
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 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 จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่ 677 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน
สุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร 

 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตาม
กฎหมายไทย โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนเลขที่ 115/2 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบ
กิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพรีเพกและลามิเนต ใหกับ
บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหง (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 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการ
ผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร  

 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดย
มีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ันท่ี 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปน
ตัวแทนขายในประเทศใหกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ  

 1



บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ัน 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปน
ผูใหบริการในการวางระบบและใหการสนับสนุนดานคอมพิวเตอร 

1.2 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

 วิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจโลก โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนท่ัวโลก ภาวะการตึงตัวของตลาดสินเช่ือ
รวมท้ังการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และความเชื่อม่ันของ
ผูบริโภคที่ลดลง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอแผนการดําเนินธุรกิจและ
การเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก รัฐบาลของประเทศ
ตาง ๆ ไดใชความพยายามในการท่ีจะแกไขปญหาเหลานี้ แตยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเม่ือใด งบการเงินนี้จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ ท่ีบริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมใน
สถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตามงบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

 จากวิกฤตการณดังกลาวบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการส่ังซ้ือ
จากลูกคา สงผลใหบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดหยุดดําเนินการ
ผลิตสินคาเปนการชั่วคราวต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 และยายการผลิตท้ังหมดมายังบริษัทฯและบริษัท         
เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย
ไดดําเนินการติดตอกับลูกคาหลายรายเพื่อเพิ่มปริมาณส่ังซ้ือในอนาคต และวางแผนท่ีจะดําเนินการ
ปรับปรุงโรงงานของบริษัทยอยท่ีหยุดดําเนินการผลิต เพื่อใหสามารถรองรับการผลิตสินคาท่ีหลากหลาย
ข้ึนในอนาคต ดังนั้น ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวาบริษัทฯและบริษัทยอยดังกลาวจะ
สามารถกลับมาดําเนินการเปนปกติในอนาคตได บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงจัดทํางบการเงินท่ีแนบ
มานี้ตามหลักการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการโดยถือวาการขายหรือเรียกคืนสินทรัพยและการจาย
ชําระหนี้สินจะเปนไปตามปกติธุรกิจโดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติของ
บริษัทฯและบริษัทยอย 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) 
ดังตอไปนี้  

รอยละของรายไดที่
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่      

31 ธันวาคม 

รอยละของสินทรัพยที่
รวมอยูในสินทรัพยรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราการถือหุน          
(รอยละ) ชื่อบริษัท 

2550 2551 2550 2551 2550 2551  
ถือหุนโดยบริษัทฯ       
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 94.99 94.99 6 9 13 15 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 56 54 50 50 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 70.24 70.24 9 9 2 2 
 (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 52.00 และ              
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                
รอยละ 19.20)       

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 60.00 60.00 1 1 3 1 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 49.00              - - - - - 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและรายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญและ
ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดถูก         
ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว  

จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม 
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ฉ) มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีต่ํากวาสวนไดเสียของบริษัทฯในมุลคายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย หนี้สิน และหนี้ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุนไดแสดงไวเปน 
“คาความนิยมติดลบ” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม ซ่ึงบริษัทฯจะประเมินมูลคา
ของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯท่ีเขาไปลงทุนอีกคร้ัง หากกิจการที่ไดมาสูงกวาตนทุน
การรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจกอนป 2551 เขากําไร
สะสม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 และฉบับท่ี 
62/2550 กําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

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 

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 49 ไม
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 
ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 ซ่ึงมีผลกระทบตองบการเงินสําหรับปปจจุบันตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุ 4.1 
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3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 กําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชี
ใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                     
1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะ
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

4. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

4.1 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2551 บริษัทฯจะไมตัดจําหนายคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจกอนป 2551 อีก
ตอไปแตบริษัทฯจะพิจารณาประเมินมูลคาของสินทรัพย หนี้สินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของ
บริษัทท่ีเขาไปลงทุนอีกคร้ังกอนรับรูคาความนิยมติดลบเขากําไรสะสม ซ่ึงภายหลังจากท่ีบริษัทฯได
ประเมินมูลคาดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของบริษัทฯเช่ือวาสวนไดเสียของบริษัทฯ
ในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของกิจการท่ีไดมาสูง
กวาตนทุนการรวมธุรกิจและจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทท่ีเขาไปลงทุน
ผูบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีผลขาดทุนจากการลงทุนดังกลาวเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ
จึงรับรูคาความนิยมติดลบจํานวน 7.2 ลานบาท เขากําไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ            
ผูถือหุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท้ังจํานวน 

4.2 บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 
สําหรับสัญญาท่ีมีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2551 เปนตนไป บริษัทฯและบริษัทยอยเลือกท่ีจะไมนําการ
บัญชีเพ่ือการปองกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติโดยบริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูกําไร/ขาดทุนท่ียังไม
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธในงบกําไรขาดทุนและสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธเขางบกําไรขาดทุนดังนี้ 

(หนวย: บาท) 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม  
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง 74,782,579 16,545,304 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 220,908,485 84,539,536 

 295,691,064 101,084,840 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5.1 การรับรูรายได 

ก) ขายสินคา 

3 0รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน
เจาของสินคาไดโอนใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคา
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

ข) รายไดคาบริการ 

31รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

ค) ดอกเบ้ียรับ 

32ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

ง) เงินปนผลรับ 

33เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงมีกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับตั้งแตวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช  

5.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยอาศัย
การวิเคราะหอายุหนี้และสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันท่ีในงบดุล รวมถึงแนวโนมท่ีจะ
ไดรับชําระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเปนรายๆ ไป 

5.4    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบริษัทและบุคคลซ่ึงมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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5.5 สินคาคงเหลือและคาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือมูลคา
สุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยตนทุนของวัตถุดิบ คาแรง
ทางตรงและคาโสหุยในการผลิต  

วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลือง อะไหลและอุปกรณโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) 
หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมี
การเบิกใช 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจาย
ในการขายสินคานั้น 

 คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยจะต้ังข้ึนสําหรับสินคาท่ีลาสมัย เคล่ือนไหวชาหรือเส่ือม
คุณภาพ 

5.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา         
ตามวิธีราคาทุน 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซ่ึงถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตาม           
มูลคายุติธรรม ซ่ึงคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคาท่ีเปล่ียนแปลงไปของหลักทรัพยดังกลาว จะบันทึกเปนกําไร
หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ตนทุนของเงินลงทุนดังกลาวคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนัก 

ง) หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงตามราคาทุนซ่ึงเปน
รายการหักในสวนของผูถือหุนและกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหุนดังกลาวจะบันทึกเขา
ไปในสวนของผูถือหุน 
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5.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม
และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้  

 

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

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน งานระหวางกอสราง และเคร่ืองจักรและอุปกรณระหวางทาง
และระหวางติดตั้ง 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

5.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันท่ีไดมา ตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมานอกเหนือจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยราคา
ทุน และภายหลังการรับรูรายการครั้งแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัด
จําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมีอายุการใหประโยชน 5 และ 10  ป 
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5.9 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย
คา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมี
มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี
ท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย 
ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการ
จําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

สัญญาเชาระยะยาว 5.10 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญา
เชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  

5.11 สัญญาเชาซ้ือ 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาซ้ือ โดยเจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือแสดงสุทธิจาก
ดอกเบ้ียเชาซ้ือ เจาหนี้เชาซ้ือมีระยะเวลาผอนชําระตามงวดในสัญญา สินทรัพยซ่ึงบริษัทฯและบริษัท
ยอยไดมาภายใตสัญญาเชาซ้ือจะบันทึกเปนทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยในราคาเงินสด และ
จดทะเบียนโอนเปนของบริษัทฯและบริษัทยอยเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยผอนชําระเจาหนี้เชาซ้ือ
เรียบรอยแลว 
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5.12 ตนทุนการกูยืม  

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น  

5.13 หุนสามัญซ้ือคืน 

 หุนสามัญซ้ือคืนแสดงมูลคาดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน หากราคา
ขายของหุนสามัญซ้ือคืนสูงกวาราคาซ้ือของหุนสามัญซ้ือคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญซ้ือคืนและหากราคาขายของหุนสามัญซ้ือคืนตํ่ากวาราคาซ้ือของหุนสามัญซ้ือคืน 
บริษัทฯจะนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญซ้ือคืนใหหมดกอนแลวจึงนําผลตางท่ีเหลืออยู
ไปหักจากบัญชีกําไรสะสม 

5.14 ผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 

5.15 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5.16 เงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

5.17 ตราสารอนุพันธ 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันส้ินปบัญชี กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรง
ตามอายุของสัญญา  
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 สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายสินคาและเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายสินคาและเงินตราตางประเทศ โดยผูขายจะให
สิทธิแกผูซ้ือในการซ้ือ (สิทธิเลือกซ้ือ) หรือขาย (สิทธิเลือกขาย) สินคาหรือเงินตราตางประเทศตาม
ราคาหรืออัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไวในสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยตกลงทําสัญญาดังกลาวเพื่อ
ปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของราคาสินคาและอัตราแลกเปล่ียนในตลาด บริษัทฯและ
บริษัทยอยจะรับรูกําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาสิทธิเลือก
ซ้ือขายสินคาและของเงินตราตางประเทศดังกลาวในงบกําไรขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 6. 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

คาเผื่อการการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

ในการประมาณคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดจากสินคาเส่ือมสภาพและราคาตลาดท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ 

 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรท่ีใชในแบบจําลอง
ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 บริษัทฯจะพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือฝาย
บริหารเห็นวามูลคาท่ีจะไดรับคืนของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนการถาวร
แลว การพิจารณาดังกลาวจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ 
ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาด
วาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตรา
คิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 คดีฟองรอง 

 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไมไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงิน  

7. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 
2550 มีดังตอไปนี้  

(หนวย: บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551 2550 2551 2550 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 403,863,719 318,103,268 193,230,128 263,740,884 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ (1,121,495) - (19,378,695) - 
บวก(หัก):      
เจาหน้ีอื่นจากการซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ (103,340,524) (209,345,797) (19,932,778) (153,109,160) 

เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการ          
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - - (473,196) (5,273,423) 

เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท (117,545,115) - - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (181,788,333) (105,627,533) (171,726,324) (105,358,301) 
เงินจายลวงหนาและเงินมัดจําทรัพยสิน (1,097,830) (3,118,404) (1,097,830) - 
ดอกเบี้ยคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ 
เครื่องจักรและอุปกรณ (91,917) - - - 

ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการขาย
สินทรัพยถาวร - - 18,257,200 - 

ลูกหน้ีอื่นจากการขายสินทรัพยถาวร 1,121,495 - 1,121,495 - 
อื่น ๆ - (11,534) - - 

 - - - - 
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8. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ท่ีคางนับจากวันท่ี
ถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้  

(หนวย: บาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 412,697,269 416,623,641 262,722,851 222,528,754 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 58,780,959 105,797,248 148,637,593 53,519,803 
3 - 6 เดือน 2,751,998 2,579,766 485,497 - 
6 - 12 เดือน - 383,494 - 375,646 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป - 1,287,958 - 36,618 

474,230,226 526,672,107 411,845,941 276,460,821 รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 713,419,524 1,355,432,980 209,446,309 393,500,515 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 156,030,315 94,344,264 55,359,046 35,871,371 
3 - 6 เดือน 12,487,934 10,362,734 6,689,038 2,442,566 
6 - 12 เดือน 322,279 11,781,678 322,279 2,813,492 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 715,482 1,950,298 715,482 1,824,120 

882,975,534 1,473,871,954 272,532,154 436,452,064 รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
รวมลูกหน้ีการคา 1,357,205,760 2,000,544,061 684,378,095 712,912,885 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,540,200) (2,420,485) (4,260,556) (2,357,396) 

1,352,665,560 1,998,123,576 680,117,539 710,555,489 ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ
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9.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

  (หนวย: ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 

 
576.5 300.0 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาขายสินทรัพยถาวร - - 25.3 0.3 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร
และราคาท่ีตกลงรวมกัน 

รายไดอื่น - - 12.9 0.2 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 1,051.1 927.2 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลง

รวมกันของงานส่ังทําแตละ
ผลิตภัณฑ 

คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 13.1 37.2 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 1,671.5 1,833.5 603.6 604.6 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มี
คุณภาพใกลเคยีงกันและ 
เงื่อนไขการขายเชนเดียวกัน 

คาขายสินทรัพยถาวร - 20.4 - - ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไร
และราคาท่ีตกลงรวมกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 226.3 236.4 70.2 83.4 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มี
คุณภาพใกลเคยีงกันและ 
เงื่อนไขการซื้อเชนเดียวกัน 

คาซื้อสินทรัพยถาวร 0.9 23.7 0.6 2.4 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
คานายหนาจาย 67.1 47.6 22.5 23.3 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปน            

อัตราท่ัวไปสําหรับธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     
ดอกเบี้ยรับ 29.9 29.9 29.9 29.9 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551 2550 2551 2550 
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัทยอย     

1บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 233,962,850 73,789,592 
2บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 5,611,436 1,515,678 
3บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 5,175,440 5,092,617 
4

- - 215,414 21,831,476 บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 244,965,140 102,229,363 
5บริษัทรวม     

6บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 402,494,262 474,563,257 132,735,147 146,830,692 
7

71,735,964 52,108,850 34,145,654 27,400,766 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
474,230,226 526,672,107 166,880,801 174,231,458 รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 474,230,226 526,672,107 411,845,941 276,460,821 
     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ท่ีเก่ียวของกัน      

8บริษัทยอย     
9บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 18,166,747 8,904 
10บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 1,092,624 - 
11

- - 72,765 8,000 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 
 แกบริษัทยอย - - 19,332,136 16,904 
12บริษัทรวม     

13บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 538,331 - - - 
14

23,045 336 - - บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น 
แกบริษัทรวม  561,376 336 - - 

15บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม    399,235,126 399,235,126 399,235,126 399,235,126 
ดอกเบี้ยคางรับ 301,169,468 271,226,834 301,169,468 271,226,834 

 700,404,594 670,461,960 700,404,594 670,461,960 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (700,404,594) (670,461,960) (700,404,594) (670,461,960) 

 - - - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ
ท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 561,376 336 19,332,136 16,904 
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 บริษัทฯไมไดรับชําระหนี้จากบริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวม
แหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 399 ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการฟองรองบริษัท
ดังกลาวตอศาลในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ณ วันท่ีในงบดุล บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจาก
การค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดตั้ง
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ัง
จํานวน 

 (หนวย: บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551 2550 2551 2550 
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
16บริษัทยอย     

17บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 212,892,349 251,855,678 
18บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 128,747,647 82,968,607 

19

- - 48,397,474 3,507,609 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 390,037,470 338,331,894 

20บริษัทรวม     

21

49,093,414 51,264,377 20,604,806 14,480,307 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
49,093,414 51,264,377 20,604,806 14,480,307 รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 49,093,414 51,264,377 410,642,276 352,812,201 

     
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
22บริษัทยอย     

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 20,398,745 778,408 

23

- - 191,100 4,911,223 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย - - 20,589,845 5,689,631 

24บริษัทรวม     
11,300,858 9,155,383 2,795,473 2,170,946 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
11,300,858 9,155,383 2,795,473 2,170,946 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการ 
11,300,858 9,155,383 23,385,318 7,860,577  ท่ีเก่ียวของกัน 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเล้ียงชีพและคา
เบ้ียประชุมใหแกกรรมการและผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 57.1 ลานบาท และ 55.9 ลานบาท ตามลําดับ 
(เฉพาะบริษัทฯ: 28.1 ลานบาท และ 30.4 ลานบาท ตามลําดับ) 

ภาระคํ้าประกนักับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน             
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27.4 

10. สินคาคงเหลือ  
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

  คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ  
 

ราคาทุน 
ลดราคาทุนใหเทากับมูลคาสุทธิ

ท่ีจะไดรับ สินคาเส่ือมคุณภาพ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
สินคาสําเร็จรูป 334,739,662 295,267,443 (26,552,852) (9,108,100) (12,456,753) (6,023,707) 295,730,057 280,135,636 
งานระหวางทํา 304,788,077 434,467,075 - - (527,695) - 304,260,382 434,467,075 
วัตถุดิบ 323,463,091 466,785,436 (22,383,415) - (6,588,580) (1,886,583) 294,491,096 464,898,853 
วัสดุส้ินเปลือง 243,817,790 264,216,713 - - (12,748,677) (11,654,354) 231,069,113 252,562,359 
อะไหลและอุปกรณ 224,609,116 207,189,884 - - - - 224,609,116 207,189,884 
สินคาระหวางทาง 24,918,198 72,069,515 - - - - 24,918,198 72,069,515 

รวม 1,456,335,934 1,739,996,066 (48,936,267) (9,108,100) (32,321,705) (19,564,644) 1,375,077,962 1,711,323,322 

 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ  

 ราคาทุน 
ลดราคาทุนใหเทากับมูลคาสุทธิ

ท่ีจะไดรับ สินคาเส่ือมคุณภาพ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
สินคาสําเร็จรูป 90,977,275 75,010,922 (10,146,482) (4,461,161) (1,275,961) (168,954) 79,554,832 70,380,807 
งานระหวางทํา 112,020,436 141,904,345 - - - - 112,020,436 141,904,345 
วัตถุดิบ 61,234,288 94,194,945 - - (1,088,030) (608,880) 60,146,258 93,586,065 
วัสดุส้ินเปลือง 110,225,766 107,792,156 - - (11,599,707) (10,456,069) 98,626,059 97,336,087 
อะไหลและอุปกรณ 77,224,113 63,834,735 - - - - 77,224,113 63,834,735 
สินคาระหวางทาง 3,669,565 11,961,259 - - - - 3,669,565 11,961,259 

รวม 455,351,443 494,698,362 (10,146,482) (4,461,161) (13,963,698) (11,233,903) 431,241,263 479,003,298 

  



 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 (หนวย: บาท) 
คาเผื่อการดอยคาของ            

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม              
วิธีราคาทุน-สุทธิ ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
   รอยละ รอยละ       

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100,000,000 100,000,000  94.993 94.993 172,499,000 172,499,000 - - 172,499,000 172,499,000 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 250,000,000  250,000,000  52.00 52.00 157,710,310 157,710,310 - - 157,710,310 157,710,310 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 1,150,000,000  1,150,000,000  100.00 100.00 1,150,000,000 1,150,000,000 (563,271,135) (563,271,135) 586,728,865 586,728,865 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 3,600,000 3,600,000 60.00 60.00 2,160,000 2,160,000 - - 2,160,000 2,160,000 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 3,000,000 - 49.00 - 1,470,000 - - - 1,470,000 - 

    1,483,839,310 1,482,369,310 (563,271,135) (563,271,135) 920,568,175 919,098,175 รวม 
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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 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดังกลาว  

เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย
ท่ีถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหปดบริษัท โดยบริษัทดังกลาวไดดําเนินการชําระบัญชี
ภายใตกฎหมายของสิงคโปรเสร็จส้ินแลวเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2550 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2551 บริษัทฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด จํานวน 
147,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 1.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทดังกลาว ซ่ึงบริษัทฯถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอยเน่ืองจากบริษัทฯมีอํานาจในการ
ควบคุมการกําหนดนโยบายและการบริหารงานในบริษัทนี้ 

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

จัดตั้งใน
ประเทศ 

มูลคาตามบัญช ี
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2551 2550 2551 2550 2551 2550 
   รอยละ รอยละ 

บริษัท เคซีอี อเมริกา     
อิงค จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให กับ
บริษัทฯและบริษัท
ในเครือ 

สหรัฐอเมริกา 

48.75 48.75 643,633 643,633 59,487,226 56,461,901 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร    
พีทีอี จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให กับ
บริษัทฯและบริษัท
ในเครือ 

สิงคโปร 

47.77 47.77 4,201,138 4,201,138 27,606,377 25,711,155 
    4,844,771 4,844,771 87,093,603 82,173,056 รวม 

 
 (หนวย: บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2551 2550 2551 2550 
 รอยละ รอยละ   

บริษัท เคซีอี อเมริกา องิค 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 

ช่ือบริษัท 
สวนแบงกําไรจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลรับระหวางป 

 2551 2550 2551 2550 
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 1,014,431 1,458,266 - - 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 951,003 3,230,649 - - 
รวม 1,965,434 4,688,915 - - 

 สําหรับป 2551 และ 2550 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนคํานวณจากงบ
การเงิน ซ่ึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหง
ดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงิน 

12.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 
     (หนวย: พนับาท) 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 
ปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

กําไรสุทธิสําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
บริษัท เคซีอี อเมริกา 
อิงค จํากัด 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

521,061 586,706 390,192 479,684 1,494,523 1,645,420 2,315 13,595 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร 
พีทีอี จํากัด 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

500,000   
เหรียญสิงคโปร 

237,548 159,397 185,493 110,905 612,518 630,708 1,819 6,153 



 

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            
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เคย
รายงานไว 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 

จัดประเภทรายการใหม - โอน
ไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน - - (16,611,404) - (26,873,103) - - - - - (43,484,507) 

31 ธันวาคม 2550 - ภายหลังการ
จัดประเภทรายการใหม 404,790,982 630,879,339 6,875,589,123 135,787,784 505,673,995 12,523,883 40,794,781 1,065,605 423,804,207 66,816,357 9,097,726,056 

ซื้อเพิ่ม - - 25,865,910 17,227,408 14,084,779 3,152,794 18,492,820 12,858,059 868,166,613 15,328,908 975,177,291 
โอนเขา (โอนออก) - 51,141,546 602,304,463 54,126,314 44,905,395 3,341,053 - (9,801,199) (663,872,307) (82,145,265) - 
จําหนาย - - (57,703,870) (383,662) (4,148,564) - (12,542,437) - (6,786,427) - (81,564,960) 
31 404,790,982 682,020,885 7,446,055,626 206,757,844 560,515,605 19,017,730 46,745,164 4,122,465 621,312,086 - 9,991,338,387 ธันวาคม 2551 
คาเสื่อมราคาสะสม            
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เคย
รายงานไว - 213,813,851 2,761,886,906 58,502,657 295,769,621 8,205,017 28,434,846 - - - 3,366,612,898 

คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สินทรัพยที่โอนไปเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน - - (13,921,097) - (19,330,238) - - - - - (33,251,335) 

31 ธันวาคม 2550 - จัดประเภท
รายการใหม - 213,813,851 2,747,965,809 58,502,657 276,439,383 8,205,017 28,434,846 - - - 3,333,361,563 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 27,672,796 428,322,323 21,242,653 57,291,359 1,188,388 6,510,733 - - - 542,228,252 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            
   สินทรัพยที่จําหนายระหวางป - - (56,809,949) (169,279) (3,734,279) - (10,428,571) - - - (71,142,078) 
31 - 241,486,647 3,119,478,183 79,576,031 329,996,463 9,393,405 24,517,008 - - - 3,804,447,737 ธันวาคม 2551 
มูลคาสุทธิตามบัญชี            
31 ธันวาคม 2550 404,790,982 417,065,488 4,127,623,314 77,285,127 229,234,612 4,318,866 12,359,935 1,065,605 423,804,207 66,816,357 5,764,364,493 
31 404,790,982 440,534,238 4,326,577,443 127,181,813 230,519,142 9,624,325 22,228,156 4,122,465 621,312,086 - 6,186,890,650 ธันวาคม 2551 
คาเสื่อมราคาสําหรับป            

546,108,256 ป 2550 (488.9 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 
542,228,252 ป 2551 (477.2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 
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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           
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เคยรายงานไว 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 
จัดประเภทรายการใหม - โอนไปเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน - - (12,242,130) - (2,794,181) - - - - (15,036,311) 

31 ธันวาคม 2550 - ภายหลังการจัด
ประเภทรายการใหม 231,603,891 81,125,125 1,694,317,038 93,865,170 25,305,133 10,419,556 11,350,387 204,640,510 48,816,828 2,401,443,638 

ซื้อเพิ่ม - - 31,489,926 14,854,227 8,323,520 3,102,794 4,374,346 290,188,750 - 352,333,563 
โอนเขา (โอนออก) - 50,450,410 316,365,000 37,080,958 4,009,853 3,341,053 - (362,430,446) (48,816,828) - 
จําหนาย - - (56,148,954) - (319,555) - (1,354,060) (6,384,088) - (64,206,657) 
31 ธันวาคม 2551 231,603,891 131,575,535 1,986,023,010 145,800,355 37,318,951 16,863,403 14,370,673 126,014,726 - 2,689,570,544 
คาเสื่อมราคาสะสม           
31 ธันวาคม 2550 - ตามที่เคยรายงานไว - 55,724,096 899,226,755 45,163,777 21,134,354 6,281,906 8,475,419 - - 1,036,006,307 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพยที่
โอนไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน - - (11,120,618) - (2,467,008) - - - - (13,587,626) 

31 ธันวาคม 2550 - จัดประเภทรายการใหม - 55,724,096 888,106,137 45,163,777 18,667,346 6,281,906 8,475,419 - - 1,022,418,681 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,859,621 131,051,927 19,051,867 3,013,963 719,281 1,472,111 - - 159,168,770 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสินทรัพย   
ที่จําหนายระหวางป - - (30,734,595) - (307,944) - (717,164) - - (31,759,703) 

31 ธันวาคม 2551 - 59,583,717 988,423,469 64,215,644 21,373,365 7,001,187 9,230,366 - - 1,149,827,748 
มูลคาสุทธิตามบัญชี           

31 ธันวาคม 2550 231,603,891 25,401,029 806,210,901 48,701,393 6,637,787 4,137,650 2,874,968 204,640,510 48,816,828 1,379,024,957 

31 ธันวาคม 2551 231,603,891 71,991,818 997,599,541 81,584,711 15,945,586 9,862,216 5,140,307 126,014,726 - 1,539,742,796 
คาเสื่อมราคาสําหรับป           
ป 2550 (118.0  ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 120,447,724 

ป 2551 (154.0 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร) 159,168,770 



 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเคร่ืองจักรและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึง
ตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงินประมาณ 1,127.3 ลานบาท และ 817.7 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 687.3 ลานบาท และ 
409.8 ลานบาท ตามลําดับ) 

13.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนําทรัพยสินของบริษัท
ฯและบริษัทยอยตามท่ีระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพันใดๆ  

13.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 244.7 
ลานบาท เพื่อใหเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 17 

13.2.1 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
ธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15 และ 17 

13.2.2 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบ้ียจายไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางติดตั้งสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังตอไปนี้ 

13.3 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2551 2550 2551 2550 

ดอกเบี้ยจายซึ่งถูกบันทึกเปนสวนหน่ึงของ
ตนทุนเครื่องจักรและอุปกรณ (พันบาท) 4,523 7,808 1,573 4,044 
อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนของสินทรัพย (รอยละ) 2.47 - 7.50 2.13 - 7.25 3.50 - 7.50 3.50 - 7.25 

14. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551 2550 2551 2550 
ราคาทุน 64,425,785 43,484,507 26,063,648 15,036,311 

(38,026,657) (33,251,335) (14,736,955) (13,587,626) หัก: คาตัดจําหนายสะสม 
26,399,128 10,233,172 11,326,693 1,448,685 มูลคาสุทธิตามบัญชี  

คาตัดจําหนายท่ีรวมอยูใน
งบกําไรขาดทุนสําหรับป 4,828,273 5,155,161 1,149,328 1,308,617 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
ประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  อัตราดอกเบี้ย 

2551 2550 2551 2550  (รอยละตอป) 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.00 - 8.20 79,467,759 38,100,235 34,893,800 - 
เงินกูยืมระยะสั้น 4.30 - 6.50 1,199,500,000 1,003,000,000 301,500,000 215,000,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 4.20 - 6.00 2,465,600,000 2,147,000,000 735,500,000 612,000,000 

2.47 - 7.37 716,166,586 535,986,109 99,458,199 42,104,492 ทรัสตรีซีท 
 4,460,734,345 3,724,086,344 1,171,351,999 869,104,492 รวม 

15.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของบริษัทฯคํ้า
ประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

15.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญของบริษัท 
เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

15.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมีการจดจํานองท่ีดินพรอม
ส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปนหลักประกัน   

16. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2551 2550 2551 2550 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 264,166,195 105,627,533 254,104,186 105,358,301 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (71,459,774) (23,249,671) (68,205,930) (22,980,439) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 192,706,421 82,377,862 185,898,256 82,377,862 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน
สําหรับใชในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ีย 4 ป และเม่ือครบกําหนดสัญญาบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถใชสิทธิขอซ้ือเคร่ืองจักรและ
อุปกรณดังกลาวไดในราคาตามท่ีกําหนดในสัญญา 
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ณ วันท่ี 3 1 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชา
การเงินดังน้ี  

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 84.02 204.11 288.13 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (12.56) (11.40) (23.96) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 71.46 192.71 264.17 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 80.35 196.89 277.24 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี                          (12.15) (10.99) (23.14) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 68.20 185.90 254.10 

17. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 87,498,356 201,331,480 43,407,824 107,177,151 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 866,811,770 1,176,164,770 58,000,000 - 

 954,310,126 1,377,496,250 101,407,824 107,177,151 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (395,131,250) (573,383,283) (65,538,824) (63,796,691) 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง     

   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 559,178,876 804,112,967 35,869,000 43,380,460 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัท บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มี
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน  1.8 ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 0.9 ลาน
ยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2550: 4.1 ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 2.2 ลานยูโรในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 



 

รายละเอียดเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้  

เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาเงินกูยืม    จํานวนเงินกูยืมระยะยาว 

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

   (บาท) (บาท) (บาท)    
เฉพาะของบริษัทฯ        

1. 9 มิถุนายน 2549 3,500,000 ยูโร 43,407,824 - 43,407,824 3  ป  1 เดือน  1 เดือน 
22,131,000 35,869,000 58,000,000 5 2. 21 กรกฎาคม 2551 150,000,000 บาท ป 6 เดือน  1 เดือน   1 เดือน 

 65,538,824 35,869,000 101,407,824    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 ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร  จํากัด       

1. 6 กรกฎาคม 2549 135,000,000 บาท 33,750,000 101,250,000 135,000,000 4 ป 3 เดือน  3 เดือน  

2. 23 มกราคม 2551 120,000,000 บาท - 92,142,000 92,142,000 5 ป 3 เดือน  3 เดือน  

  33,750,000 193,392,000 227,142,000    
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด        

1. 1 ธันวาคม 2546 3,000,000 ยูโร 34,954,656 9,135,876 44,090,532 6 ป 3 เดือน  3 เดือน  
2. 9 สิงหาคม 2547 445,500,000 บาท 104,800,000 78,700,000 183,500,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน  
3. 20 กันยายน 2547 704,049,700 บาท  33,169,770 - 33,169,770  4 ป 6 เดือน 3 เดือน  1 เดือน  
4. 27 ตุลาคม 2547 124,500,000 บาท  29,200,000 29,600,000 58,800,000 6 ป 3 เดือน  1 เดือน  
5.   28 กุมภาพันธ 2548 180,000,000 บาท  42,400,000 52,800,000 95,200,000  6 ป 3 เดือน  1 เดือน  
6. 31 ตุลาคม 2548 200,000,000 บาท  47,200,000 93,800,000 141,000,000  6 ป 3 เดือน  1 เดือน  

7. 8 สิงหาคม 2550 70,000,000 บาท 4,118,000 65,882,000 70,000,000  6 ป 3 เดือน  1 เดือน  

  295,842,426 329,917,876 625,760,302    

รวมเงินกูยืมของบริษัทยอย  329,592,426 523,309,876 852,902,302    

รวมเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย 395,131,250 559,178,876 954,310,126    



 

17.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯเปนเงินกูสกุลบาทและยูโรมีอัตราดอกเบ้ีย MLR 
(Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 2.0 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป ตามลําดับ  

17.2 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งมีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ถึง 1.25 ตอป เงินกูยืมระยะยาว
ดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และการจดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรบางสวน
ของบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญบางประการ เชน ตองดํารง
อัตราสวนหนี้สินท้ังหมดตอสวนของผูถือหุนใหอยูในอัตราไมเกิน 3: 1 และบริษัทฯและบริษัทยอย
ในเครือตองดํารงโครงสรางและสัดสวนการถือหุนโดยการถือหุนโดยตรงหรือผานบริษัทในเครือ
เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของบริษัทยอย เปนตน 

17.3 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนเงินกู
สกุลเงินบาทและยูโรมีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1 - 1.25 ตอป และ 
LIBOR บวกรอยละ 2.0 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการ
จํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  

18. ทุนเรือนหุน 

18.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมไดเวน
แตโอนตามท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน  และไมมีราคาเสนอขายจํานวน  3,000,000 หนวย  ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใชสิทธิ  3.93 บาทตอ  1 หุนสามัญ 
อยางไรก็ตาม ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนอาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณตามท่ีได
กําหนดในหนังสือชี้ชวน  และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก  ๆ  ไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 กันยายน 
2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  
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 การเปล่ียนแปลงระหวางปของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้  

จํานวน (หนวย)  

 2551 2550 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัตนป 2,370,000 - 
630,000 2,370,000 บวก : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป 
3,000,000 2,370,000 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 3,000,000 หนวย โดยยังไมมีผูใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว เนื่องจาก ณ วันท่ีบริษัทฯกําหนดใหสามารถใชสิทธิได 
ราคาใชสิทธิสูงกวาราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ 

18.2 หุนสามัญซ้ือคืน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 หุนสามัญซ้ือคืนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาหุนสามัญซ้ือคืน (พันบาท) 6,374.6 
จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน (พันหุน) 5,999.9 
ราคาเฉล่ียหุนละ (บาท) 1.06 
อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซ้ือคืนตอจํานวนหุนท่ีบริษัทฯออก 1.29 

 ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนต้ังแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 โดยจําหนายหุน
สามัญท่ีซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุนที่ซ้ือคืน การ
ตัดหุนท่ีซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวา
ดวยการซ้ือหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซ้ือคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกําหนดราคาจําหนาย
หุนท่ีซ้ือคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

18.3 สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 

 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กลต.ชส. (ว) 2/2548 
และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีท่ี ส.สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจํากัดตองกันกําไรสะสมไวเปนเงิน
สํารองเทากับจํานวนเงินท่ีไดจายซ้ือหุนคืน จนกวาจะมีการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนไดหมด หรือลดทุนท่ี
ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซ้ือคืนท่ีจําหนายไมหมดแลวแตกรณี 
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18.4 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 

 การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมซ่ึงมีรายละเอียด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ดังนี้ 

 2551 2550 

จํานวนหุนท่ีถือโดยบริษัทยอย (หุน) - 4,571,850 

   
ราคาทุนของหุน (บาท) - 12,962,513 

- 1,847,064 สวนตํ่ามูลคาหุน (บาท) 
- 14,809,577 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย (บาท) 

18.5 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการคํานวณดังนี้  

(หนวย: หุน) 
งบการเงินรวม  

 2551 2550 
ยอดยกมา 462,497,269 314,930,000 
บวก: หุนที่ออกใหมในระหวางป - 78,028,720 
หัก: หุนสามัญซือ้คืนของบริษัทฯ (278,684) - 

- (4,571,850) หัก: หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 462,218,585 388,386,870 
บวก: หุนสามัญเทียบเทา – ใบสําคัญแสดงสิทธิ    
              (2551: 3,000,000 - - หุน, 2550: 2,370,000 หุน) 

462,218,585 388,386,870 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 

เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนสูงกวาราคายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุน
สามัญของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดวาจะไมมีการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิและไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมารวมคํานวณเพ่ือหาจํานวนหุนสามัญ
เทียบเทาเพื่อคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

(หนวย: หุน) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551 2550 
ยอดยกมา 462,497,269 314,930,000 
บวก: หุนที่ออกใหมระหวางป - 78,028,720 

(278,684) - หัก: หุนซื้อคืนของบริษัทฯ 
462,218,585 392,958,720 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
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19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

20. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 3,431,732,797 4,181,847,926 2,012,519,179 1,942,947,184 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน 1,062,247,051 1,055,429,758 370,451,668 358,713,725 

คาเส่ือมราคา 542,228,252 546,108,256 159,168,770 120,447,724 
คาสาธารณูปโภค 435,543,608 437,451,261 131,964,335 123,445,941 
คาขนสงสินคา 327,745,331 372,775,082 135,711,347 132,169,990 
คาซอมและบํารุงรักษา 335,494,560 392,034,051 97,620,965 108,181,116 
ขาดทุนจากการปองกันความเส่ียง 295,691,064 - 101,084,840 - 
คานายหนา 195,526,106 213,249,843 63,143,623 76,233,292 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา 44,325,561 (96,345,986) 20,679,884 (84,406,845) 

21. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 บริษัทฯ ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรของป 2551 และ 2550 เนื่องจากมีผลขาดทุนทาง
ภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลาง และผลขาดทุนทางภาษียกมามากกวา
กําไรสุทธิสําหรับป   

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2551 และ 2550 ของบริษัทยอยสามแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัดคํานวณข้ึนจาก
กําไรของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถา
มี) ของบริษัทยอยดังกลาวหลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือเปนคาใชจายทางภาษีไมได และหักผล
ขาดทุนทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลางและผลขาดทุนทางภาษียกมา 



 

22. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากกรมสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี ้

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 ผลิตแผน ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตผลิตภัณฑ ผลิตแผน ผลิตแผน 

พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พิมพวงจร พรีเพก ลามิเนต พรีเพก พรีเพกและ     
ลามิเนต 

พิมพวงจร พิมพวงจร 

3. สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ             
3.1 7 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่

ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมและ
ไดรับยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพือ่เสียภาษ ี

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  
(สิ้นสุดแลว) 

 

5 ป 7 ป           
(สิ้นสุดแลว)  

ป  

3.2 ไดรับอนุญาตใหหักเงนิไดพงึประเมินเปนจํานวน
เทากับรอยละหาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการ
สงออกเปนระยะเวลา 10 ป ทั้งนี้ รายไดจากการ
สงออกของปนั้น ๆ จะตองไมต่ํากวารายไดจากการ
สงออกเฉลี่ยสามปยอนหลัง ยกเวนสองปแรก 

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

 

ไมไดรับ 

3.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับกึ่ง
หนึ่ง 

ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ 

3.4 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถดุิบและวัสดุจําเปน
ที่ตองนาํเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการ
สงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันนาํเขาวันแรก 

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 2551 และ 2550 เปนรายไดของกิจการท่ีไมไดรับการ
สงเสริมการลงทุนโดยสามารถจําแนกเปนรายไดจากการสงออกและการขายในประเทศดังตอไปนี้  

 (หนวย: บาท) 

 2551 2550 

รายไดจากการขาย   
รายไดจากการสงออก 3,012,601,633 2,891,071,273 

 19,692,881 46,322,555 รายไดจากการขายในประเทศ 

3,032,294,514 2,937,393,828 รวมรายได 

23. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางป 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกและออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญโดยสมมติ
วาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
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24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต  โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรที่
ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยจําแนกตาม
สวนงานทางธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550   
ธุรกิจแผนพิมพวงจร      

 
ธุรกิจ พรีเพกและ            

ลามิเนต 
รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ  รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
154,199 138,701 1,417,520 1,633,058 4,454,756 4,900,339 1,640,862 1,693,313 7,513,138 8,226,710 - - - - 7,667,337 8,365,411 รายไดจากภายนอก 

1,380,718 1,447,262 - - - - 1,426,271 870,940 1,426,271 870,940 13,663 - (2,820,652) (2,318,202) - - รายไดระหวางสวนงาน 
1,534,917 1,585,963 1,417,520 1,633,058 4,454,756 4,900,339 3,067,133 2,564,253 8,939,409 9,097,650 13,663 - (2,820,652) (2,318,202) 7,667,337 8,365,411 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน 156,561 140,397       878,116 1,324,125 4,324 - 26,179 6,669 1,065,180 1,471,191 

รายไดและคาใชจายที่ไมได
ปนสวน:                 

              - 49,695 กําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 
ดอกเบี้ยรับ               30,723 32,300 

รายไดคาประกันความเสียหาย               28,621 - 
              169,820 131,307 รายไดอื่น 

คาใชจายในการขาย               (678,273) (721,151) 
คาใชจายในการบริหาร               (405,120) (383,371) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน               (20,468) - 
ขาดทุนจากการปองกัน          
ความเสี่ยง               (295,691) - 

              (2,375) (1,490) คาใชจายอื่น 
คาใชจายทางการเงิน               (285,350) (294,136) 

ส วนแบ ง กํ า ไรจ าก เ งิ น
ลงทุนในบริษัทรวม               1,965 4,689 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (1,567) (10,517) 
              (6,635) (21,091) สวนของผูถือหุนสวนนอย
              (399,170) 257,426 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจ พรีเพก และลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร ธุรกิจบริการ รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
สินทรัพยถาวร 596,333 525,044 5,588,411 5,239,320 2,147 - 6,186,891 5,764,364 

สินทรัพยอื่น 870,307 939,273 2,320,688 3,173,328 6,755 - 3,197,750 4,112,601 

สินทรัพยรวม 1,466,640 1,464,317 7,909,099 8,412,648 8,902 - 9,384,641 9,876,965 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 



 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใตการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอย
และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนใหในอัตรารอยละ 4 - 8 ของเงินเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด และจะจายใหแก
พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ใน
ระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนซ่ึงไดบันทึกเปนคาใชจายในงบการเงิน
รวมเปนจํานวนเงิน 20.7 ลานบาท (2550: 19.3 ลานบาท) และเฉพาะบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 7.6 ลาน
บาท (2550: 7.6 ลานบาท) 

26. เงินปนผล 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปน
ผลใหแกผูถือหุนสามัญจากกําไรของปกอนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.08 บาท ซ่ึงคิดเปนจํานวน
เงินปนผลรวม 37 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 

 

 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผู ถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการ             
จายเงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

27. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

27.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการข้ันต่ําในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญามีดังตอไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สกุลเงิน 

บาท 27,380,897 9,367,004 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 72,904 - 

27.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 63.0 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 28.3 ลานบาท) ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึง          
สวนใหญประกอบดวยหนังสือเพ่ือคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 
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27.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปนจํานวน
เงินประมาณ 0.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 114.7 ลานเยน และ 0.2 ลานยูโร หรือเทียบเทารวมเปน             
จํานวนเงินประมาณ 89.1 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาเปนจํานวน
เงินประมาณ 23.5 ลานบาท) 

27.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกัน
เงินกูยืมและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้ 

(หนวย: ลาน) 
ผูค้ําประกัน  

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

 2551 2550 2551 2550 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
- สกุลเงินบาท 73 212 - - 
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1 5 - - 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 3,572 3,846 - - 
 - สกุลเงินยูโร 1 2 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 135 170 - - 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 219 258 

27.5 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชา
พื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป โดยภายใตสัญญาดังกลาว
บริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน
ประมาณ 1.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 63.9 ลานบาท 

27.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจา
พนักงานกรมสรรพากรจํานวน 4.2 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯใหการคํ้าประกันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
แหงหนึ่งโดยไมคิดคาธรรมเนียม อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดยื่นอุทธรณผลการประเมินดังกลาวตอศาล
ภาษีอากรกลาง ซ่ึงปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณา และฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีภาษีตอง
เสียจากการประเมินดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงมิไดบันทึกหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 

27.7 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการติดต้ัง
และบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนจํานวนเงินประมาณ 29.4 ลานบาท  
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28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว 
นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคา
วัตถุดิบ บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินและตราสารอนุพันธ
ดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากน้ี  การ
ใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของ
ลูกคาจํานวนมากราย และลูกหนี้สวนใหญมีความสามารถในการชําระหนี้ดี จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ
และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย
ไดดังนี้            

งบการเงินรวม  
 อัตราดอกเบ้ีย   อัตรา 
 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบ้ีย 

ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ตอป  

 (ลานบาท) (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 85 33 118 0.25 - 3.25 
ลูกหนี้การคา - 1,353 1,353 - 
เงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงบันทึก

โดยวิธีสวนไดเสีย - 87 87 - 

 85 1,473 1,558  
หนี้สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 80 - 80 7.00 - 8.20 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 4,381 - 4,381 2.47 - 7.38 
เจาหนีก้ารคา - 866 866 - 
เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการ

ท่ีเกี่ยวของกัน - 11 11 - 
เจาหนี้อ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ - 116 116 - 
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 264 - 264 5.56 - 7.79 

เงินกูยืมระยะยาว 954 - 954 4.25 - 6.00 

 5,679 993 6,672  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อัตราดอกเบ้ีย   อัตรา 
 ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  ดอกเบ้ีย 

ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ตอป  
(รอยละ)  (ลานบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 16 15 31 0.25 - 2.00 
ลูกหนี้การคา - 680 680 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน - 923 923 - 

 16 1,618 1,634  
หนี้สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 35 - 35 7.00 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,136 - 1,136 3.18 - 5.50 
เจาหนีก้ารคา - 613 613 - 
เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการ

ท่ีเกี่ยวของกัน - 23 23 - 
เจาหนี้อ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ - 20 20 - 
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 254 - 254 5.85 - 7.79 

เงินกูยืมระยะยาว 101 - 101 4.25 - 4.75 

 1,526 656 2,182  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ
การขายสินคา การซ้ือวัตถุดิบ เงินกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจะจัดใหสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวมีสัดสวนและเง่ือนไขท่ีสมดุลกัน (Natural Hedging) และเนนการสรางกระแสเงินสดรับและ
จายใหสอดคลองกัน นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน โดยเนนการบริหารความเส่ียงตามธุรกรรมการคา (Transaction risk) ตามสถานการณและ
การคาดการณอัตราแลกเปล่ียน เปนผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยไวจํานวนหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพ่ือใช
เปนเคร่ืองมือในการปองกันความเส่ียง 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญดังนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

29

สินทรัพย      
ทางการเงิน 

หน้ีสิน        
ทางการเงิน 

สินทรัพย      
ทางการเงิน 

หน้ีสิน        
ทางการเงิน 

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2551 สกุลเงิน 

อัตราขาย อัตราซื้อ  (พันหนวย) (พันหนวย) (พันหนวย) (พันหนวย) 

     
(บาทตอหน่ึงหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 
25เหรียญสหรัฐอเมริกา 30,549 37,541 10,621 11,702 34.7129 35.0824 
26ยูโร 5,863 3,586 2,681 1,147 48.7514 49.6515 
27ปอนดสเตอรลิง 315 37 235 - 50.1709 51.1328 
28เยน - 109,807 - 8,591 0.3819 0.3898 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward 
exchange contract) คงเหลือโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สกุลเงิน จํานวน  วันที่ครบกําหนด อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

 
(พัน) 

 
(บาทตอหน่ึงหนวยเงินตรา

ตางประเทศ) 
สัญญาซื้อ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  17,845 2 มกราคม 2552 - 23 มิถุนายน 2552 33.2600 - 35.6062 
ยูโร 570 6 กุมภาพันธ 2552 - 5 มิถุนายน 2552 45.6930 - 51.7048 
    

สัญญาขาย    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  12,235 9 มกราคม 2552 - 28 พฤษภาคม 2552 33.6400 - 35.4400 
ยูโร  1,700 5 มีนาคม 2552 - 29 มิถุนายน 2552 48.8259 - 49.7600 
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ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 
(Commodity swap agreement) คงเหลือโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ราคาตลาดของวัตถุดิบ 
ณ วันที่             

31 ธันวาคม 2551 สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 

 
(ตัน) 

 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา    

ตอหนวย) 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา    

ตอหนวย) 
ทองแดง 1,430 28 กุมภาพันธ 2552 - 30 มิถุนายน 2552 3,180 – 7,200 2,902 

เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาใหสิทธิแกธนาคารในตางประเทศแหง
หนึ่งในการขายทองแดงในอนาคตเปนจํานวน 600 ตัน (เฉพาะบริษัทฯ: 150 ตัน) โดยธนาคารจะตองใช
สิทธิดังกลาวภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2552 เพื่อขายทองแดงใหกับบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงมี
ระยะเวลาครบกําหนดในระหวางเดือนมีนาคม 2552 ถึงสิงหาคม 2552 โดยมีราคาตามสัญญาเทากับ 
6,700 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน ซ่ึงหากราคาตามสัญญาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียในเดือนท่ีสัญญา
ครบกําหนด บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองชําระเงินใหธนาคารตามผลตางดังกลาวคูณดวยปริมาณท่ี
ครบกําหนดในเดือนนั้น 

28.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะ
ส้ัน เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  
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29. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัทคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 3.1:1 (2550: 2.6:1) 
และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 1.6:1 (2550: 1.2:1) 

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไร
สุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที ่             
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี              
เคยรายงานไว 

ตามที่              
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี              
เคยรายงานไว 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5,764,364,493 5,774,597,665 1,379,024,957 1,380,473,642 
สินทรัพยไมมีตัวตน 10,233,172 - 1,448,685 - 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 
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