 1,251,377 1,548,740 1,471,339 3,759,663 3,363,169 2,895,170 2,314,844 8,203,573 7,149,352 (2,027,322) (1,732,488) 7,539,854 6,668,241 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงาน              

   175,316 164,211       920,740 944,127 33,987 12,340 1,130,043 1,120,678 ตามสวนงาน 
รายไดที่ไมไดปนสวน             144,170 78,988 
ดอกเบี้ยรับ             32,053 30,157 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (1,080,046) (968,311) 

ดอกเบี้ยจาย            (296,124) (212,092) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล             (13,990) (13,933) 

          (32,453) (34,155) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

            (116,347) 1,332 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เปนดังตอไปนี้  
(หนวย : พันบาท) 

ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร รวม  
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
สินทรัพยถาวร 500,732 400,565 4,968,968 4,873,767 5,469,700 5,274,332 

765,450 694,259 2,880,423 2,904,515 3,645,873 3,598,774 สินทรัพยอื่น 
1,266,182 1,094,824 7,849,391 7,778,282 9,115,573 8,873,106 สินทรัพยรวม 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 
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26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  26.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบดุล
ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินกูยืม
ระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุล
เพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือ
ทางการเงินและตราสารอนุพันธดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝาย
บริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจาก
การใหสินเช่ือ นอกจากน้ี  การใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจาก
บริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาจํานวนมากราย และลูกหนี้สวนใหญมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคา
ตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับ
ธนาคารและสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากธนาคาร อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด 
หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของ
บริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ใหมถึงกอน) ไดดังนี้            

งบการเงินรวม  
อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน มากกวา 1 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบี้ย 

 1 ป ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ตอป 

 (ลานบาท) (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 94 54 148 0.2500 - 3.2500 
ลูกหนี้การคา - - - 2,012 2,012 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - - - 81 81 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาด - - - 1 1 - 

 - - 94 2,148 2,242  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 32 - 32 7.7500 - 8.7500 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3,388 - - - 3,388 2.1875 - 7.2500 
เจาหนี้การคา - - - 1,220 1,220 - 
เจาหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการ    

ที่เกี่ยวของกัน - - - 11 11 - 
เจาหนี้อื่นจากการซ้ือสินทรัพยถาวร - - - 167 167 - 

เงินกูยืมระยะยาว 23 21 1,682 - 1,726 3.5000 - 7.7500 

 3,411 21 1,714 1,398 6,544  
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งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ภายใน มากกวา 1 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบี้ย 

 1 ป ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ตอป 

 (ลานบาท) (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 65 17 82 0.2500 - 3.2500 
ลูกหนี้การคา - - - 613 613 - 
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะส้ัน

แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 6 6 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - - - 1,586 1,586 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาด - - - 1 1 - 

 - - 65 2,223 2,288  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 7 - 7 8.0000 - 8.7500 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 815 - - - 815 5.7000 - 6.5000 
เจาหนี้การคา - - - 543 543 - 
เจาหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการ    

ที่เกี่ยวของกัน - - - 13 13 - 
เจาหนี้อื่นจากการซ้ือสินทรัพยถาวร - - - 44 44 - 

เงินกูยืมระยะยาว - - 123 - 123 5.1740 - 7.7500 

 815 - 130 600 1,545  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญอัน
เกี่ยวเนื่องกับการขายสินคา การซ้ือวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอย
มีนโยบายการบริหารสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจะจัดใหสินทรัพย
และหนี้สินดังกลาวมีปริมาณและเงื่อนไขท่ีสมดุลกันโดยเนนใหการรับ-จายอยูในระยะเวลาที่
ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนากับธนาคารพาณิชย เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญา
ไมเกินหนึ่งป 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญดังนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 28

29สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 31 ธันวาคม 2549 

อัตราซ้ือ อัตราขาย  (พันหนวย) (พันหนวย) (พันหนวย) (พันหนวย) 

     
(บาทตอหน่ึงหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 44,083 35,769 13,567 12,930 35.8601 36.2308 25

ยูโร 10,391 6,271 4,174 3,096 47.0308 47.7701 
26เหรียญสิงคโปร - 397 - 94 23.2619 23.7158 
27เยน - 162,031 - 846 30.0297 30.5787 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศ (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สกุลเงิน จํานวน  วันที่ครบกําหนด อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 
(พัน) 

 
(บาทตอหน่ึงหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 
สัญญาซ้ือ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  8,386 3 มกราคม 2550 ถึง 26 มิถุนายน 2550 35.2000 - 37.7700 
    

สัญญาขาย    
ยูโร  2,588 16 มกราคม 2550 ถึง 29 มิถุนายน 2550 46.4051 - 48.0700 

 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความ
เส่ียงจากราคาวัตถุดิบ (Commodity Swap agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกาตอหนวย) 
ทองแดง 240 ตัน 31 มกราคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 6,750 
ทองคํา 970 ออนซ 31 มกราคม 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ 2550 625 และ 630 
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26.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูใน
ประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัท
ยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ี
แสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ี
ท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบดุลท่ีเกี่ยวเนื่องกับเงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซ้ือ
สินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ท่ีนํามาเปรียบเทียบใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีของปปจจุบันซ่ึงไมมีผลกระทบตอสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2550 
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