
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและ
ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี       21 
ธันวาคม 2535 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
แผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลา
ทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 677 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท 
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร 

 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมาย
ไทย โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 115/2 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจ
หลักในการผลิตและจําหนายแผนพรีเพกและลามิเนต ใหกับบริษัทฯและบริษัทยอย สองแหง (บริษัท เค ซี อี 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด)  

 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยมีท่ี
อยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 117 - 118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย
แผนพิมพวงจร  

 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยมี
ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ันท่ี 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปนตัวแทนขายใน
ประเทศใหกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ  
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลง
วันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

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

รอยละของรายไดท่ี
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี      

31 ธันวาคม 

รอยละของสินทรัพยท่ี
รวมอยูในสินทรัพยรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

อัตราการถือหุน            
(รอยละ) ช่ือบริษัท 

2549 2550 2549 2550 2549 2550  
ถือหุนโดยบริษัทฯ       
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 94.99 94.99 9 12 15 19 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 54 57 50 49 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 70.24 70.24 9 8 2 2 
 (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 52.00 และ              
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด                
รอยละ 19.20)       

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 60.00 - 1 - 1 - 
ถือหุนโดยบริษัทยอย       
บริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด 100.00 100.00 - - - - 
 (ถือหุนโดยบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด            
รอยละ 100.00)       

 ในระหวางป 2550 บริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด ซ่ึงถือหุนโดย บริษัท  เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดดําเนินการชําระบัญชีภายใตกฎหมายของสิงคโปรและปด
กิจการแลวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 
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 3.2 งบการเงินของบริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในตางประเทศไดแปลงคา
เปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย ณ วันท่ีในงบดุล สําหรับรายการสินทรัพยและหน้ีสิน 
หรืออัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนในระหวางป สําหรับรายไดและคาใชจาย ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจาก
การแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน  

 3.3 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและรายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญและยอดเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวม
แลว  

 3.4 สวนเกินของราคาทุนท่ีสูงกวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุนไดแสดงไวเปน 
“คาความนิยม” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม สวนเกินนี้จะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจาย
ภายในระยะเวลา 5 และ 10 ป นับต้ังแตวันท่ีเขาซ้ือหุนในบริษัทยอย 

 3.5 มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีต่ํากวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุนได
แสดงไวเปน “คาความนิยมติดลบ” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม สวนต่ํานี้จะถูกรับรูเปน
รายไดภายในระยะเวลา 5 ป นับต้ังแตวันท่ีเขาซ้ือหุนในบริษัทยอย 

4. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 และฉบับท่ี 62/2550 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน หรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสท่ี 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามท่ีกลาวไวใน    หมายเหตุ 5 
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ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความ
นิยมรวมทั้งคาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมและแสดงคาความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม ในกรณีคาความนิยมติดลบ
ใหประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพยหนี้สินและหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนของผูถูกซ้ือใหมรวมท้ัง
ประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหมกอนรับรูสวนเกินท่ีคงเหลือเขางบกําไรขาดทุนทันที โดยใหถือ
ปฏิบัติสําหรับคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซ่ึงมีขอตกลงต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
สวนคาความนิยมท่ีรับรูกอนหนานี้ ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนด ดังนั้นในป 
2551 บริษัทฯจะพิจารณาปรับปรุงคาความนิยมติดลบที่มีอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามแนวทางท่ี
มาตรฐานกําหนดตอไป 
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5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

  ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึง
กําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธี
ราคาทุน 

  ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวด
กอนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเปนจํานวน 195.7 ลานบาท (0.50 บาทตอหุน) 
และขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 
12.5 ลานบาท (0.04 บาทตอหุน) ตามลําดับ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดง
ไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแต
อยางใด 

6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้  

6.1 การรับรูรายได 

 ก) ขายสินคา 

32 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคา
ในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว  
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 ข) ดอกเบ้ียรับ 

33 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 ค) เงินปนผลรับ 

34 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ี
มีสภาพคลองสูง ซ่ึงมีกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับตั้งแตวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช  

 6.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยอาศัยการวิเคราะห
อายุลูกหนี้และสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันท่ีในงบดุล รวมถึงแนวโนมท่ี             จะไดรับ
ชําระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเปนรายๆ ไป 

6.4    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท
ฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.5 สินคาคงเหลือและคาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

 สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือ
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยตนทุนของวัตถุดิบ คาแรง
ทางตรงและคาโสหุยในการผลิต  
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 วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลือง อะไหลและอุปกรณโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนการ
ผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

 มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวย
คาใชจายในการขายสินคานั้น 

   คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยจะตั้งข้ึนสําหรับสินคาท่ีลาสมัย เคล่ือนไหวชาหรือ
เส่ือมคุณภาพ 

6.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา         
ตามวิธีราคาทุน 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตาม           
มูลคายุติธรรม ซ่ึงคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคาท่ีเปล่ียนแปลงไปของหลักทรัพยดังกลาว จะบันทึกเปนกําไร
หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ตนทุนของเงินลงทุนดังกลาวคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ง) หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงตามราคาทุนซ่ึงเปน
รายการหักในสวนของผูถือหุนและกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหุนดังกลาวจะบันทึกเขา
ไปในสวนของผูถือหุน 

 6.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคา
สะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

   คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการ       ใช
งานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ :- 
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อาคารและโรงงาน -  20 - 25  ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน -  5 - 20  ป 
สวนปรับปรุงโรงงานและสํานักงาน -  5 - 20  ป 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน -  5 - 10  ป 
ยานพาหนะ -  5  ป 

   ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรและอุปกรณระหวาง
ทางและระหวางติดตั้ง 

6.8 การบันทึกตนทุนการกูยืมเงินเปนราคาทุนของทรัพยสิน  

 ตนทุนการกูยืมซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับเงินกูยืมท่ีกูมาโดยเฉพาะสําหรับการจัดหาสินทรัพยถาวรจะถูก
นําไปรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยถาวรจนกวาสินทรัพยถาวรนั้นจะอยูในสภาพพรอม
ท่ีจะใชงาน 

6.9 การดอยคาของสินทรัพย 

 ณ วันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงช้ีวาสินทรัพยมีการดอยคาหรือไม 
หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวา           จะไดรับ
คืนของสินทรัพย (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใช
ของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย             สูงกวามูลคาท่ี
คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน  

 6.10 สัญญาเชาทางการเงิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินท่ี
เกี่ยวของดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา ณ วันเร่ิมตนของสัญญาหรือมูลคาปจจุบัน
ของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายตามสัญญาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ซ่ึงใชอัตราดอกเบ้ียตามสัญญา
สําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายโดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึก
ตามงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาการเงิน ตามยอดคงเหลือของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินในแตละ
งวด 
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6.11 คาความนิยม/คาความนิยมติดลบ 

 สวนของตนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีสูงกวา/ต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ท่ีระบุไดของบริษัทยอยเฉพาะสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ณ วันซ้ือหุนถือเปนคาความนิยม/    คาความ
นิยมติดลบ และจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจาย/รับรูเปนรายไดโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 และ 
10 ป 

6.12 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

6.13 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษี
อากร 

6.14 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินปบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาว
จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวย
วิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา  

 6.15 เงินตราตางประเทศ 

   รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา         
แลกเปล่ียน  ณ  วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู                  
ณ วันท่ีในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล  

   กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  
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 6.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว 

   บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคา
วัตถุดิบ โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา ณ วันส้ินงวด โดยแสดงเปนรายการใน
สวนของผูถือหุนและจะรับรูเปนตนทุนของวัตถุดิบเม่ือเบิกใช 

6.17 การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตอง
ใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

7. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 
2549 มีดังตอไปนี้  

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 
ซื้อสินทรัพยถาวร - สุทธิ 318,103,268 282,757,219 263,740,884 50,890,299 
บวก(หัก) :      
เจาหน้ีอื่นจากการซ้ือสินทรัพยถาวร (209,345,797) (167,409,734) (153,109,160) (44,534,651) 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการ          
ซื้อสินทรัพยถาวร - - (5,273,423) (11,685,648) 

เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท - (113,969,117) - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (105,627,533) (704,214) (105,358,301) - 
เงินมัดจําคาสินทรัพยถาวร (3,118,404) - - - 
ดอกเบี้ยคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ     
เครื่องจักรและอุปกรณ - (607,665) - - 

ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการขาย     
สินทรัพยถาวร - - - 5,330,000 

อื่น ๆ (11,534) (66,489) - - 

 - - - - 
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8. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางนับจากวันท่ี
ถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้  

(หนวย : บาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 

ลูกหน้ีการคา – กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 416,623,641 456,260,855 222,528,754 170,150,633 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 105,797,248 94,144,072 53,519,803 45,792,417 
3 – 6 เดือน 2,579,766 309,308 - 84,935 
6 – 12 เดือน 383,494 144,705 375,646 20,851 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1,287,958 48,018 36,618 48,018 

526,672,107 550,906,958 276,460,821 216,096,854 รวมลูกหน้ีการคา – กิจการที่เก่ียวของกัน 
ลูกหน้ีการคา – อื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 1,355,432,980 1,264,238,473 393,500,515 323,879,203 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 94,344,264 190,365,839 35,871,371 69,013,968 
3 – 6 เดือน 10,362,734 4,817,779 2,442,566 3,051,742 
6 – 12 เดือน 11,781,678 1,799,906 2,813,492 1,738,239 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1,950,298 457,079 1,824,120 457,079 

1,473,871,954 1,461,679,076 436,452,064 398,140,231 รวมลูกหน้ีการคา – อื่น ๆ 
รวมลูกหน้ีการคา 2,000,544,061 2,012,586,034 712,912,885 614,237,085 
หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,420,485) (1,033,531) (2,357,396) (1,033,531) 

1,998,123,576 2,011,552,503 710,555,489 613,203,554 ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 

9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึง
เปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  
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  (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - 

 
- 
 

300.0 272.8 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง
รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาขายสินทรัพยถาวร - - 0.3 8.8 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร
และราคาท่ีตกลงรวมกัน 

เงินปนผลรับ - - - 125.7 ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
ซื้อสินคา - - 927.2 799.2 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 37.2 29.4 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 1,833.5 1,782.7 604.6 532.4 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มี

คุณภาพใกลเคียงกันและ 
เงื่อนไขการขายเชนเดียวกัน 

คาขายสินทรัพยถาวร 20.4 - - - ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร
และราคาท่ีตกลงรวมกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 236.4 257.1 83.4 101.6 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มี
คุณภาพใกลเคียงกันและ 
เงื่อนไขการซื้อเชนเดียวกัน 

คาซื้อสินทรัพยถาวร 23.7 - 2.4 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
คานายหนาจาย 47.6 40.0 23.3 20.4 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปน            

อัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่
เก่ียวของกัน 

     

ดอกเบ้ียรับ 29.9 29.9 29.9 29.9 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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 ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัทยอย     

1บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 73,789,592 65,763,955 
2บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 21,831,476 6,791,283 
3บริษัท  เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 5,092,617 - 
4

- - 1,515,678 737,348 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 102,229,363 73,292,586 
5บริษัทรวม     

6บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 474,563,257 487,655,378 146,830,692 104,504,723 
7

52,108,850 63,251,580 27,400,766 38,299,545 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
526,672,107 550,906,958 174,231,458 142,804,268 รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 526,672,107 550,906,958 276,460,821 216,096,854 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
8บริษัทยอย     

9บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 8,904 5,620,846 
10บริษัท  เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 8,000 - 
11

- - - 331,549 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 16,904 5,952,395 
12บริษัทรวม     

13

336 2,227 - - บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวม 336 2,227 - - 
14บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม    399,235,126 399,235,126 399,235,126 399,235,126 
ดอกเบี้ยคางรับ 271,226,834 241,284,199 271,226,834 241,284,199 

 670,461,960 640,519,325 670,461,960 640,519,325 
หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (670,461,960) (640,519,325) (670,461,960) (640,519,325) 

 - - - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน, สุทธิ 336 2,227 16,904 5,952,395 
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(หนวย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2550 2549 2550 2549 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
15บริษัทยอย     

16บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 251,855,678 60,799,674 
17บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 82,968,607 185,010,106 

18

- - 3,507,609 14,168,199 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 338,331,894 259,977,979 

19บริษัทรวม     

20

51,264,377 67,794,102 14,480,307 24,488,515 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
51,264,377 67,794,102 14,480,307 24,488,515 รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 51,264,377 67,794,102 352,812,201 284,466,494 

     
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
21บริษัทยอย     

22บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 4,911,223 10,053,424 
23บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - - 1,657,394 

- - 778,408 - บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย - - 5,689,631 11,710,818 

24บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 9,155,383 10,733,972 2,170,946 1,413,519 

- 78,332 - - บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 
9,155,383 10,812,304 2,170,946 1,413,519 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 
9,155,383 10,812,304 7,860,577 13,124,337 รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเล้ียงชีพและ คา
เบ้ียประชุมใหแกกรรมการและผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 55.9 ลานบาท และ 53.7 ลานบาท (เฉพาะ
กรรมการบริหารจํานวน 20.9 ลานบาทตามท่ีเคยเปดเผยในงบการเงินป 2549) ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 30.4 
ลานบาท และ 29.6 ลานบาท (เฉพาะกรรมการบริหารจํานวน 16.2 ลานบาทตามท่ีเคยเปดเผยในงบการเงินป 
2549) ตามลําดับ)  

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน             
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27.4 

10. สินคาคงเหลือ  

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย  

(หนวย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2550 2549 2550 2549 

25สินคาสําเร็จรูป 295,267,443 175,582,503 75,010,922 36,546,162 
35งานระหวางทํา 434,467,075 367,903,186 141,904,345 93,822,265 
วัตถุดิบ 466,785,436 320,873,744 94,194,945 62,716,303 
วัสดุสิ้นเปลือง 264,216,713 236,206,148 107,792,156 98,175,577 
อะไหลและอุปกรณ 207,189,884 203,056,390 63,834,735 65,996,749 

72,069,515 87,785,448 11,961,259 15,375,872 สินคาระหวางทาง 
รวม 1,739,996,066 1,391,407,419 494,698,362 372,632,928 
หัก : คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคา

ลาสมัย (28,672,744) (20,852,876) (15,695,064) (12,731,126) 

1,711,323,322 1,370,554,543 479,003,298 359,901,802 สินคาคงเหลือ – สุทธิ 
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
    (หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
คาเผื่อการดอยคาของ           

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม            
วิธีราคาทุน-สุทธิ 

เงินปนผลรับระหวางป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
   รอยละ รอยละ         

บริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

100,000,000   100,000,000  
บาท บาท 94.993 94.993 172,499,000 172,499,000 - - 172,499,000 172,499,000 - 99,743,700 

250,000,000    บริษัท ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 

250,000,000  
บาท บาท 

52.000 52.000 157,710,310 157,710,310 - - 157,710,310 157,710,310 - 25,999,980 
บริษัท เคซีอี  
เทคโนโลยี จํากัด 

1,150,000,000 1,150,000,000 
บาท บาท 100.000 100.000 1,150,000,000 1,150,000,000 (563,271,135) (563,271,135) 586,728,865 586,728,865 - - 

บริษัท เคซีอี (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

3,600,000      
บาท - 60.000 - 2,160,000 - - - 2,160,000 - - - 

    1,482,369,310 1,480,209,310 (563,271,135) (563,271,135) 919,098,175 916,938,175 - 125,743,680 รวม 

จากผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯได
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนโดยปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการเสมือนบันทึก       เงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดพิจารณามูลคาเงินลงทุนในบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง ซ่ึงมียอดขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 จํานวนประมาณ 565 ลานบาท 
บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนประมาณ 
563 ลานบาท แมวาตอมาในป 2550 บริษัทยอยดังกลาวจะมีผลการดําเนินงานดีข้ึน แตบริษัทฯจะพิจารณาปรับปรุง
คาเผ่ือดังกลาวเม่ือบริษัทยอยมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากการดําเนินงานปกอนๆ ในอัตรา          หุนละ 
10.50 บาท  รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 105 ลานบาท โดยบริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนของบริษัท
ยอยในวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 และวันท่ี 13 กันยายน 2549  

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากการดําเนินงานปกอนๆ ในอัตรา          
หุนละ 2 บาท  รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 50 ลานบาท โดยบริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนของบริษัท
ยอยในวันท่ี 30 สิงหาคม 2549 

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 และ 31 กรกฎาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งมีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 900 ลาน
บาท (หุนสามัญ 90 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,400 ลานบาท (หุนสามัญ 140 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระแลวเปน
จํานวน 250 ลานบาท และบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย    เม่ือวันท่ี 25 
สิงหาคม 2549 
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เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2550 บริษัทฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 216,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 2.16 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว  

เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ี
ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหปดบริษัท โดยบริษัทดังกลาวไดดําเนินการชําระบัญชีภายใต
กฎหมายของสิงคโปรเสร็จส้ินแลวเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2550 

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
   (หนวย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

จัดต้ังใน
ประเทศ 

มูลคาตามบัญชี 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2550 2549 2550 2549 2550 2549 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค 
จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ 

สหรัฐอเมริกา 

48.750 48.750 643,633 643,633 56,461,901 58,558,481 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี 
จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ 

สิงคโปร 

47.770 47.770 4,201,138 4,201,138 25,711,155 22,557,649 

    4,844,771 4,844,771 82,173,056 81,116,130 รวม 

 
 (หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ   

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 25.00 25.00 321,816 321,816 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 24.50 24.50 2,100,569 2,100,569 

  2,422,385 2,422,385 รวม 
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  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 
สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลรับระหวางป 

 2550 2549 2550 2549 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 1,458,266 19,078,022 - - 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 3,230,649 1,043,783 - - 

รวม 4,688,915 20,121,805 - - 

 สําหรับป 2550 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนคํานวณจาก          งบ
การเงิน ซ่ึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหง
ดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงิน 

12.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

     (หนวย: พันบาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 
ปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

กําไรสุทธิสําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

586,706 620,254 479,684 519,916 1,645,420 1,871,233 13,595 27,522 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 500,000   
เหรียญสิงคโปร 

500,000       
เหรียญสิงคโปร 

159,397 180,441 110,905 137,916 630,708 503,520 6,153 1,326 

ในป 2541 บริษัทฯไดจายชําระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัท อวาตา ซิสเต็มส 
คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 399 ลานบาท ใน       งบ
การเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทดังกลาวไดดําเนินการชําระบัญชีภายใตกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา (Chapter 7 of the U.S. Federal Bankruptcy Code) เสร็จส้ินแลว โดยบริษัทฯไมไดรับ  ชําระหนี้
จากบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯกําลังอยูระหวางการเตรียมการยื่นฟองรองบริษัทดังกลาวตอศาลใน
ประเทศไทยตอไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจากการคํ้า
ประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ังจํานวนตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 



13. 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 2549 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 
   ซื้อเพิ่ม - 2,122,222 129,276,736 33,964,601 9,220,967 387,557 2,012,370 13,411,806 619,427,886 67,768,307 877,592,452 
   โอนเขา (โอนออก) - 28,544,531 710,823,955 20,008,942 25,317,318 150,000 - (28,950,311) (740,506,473) (15,387,962) - 

   จําหนาย - - (30,371,830) (5,140) (14,277,303) - (5,413,886) - - - (50,068,159) 

   404,790,982 630,879,339 6,892,200,527 135,787,784 532,547,098 12,523,883 40,794,781 1,065,605 423,804,207 66,816,357 9,141,210,563 ณ 31 ธันวาคม 2550 
คาเสื่อมราคาสะสม :            
   ณ 31 ธันวาคม 2549 - 186,766,703 2,321,142,028 51,115,939 249,209,857 7,235,491 28,516,257 - - - 2,843,986,275 
   คาเสื่อมราคาสําหรับป - 27,047,148 454,494,343 7,391,857 56,277,760 969,526 5,082,783 - - - 551,263,417 
   คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            

      สินทรัพยที่จําหนายระหวางป - - (13,749,465) (5,139) (9,717,996) - (5,164,194) - - - (28,636,794) 

   - 213,813,851 2,761,886,906 58,502,657 295,769,621 8,205,017 28,434,846 - - - 3,366,612,898 ณ 31 ธันวาคม 2550 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :            

   ณ 31 ธันวาคม 2549 404,790,982 413,445,883 3,761,329,638 30,703,442 263,076,259 4,750,835 15,680,040 16,604,110 544,882,794 14,436,012 5,469,699,995 

   404,790,982 417,065,488 4,130,313,621 77,285,127 236,777,477 4,318,866 12,359,935 1,065,605 423,804,207 66,816,357 5,774,597,665 ณ 31 ธันวาคม 2550 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :         

   ป 2549 (472.1 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   532,184,229 

   ป 2550 (488.9 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   551,263,417 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     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 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 
   ซื้อเพิ่ม - - 122,219,624 31,110,114 3,054,330 387,558 1,362,756 279,978,155 42,259,053 480,371,590 
   โอนเขา (โอนออก) - - 264,025,993 14,132,574 - 150,000 - (278,308,567) - - 

   จําหนาย - - (26,049,102) - (54,350) - (4,269,586) - - (30,373,038) 

   ณ 31 ธันวาคม 2550 231,603,891 81,125,125 1,706,559,168 93,865,170 28,099,314 10,419,556 11,350,387 204,640,510 48,816,828 2,416,479,949 

คาเสื่อมราคาสะสม :           
   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 
   คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,782,958 108,179,142 6,008,175 2,523,789 504,865 757,412 - - 121,756,341 
   คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพย          

ที่จําหนายระหวางป - - (25,879,987) - (12,356) - (4,047,086) - - (29,939,429) 

   ณ 31 ธันวาคม 2550 - 55,724,096 899,226,755 45,163,777 21,134,354 6,281,906 8,475,419 - - 1,036,006,307 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :           

   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 

   ณ 31 ธันวาคม 2550 231,603,891 25,401,029 807,332,413 48,701,393 6,964,960 4,137,650 2,874,968 204,640,510 48,816,828 1,380,473,642 

คาเสื่อมราคาสําหรับป :          

   ป 2549 (110.6 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   114,150,089 

   ป 2550 (118.0 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)   121,756,341 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุน
กอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 817.7 ลานบาท และ 780.7 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 409.8 ลานบาท และ 431.7  
ลานบาท ตามลําดับ) 



13.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ
สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนําทรัพยสินของ
บริษัทฯและบริษัทยอยตามที่ระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพัน
ใดๆ  

13.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  

 13.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 127 
ลานบาท เพื่อใหเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 17 

 13.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
ธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15 และ 17 

13.3 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบ้ียจายไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวาง
ติดต้ังดังตอไปนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2550 2549 

งบการเงินรวม 7,808 4,566 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 4,044 2,508 

 อัตราการต้ังข้ึนเปนทุนของสินทรัพยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 อยูระหวางรอยละ 3.50 
ถึง 7.25 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2549 : อัตรารอยละ 4.74 ถึง 7.14) 
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14. คาความนิยม/คาความนิยมติดลบ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม  

 2550 2549 

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

คาความนิยม - สุทธิ - 67,517 

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

10,781,064 7,187,376 หัก :  คาความนิยมติดลบตัดจําหนายสะสม 

คาความนิยมติดลบ - สุทธิ (7,187,382) (10,781,070) 

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

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 38,100,235 32,806,525 - 6,906,731 
เงินกูยืมระยะสั้น 1,003,000,000 1,072,000,000 215,000,000 235,000,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 2,147,000,000 1,910,200,000 612,000,000 563,500,000 

535,986,109 405,507,721 42,104,492 16,240,697 ทรัสตรีซีท 
3,724,086,344 3,420,514,246 869,104,492 821,647,428 รวม 

15.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของบริษัทฯคํ้า
ประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

15.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญของบริษัท เค 
ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  
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15.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมีการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิง
ปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปนหลักประกัน   

16. เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เจาหนี้สัญญาเชาการเงินประกอบดวย   

  (หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 

เจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน (มูลคาตาม
สัญญา) 105,627,533 - 105,358,301 - 

หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (23,249,671) - (22,980,439) - 

29เจาหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 82,377,862 - 82,377,862 - 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทแหงหนึ่งเพื่อจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานสําหรับใชใน
การดําเนินธุรกิจ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือนรวม 48 งวด และเม่ือครบกําหนดสัญญาบริษัทฯสามารถ
ใชสิทธิขอซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวไดในราคาตามท่ีกําหนดในสัญญา 

เงินกูยืมระยะยาว 17. 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 201,331,480 260,242,428 107,177,151 120,043,872 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 1,176,164,770 1,465,624,770 - 2,850,000 

 1,377,496,250 1,725,867,198 107,177,151 122,893,872 
(573,383,283) (696,813,251) (63,796,691) (74,648,460) หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง     

   804,112,967 1,029,053,947 43,380,460 48,245,412 กําหนดชําระภายในหน่ึงป 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล
จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน  4.1 
ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 2.2 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2549 : 5.4 ลานยูโรในงบการเงินรวม
และ 2.5 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดเจรจาขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชําระ
หนี้เงินตนกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยแหงหนึ่งสําหรับเงินกูยืมวงเงิน 1,070 ลานบาท โดยในเดือน
กันยายน 2549 บริษัทยอยไดรับหนังสือขอตกลงแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญากูเงินจากธนาคารโดยธนาคาร
ยินยอมใหเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีเงินตนเปนชําระคืนเงินตนท้ังหมดจํานวน 267.50 ลานบาท
ภายในวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 ตอมาบริษัทยอยไดขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้กับธนาคารอีกคร้ัง
หนึ่งโดยกลับไปชําระหนี้ตามกําหนดในสัญญาเดิมกลาวคือใหชําระคืนเงินตนจํานวน 133.75 ลานบาท 
ภายในเดือนธันวาคม 2549 ซ่ึงบริษัทยอยไดชําระหนี้เงินตนเรียบรอยแลวและสวนท่ีเหลืออีกจํานวน 133.75 
ลานบาท ใหชําระในเดือนมกราคม 2550 และเดือนเมษายน 2550 โดยบริษัทยอยไดทําขอตกลงแกไขเพิ่มเติม
ตอทายสัญญากูเงินจากธนาคารในเดือนมกราคม 2550 และไดชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดในป 2550 เรียบรอย
แลว 



 รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้  

เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว 

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

   (บาท) (บาท) (บาท)    
เฉพาะของบริษัทฯ        

1. 18 สิงหาคม 2548 1,000,000 ยูโร 5,889,918 - 5,889,918 3 ป  1 เดือน  1 เดือน 
57,906,773 43,380,460 101,287,233 3 2. 9 มิถุนายน 2549 3,500,000 ยูโร ป 1 เดือน 1 เดือน 

 63,796,691 43,380,460 107,177,151    รวมเงินกูยืมเฉพาะกิจการ 
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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 33,375,000 - 33,375,000 4 ป  1 เดือน  1 เดือน 

2. 2 กรกฎาคม 2547 1,000,000 ยูโร 15,158,971 - 15,158,971 4 ป 1 เดือน 1 เดือน  

  48,533,971 - 48,533,971    
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด       

1. 18 กรกฎาคม 2545 340,000,000 บาท 34,800,000 135,000,000 169,800,000 5 ป 3 เดือน 3 เดือน 

  34,800,000 135,000,000 169,800,000    
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด        

1. 1 ธันวาคม 2546 3,000,000 ยูโร 34,932,621 44,062,737 78,995,358 6 ป 3 เดือน 3 เดือน 
2. 9 สิงหาคม 2547 445,500,000 บาท 104,800,000 183,500,000 288,300,000 6 ป 3 เดือน 1 เดือน 
3. 20 กันยายน 2547 704,049,770 บาท 167,720,000 33,169,770 200,889,770 4 ป 6  เดือน 3 เดือน 1 เดือน 
4. 27 ตุลาคม 2547 124,500,000 บาท 29,200,000 58,800,000 88,000,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน 
5.   28 กุมภาพันธ 2548 180,000,000 บาท 42,400,000 95,200,000 137,600,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน 
6. 31 ตุลาคม 2548 200,000,000 บาท 47,200,000 141,000,000 188,200,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน 

7. 8 สิงหาคม 2550 70,000,000 บาท - 70,000,000 70,000,000 6 ป 3 เดือน 1 เดือน 

  426,252,621 625,732,507 1,051,985,128    

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  509,586,592 760,732,507 1,270,319,099    

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย 573,383,283 804,112,967 1,377,496,250    
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17.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯเปนเงินกูสกุลยูโรโดยคิดในอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกรอย
ละ 1.5 ถึง 2.5 ตอป  

17.2 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปน
เงินกูสกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.5 ตอป และอัตรา LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป 
ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

17.3 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งมีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ถึง 1.5 ตอป เงินกูยืมระยะยาว
ดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และการจดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรบางสวนของ
บริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญบางประการ เชน ตองดํารงอัตราสวน
หนี้สินท้ังหมดตอสวนของผูถือหุนใหอยูในอัตราไมเกิน 3 : 1 และบริษัทฯและบริษัทยอยในเครือตอง
ดํารงโครงสรางและสัดสวนการถือหุนโดยการถือหุนโดยตรงหรือผานบริษัทในเครือเปนจํานวนไม
นอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของบริษัทยอย เปนตน 

17.4 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนเงินกู
สกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ียระหวาง MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.25           ตอ
ป ถึง MLR (Minimum Loan Rate) ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 2.0 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาว
ดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรสวนใหญ
ของบริษัทยอย  
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18. ทุนเรือนหุน 

18.1 หุนกูแปลงสภาพ 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯชนิดระบุช่ือผูถือหุนกู จํานวนไมเกิน 500 ลานบาท โดย
เสนอขายวงจํากัดใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพดังกลาว อยางไรก็ตาม วันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติยกเลิกมติท่ีประชุมผูถือหุนของ            บริษัทฯเม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2549 เร่ืองการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯและการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพดังกลาว 

18.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย 
ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP) 
จํานวน 3,000,000 หนวย และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,000,000 
หนวย ใหแกพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือ
หุนของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 โดยบริษัทฯไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกพนักงานของ
บริษัทฯและบริษัทยอยแลวเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2550  
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การเปล่ียนแปลงระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของใบสําคัญแสดงสิทธิมี
รายละเอียดดังนี้  

 จํานวน (หนวย) 

 2550 2549 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป - - 

บวก : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกระหวางป 2,370,000 - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นป 2,370,000 - 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 และวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงเปนใบสําคัญ
แสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมไดเวนแตโอนตามท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน และไม
มีราคาเสนอขายจํานวน 365,000 หนวย และ 2,005,000 หนวย ตามลําดับ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
มีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 3.93 บาทตอ 1 หุนสามัญ อยางไรก็ตาม ราคาการ
ใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนอาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือช้ีชวน 
และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ ไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ัง
สุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 2,370,000 หนวย โดยยังไมมี
ผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว เนื่องจากบริษัทฯกําหนดใหสามารถใชสิทธิได
คร้ังแรกวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 2551 
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18.3 หุนสามัญของบริษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติเกี่ยวของกับการลด
ทุนและการเพิ่มทุนดังนี้ 

ก) ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท (จํานวน 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)                  
ลงเหลือ 317,930,000 บาท (จํานวน 317,930,000 หุน มูลคาหุนละ  1 บาท) โดยยกเลิก              
หุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 132,070,000 หุน 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีไดรับอนุมัติใหลดลงขางตนจาก 317,930,000 บาท (จํานวน 317,930,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 500,000,000 บาท (จํานวน 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 
โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 182,070,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท โดยจํานวน 
157,465,000 หุน เสนอใหสิทธิจองหุนกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนหุนสามัญเดิม 2 
หุน ตอหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท สวนท่ีเหลืออีกจํานวน 24,605,000 หุน เสนอ
ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรตอไป 

บริษัทฯไดรับชําระหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวน 147.6 ลานบาท และไดจดทะเบียนการ
เปล่ียนแปลงทุนเรียกชําระดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2550 

18.4 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 

  หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยเปนหุนสามัญ ซ่ึงออกจําหนายโดยบริษัทฯและถือไวโดย
บริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต           แมนู
แฟคเจอเรอร จํากัด อยางไรก็ตาม ในปปจจุบัน บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ได
จําหนายหุนของบริษัทฯท่ีถืออยูออกไปทั้งหมดแลว ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีบริษัทยอย
เพียงแหงเดียวคือบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ท่ีถือหุนของบริษัทฯ 

  การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของ           ผูถือ
หุนของบริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมซ่ึงมีรายละเอียด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ดังนี้ 
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 2550 2549 

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอย (หุน) 4,571,850 4,905,000 

   
ราคาทุนของหุน (บาท) 12,962,513 18,209,154 

สวนตํ่ามูลคาหุน (บาท) 1,847,064 4,534,660 

หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (บาท) 14,809,577 22,743,814 

18.5 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ   งบ
การเงินเฉพาะกิจการคํานวณดังนี้  

(หนวย : หุน) 

 2550 2549 

ยอดยกมา 314,930,000 314,930,000 
บวก : หุนที่ออกใหมในระหวางป 78,028,720 - 

หัก : หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (4,571,850) (4,905,000) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 388,386,870 310,025,000 
บวก : หุนสามัญเทียบเทา – ใบสําคัญแสดงสิทธิ    

              (2550 : 2,370,000 หุน, 2549 : ไมมียอดคงเหลือ) - - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 388,386,870 310,025,000 

เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนสูงกวาราคายุติธรรมถัวเฉล่ียของ
หุนสามัญของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดวาจะไมมีการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิและไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหาจํานวนหุนสามัญ
เทียบเทาเพื่อคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

(หนวย : หุน) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 

ยอดยกมา 314,930,000 314,930,000 

บวก : หุนที่ออกใหมระหวางป 78,028,720 - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 392,958,720 314,930,000 
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19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  บริษัทฯ ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรของป 2550 และ 2549 เนื่องจากมีผลขาดทุนทาง
ภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลาง และผลขาดทุนทางภาษียกมามากกวากําไรสุทธิ
สําหรับป   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2550 และ 2549 ของบริษัทยอยสามแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัดคํานวณข้ึนจากกําไร
ของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) ของบริษัท
ยอยดังกลาวหลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือเปนคาใชจายทางภาษีไมได และหักผลขาดทุนทางภาษีจากการ
ตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลางและผลขาดทุนทางภาษียกมา 

20. สํารองตามกฎหมาย 

  บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 สํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

21. เงินปนผลจาย 

  เ ม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผู ถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการ             
จายเงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการจายเงิน
ปนผลประจําป 2548 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  
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22. รายการปรับปรุงปกอน 

  บริษัทฯไดปรับปรุงกําไรสะสมยกมา ณ วันท่ี 1 เมษายน 2549 จํานวน 0.4 ลานบาท ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม เนื่องจากบันทึกสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยตํ่า
ไปในป 2548 

23. จํานวนและคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 4,703 4,243 1,476 1,266 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท) 1,055 941 359 313 

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใตการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยและ
พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนใหในอัตรารอยละ 3 - 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2550 บริษัทฯและบริษัท
ยอยจายสมทบเขากองทุนซ่ึงไดบันทึกเปนคาใชจายในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 19.3 ลานบาท (2549 : 
14.5 ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 7.6 ลานบาท (2549 : 7.5 ลานบาท) 

 



25. 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 1176(2)/2550 1378/2543 1598(2)/2547 
2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตแผน ผลิตแผน ผลิตแผน 

พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พรีเพก ลามิเนต พรีเพก พรีเพกและ     
ลามิเนต 

พิมพวงจร พิมพวงจร 

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ             
3.1 3 ป  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
และไดรับยกเวนไมตองนําเงินปน
ผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม
ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได                  
นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสีย
ภาษี 

(สิ้นสุดแลว) 
 

3 ป  ป  ป  ป  ป 3 ป  ป  ป  ป 7 ป  7 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 
(สิ้นสุดแลว) 

 

3 
(สิ้นสุดแลว) 

 

5 ป  

ไดรับ ไดรับ 3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึง
ประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละ
หาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอน
จากการสงออกเปนระยะเวลา 10 ป 
ทั้งนี้ รายไดจากการสงออกของป
นั้น ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจาก
การสงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง 
ยกเวนสองปแรก 

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

 

ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับกึ่ง
หนึ่ง 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขา
จากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต
เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป 
นับตั้งแตวันนําเขาวันแรก 

ไดรับ ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ 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 

2 พฤษภาคม 
2550 

25 มิถุนายน 
2544 

1 พฤศจิกายน 
2547 
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  รายไดจากการขายท้ังหมดของบริษัทฯสําหรับป 2550 และ 2549 เปนรายไดของกิจการท่ีไมไดรับการ
สงเสริมการลงทุนโดยสามารถจําแนกเปนรายไดจากการสงออกและการขายในประเทศดังตอไปนี้  

 (หนวย : บาท) 

 2550 2549 

รายไดจากการขาย   
รายไดจากการสงออก 2,879,219,356 2,389,845,964 

 46,322,555 95,526,423 รายไดจากการขายในประเทศ 

2,925,541,911 2,485,372,387 รวมรายได 

26. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวง        น้ําหนัก
ของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญ              
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญโดยสมมติวาไดมี
การแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 27. 

27.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการข้ันตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญามีดังตอไปนี้ 

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท 48,379,360 25,062,985 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 68,140 - 
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  36 - 

27.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 59.1 ลานบาท (เฉพาะกิจการ : 24.4 ลานบาท) ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึง          
สวนใหญประกอบดวยหนังสือเพ่ือคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 

27.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 1.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 34.6 ลานเยน และ 0.1 ลานยูโร หรือเทียบเทารวมเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 78.0 ลานบาท (เฉพาะกิจการ : 1.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.1 ลานยูโร หรือเทียบเทารวม
เปนจํานวนเงินประมาณ 65.6 ลานบาท) 

27.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ําประกัน
เงินกูยืมและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้ 

(หนวย : ลาน) 
 ผูค้ําประกัน 

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

 2550 2549 2550 2549 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
- สกุลเงินบาท 212 319 - - 
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 5 - - - 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 3,846 3,871 - - 
 - สกุลเงินยูโร 2 2 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 170 81 - - 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 258 439 

 27.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งมี
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการวาจางตัวแทนจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึง
มีระยะเวลา 1 ป โดยบริษัทยอยตองจายคานายหนาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 27.6 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชา
พื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป โดยภายใตสัญญาดังกลาว
บริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน
ประมาณ 1.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 65.4 ลานบาท 



 

28. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงาน
ทางภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549   
  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 
ธุรกิจ พรีเพกและ            

ลามิเนต 
รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดจากภายนอก 138,701 133,452 1,633,058 1,548,740 4,900,339 3,759,663 1,693,313 2,097,999 8,226,710 7,406,402 - - 8,365,411 7,539,854 

1,447,262 1,230,151 - - - - 870,940 797,171 870,940 797,171 (2,318,202) (2,027,322) - - รายไดระหวางสวนงาน 
1,585,963 1,363,603 1,633,058 1,548,740 4,900,339 3,759,663 2,564,253 2,895,170 9,097,650 8,203,573 (2,318,202) (2,027,322) 8,365,411 7,539,854 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงาน               

   140,397 175,316       1,324,125 920,740 6,669 33,987 1,471,191 1,130,043 ตามสวนงาน 
รายไดที่ไมไดปนสวน             186,754 144,170 

   ดอกเบี้ยรับ             32,300 32,053 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (1,113,441) (1,080,046) 
ดอกเบี้ยจาย            (287,770) (296,124) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล             (10,517) (13,990) 

          (21,091) (32,453) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

            257,426 (116,347) กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนดังตอไปนี้  
(หนวย : พันบาท) 

ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร รวม  
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
สินทรัพยถาวร 525,044 500,732 5,249,554 4,968,968 5,774,598 5,469,700 

939,273 765,450 3,163,094 2,880,423 4,102,367 3,645,873 สินทรัพยอื่น 
1,464,317 1,266,182 8,412,648 7,849,391 9,876,965 9,115,573 สินทรัพยรวม 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 
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29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะ
ยาว นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคา
วัตถุดิบ บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินและตราสารอนุพันธ
ดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ 
นอกจากนี้  การใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอย
มีฐานของลูกคาจํานวนมากราย และลูกหนี้สวนใหญมีความสามารถในการชําระหนี้ดี จํานวนเงินสูงสุด
ท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยูใน
งบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับธนาคาร
และสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยางไร               ก็ตาม 
เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ียไดดังน้ี            

งบการเงินรวม  
 อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบี้ย 

ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ตอป  

 (ลานบาท) (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 190 - 190 0.25 - 0.75 
ลูกหนี้การคา - 1,998 1,998 - 
เงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - 82 82 - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - 1 1 - 

 190 2,081 2,271  
หนี้สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 38 - 38 4.00 - 7.63 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3,686 - 3,686 4.80 - 7.83 
เจาหนี้การคา - 1,421 1,421 - 
เจาหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - 9 9 - 
เจาหนี้อื่นจากการซ้ืออุปกรณ - 206 206 - 
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 106 - 106 6.35 - 6.76 

เงินกูยืมระยะยาว 1,377 - 1,377 5.25 - 6.97 

 5,207 1,636 6,843  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบี้ย 

ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ตอป  

 (ลานบาท) (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 83 - 83 0.25 
ลูกหนี้การคา - 711 711 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน - 922 922 - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด - 1 1 - 

 83 1,634 1,717  
หนี้สินทางการเงิน     
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 869 - 869 4.10 - 6.75 
เจาหนี้การคา - 672 672 - 
เจาหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - 8 8 - 
เจาหนี้อื่นจากการซ้ืออุปกรณ - 153 153 - 
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 105 - 105 6.35 - 6.76 

เงินกูยืมระยะยาว 107 - 107 5.97 - 6.97 

 1,081 833 1,914  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่อง
กับการขายสินคา การซ้ือวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจะจัดใหสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว
มีสัดสวนและเง่ือนไขท่ีสมดุลกัน (Natural Hedging) และเนนการสรางกระแสเงินสดรับและจายให
สอดคลองกัน นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน โดยเนนการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรมการคา (Transaction risk) ตามสถานการณและ
การคาดการณอัตราแลกเปล่ียน เปนผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยไวจํานวนหน่ึง ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญา            ไมเกินหนึ่งป
เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันความเส่ียง 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญดังนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 30

31สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน 31 ธันวาคม 2550 

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

     
(บาทตอหน่ึงหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 45,581 46,773 14,573 18,304 33.5519 33.8850 26

ยูโร 9,554 5,120 3,409 2,783 48.9006 49.6202 
27ปอนดสเตอรลิง 311 24 290 - 66.8427 67.7950 
28เยน - 106,133 - 43,393 - 0.2997 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
(Forward exchange contracts) คงเหลือโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สกุลเงิน จํานวน  วันที่ครบกําหนด อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 
(พัน) 

 
(บาทตอหน่ึงหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 
สัญญาซ้ือ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  4,089 4 มกราคม 2551 - 8 พฤษภาคม 2551 33.7200 - 34.1400 
เยน  250,000 15 มกราคม 2551 - 21 มกราคม 2551 0.2788 - 0.2798 
    

สัญญาขาย    
ยูโร  9,009 15 มกราคม 2551 - 3 กรกฎาคม 2551 47.3000 - 50.3250 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  65,353 15 มกราคม 2551 - 2 กรกฎาคม 2551 33.4960 - 34.0750 

 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 
(Commodity Swap agreement) คงเหลือโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ราคาตลาดของวัตถุดิบ     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 

 
(ตัน) 

 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตอหนวย) 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตอหนวย) 
ทองแดง 560 30 เมษายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2551 6,600 - 7,500 6,677 
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29.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภท
ระยะส้ัน เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบ
ดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ัง
สองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  นอกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ซ่ึงมี
ผลกระทบตอขาดทุนสุทธิและสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัด
ประเภทรายการบัญชีรายไดในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอขาดทุนสุทธินอกเหนือไปจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 
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