
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1  ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย 

  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย
และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือ
วันท่ี 21 ธันวาคม 2535 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่ 125-125/1, 1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

  บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 677 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน
สุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยดําเนินธุรกิจหลักคือผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร 

  บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมาย
ไทย โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่ 115/2 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศ
ไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายแผนพรีเพกและลามิเนต ใหกับบริษัทฯและบริษัท
ยอยสองแหง (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 บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต
และจําหนายแผนพิมพวงจร  

  บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยมี
ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ันท่ี 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปนตัวแทน
ขายในประเทศใหกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) และไดจัดทําข้ึนโดยใช
หลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยโครงสรางของกลุม
บริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

อัตราการถือหุน             
(รอยละ) 

อัตรารอยละของ            
สินทรัพยของบริษัทยอย      
ตอสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 

อัตรารอยละของรายได       
ของบริษัทยอยตอรายได      

รวมสําหรับงวด             
สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม  
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม  
2551 

31 มีนาคม  
2550 

31 มีนาคม  
2551  

ถือหุนโดยบริษัทฯ       
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 94.99 94.99 10 9 13 18 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 53 54 49 51 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 70.24 70.24 10 9 3 1 
 (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 52.00 และบริษัท เค ซี อี 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด รอยละ 19.20)       

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  60.00 60.00 1 1 2 - 
ถือหุนโดยบริษัทยอย       
บริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด - 100.00 - - - - 
 (ถือหุนโดยบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด                    
รอยละ 100.00)       

  ในระหวางป 2550 บริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด ซ่ึงถือหุนโดย บริษัท  เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดดําเนินการชําระบัญชีภายใตกฎหมายของสิงคโปรและปดกิจการแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

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 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 
ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการรวมธุรกิจ จะมีผลกระทบกับงบการเงิน 
ปปจจุบันเกี่ยวกับคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจกอนป 2551 ท่ีบริษัทฯจะพิจารณา
ประเมินมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทท่ีเขาไปลงทุนอีกคร้ังกอนรับรูคาความนิยมติดลบ
เขากําไรสะสม 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เร่ือง           
คาความนิยมติดลบซ่ึงจะไมตัดจําหนายคาความนิยมติดลบอีกตอไป แตบริษัทฯจะพิจารณาประเมิน
มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทท่ีเขาไปลงทุนอีกคร้ังกอนรับรูคาความนิยมติดลบท่ีเกิดจาก
การรวมธุรกิจกอนป 2551 เขากําไรสะสม 

2. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้  

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551 2550 2551 2550 
ซื้อสินทรัพยถาวร 226,827 143,171 146,798 24,856 
บวก(หัก):      
เจาหน้ีอื่นจากการซื้อสินทรัพยถาวร (40,906) (78,208) (3,716) (24,856) 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการซื้อ
สินทรัพยถาวร - - (2,098) - 

เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท (44,591) (61,929) - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (140,284) (780) (140,284) - 
เงินมัดจําทรัพยสินถาวรและเงินจาย
ลวงหนา (1,080) - (1,080) - 

คาใชจายคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ (256) (2,254) (27) - 

ลูกหน้ีอื่นจากการขายสินทรัพยถาวร 290 - - - 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกันจาก 
 การขายสินทรัพยถาวร - - 407 - 

 - - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี้          
ท่ีคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551  
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 435,793 416,624 229,490 222,529 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 67,119 105,797 24,990 53,520 
3 – 6 เดือน 599 2,580 1 - 
6 – 12 เดือน 514 383 358 375 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 27 1,288 27 37 

504,052 526,672 254,866 276,461 รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 
ลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 1,373,357 1,355,433 429,165 393,501 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 105,403 94,344 27,909 35,871 
3 - 6 เดือน 6,912 10,363 2,119 2,443 
6 - 12 เดือน 3,100 11,782 1,291 2,813 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 818 1,950 818 1,824 

1,489,590 1,473,872 461,302 436,452 รวมลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ 
รวมลูกหน้ีการคา 1,993,642 2,000,544 716,168 712,913 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,076) (2,420) (1,916) (2,358) 

1991,566 1,998,124 714,252 710,555 ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ
และบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

   (หนวย: ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  นโยบายการกําหนดราคา สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 2551 2550 2551 2550  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 111.3 47.1 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
ซื้อสินคา - - 297.8 208.4 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 2.0 0.8 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 455.4 437.9 156.1 132.4 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 62.1 53.1 17.3 20.3 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 11.8 13.7 6.4 5.4 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป
สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ดอกเบ้ียรับ 7.4 7.4 7.4 7.4 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัทยอย     

1บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 53,863 73,789 
2บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 27,938 21,831 
3บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 7,717 5,093 

4

- - 3,147 1,516 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 92,665 102,229 

5บริษัทรวม     
6บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 425,819 474,563 125,081 146,831 

7

78,233 52,109 37,120 27,401 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 504,052 526,672 162,201 174,232 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 504,052 526,672 254,866 276,461 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ท่ีเก่ียวของกัน      

8บริษัทยอย     
9บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 3,472 - 
10บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 59 9 

11

- - 8 8 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก 

- - 3,539 17  บริษัทยอย 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

12บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม 399,235 399,235 399,235 399,235 

ดอกเบี้ยคางรับ 278,672 271,227 278,672 271,227 

 677,907 670,462 677,907 670,462 
(677,907) (670,462) (677,907) (670,462) หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท 
- - - -  ที่เก่ียวของกัน, สุทธ ิ

รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ 
 ท่ีเก่ียวของกัน, สุทธิ - - 3,539 17 

     
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
13บริษัทยอย     

14บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 290,551 251,856 
15บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 88,574 82,969 

16

- - 3,472 3,507 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 382,597 338,332 

17บริษัทรวม     

18

64,541 51,264 20,848 14,480 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
64,541 51,264 20,848 14,480 รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 64,541 51,264 403,445 352,812 

     
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
19บริษัทยอย     

20บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 2,098 779 

21

- - - 4,911 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
- - 2,098 5,690 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

22บริษัทรวม     
10,445 9,155 2,370 2,171 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
10,445 9,155 2,370 2,171 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการ 
10,445 9,155 4,468 7,861  ท่ีเก่ียวของกัน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาเบ้ียประชุมใหแก
กรรมการและผูบริหารสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 เปนจํานวนเงิน 
13.5 ลานบาท และ 12.0 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ: 6.5 ลานบาท และ 6.7 ลานบาท 
ตามลําดับ)  

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14.4 

5. คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2551 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 28,673 15,695 
บวก: ต้ังคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและ   

             5,391 298 สินคาลาสมัยระหวางงวด 
34,064 15,993 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
    (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
คาเผื่อการดอยคาของ           

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม            
วิธีราคาทุน-สุทธ ิ

เงินปนผลรับระหวางงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31    31 31    31 31    31  31    31  31    31  
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 2551 2550 

   รอยละ รอยละ         
บริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 100,000 100,000 94.99 94.99 172,499 172,499 - - 172,499 172,499 - - 

บริษัท ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 250,000 250,000 52.00 52.00 157,710 157,710 - - 157,710 157,710 - - 

บริษัท เคซีอี  
เทคโนโลยี จํากัด 1,150,000 1,150,000 100.00 100.00 1,150,000 1,150,000 (563,271) (563,271) 586,729 586,729 - - 

บริษัท เคซีอี (ประเทศ
ไทย) จํากัด 3,600 3,600 60.00 60.00 2,160 2,160 - - 2,160 2,160 - - 

    1,482,369 1,482,369 (563,271) (563,271) 919,098 919,098 - - รวม 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

จัดต้ังใน
ประเทศ 

มูลคาตามบัญชี 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

   31    31 31    31 31    31 
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 
มีนาคม

2551 
ธันวาคม 

2550 

   รอยละ รอยละ     
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค 
จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ 

สหรัฐอเมริกา 

48.750 48.750 644 644 53,002 56,462 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี 
จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ 

สิงคโปร 

47.770 47.770 4,201 4,201 26,121 25,711 

    4,845 4,845 79,123 82,173 รวม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม
2551 

31 ธันวาคม  
2550 

31 มีนาคม
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 รอยละ รอยละ   
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 25.00 25.00 322 322 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 24.50 24.50 2,101 2,101 

  2,423 2,423 รวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมสองแหงขางตนคํานวณจากงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงยังมิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหงดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทฯไมมีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมทั้งการจัดใหมีการสอบ
ทานงบการเงินระหวางกาล 

 ในป 2541 บริษัทฯไดจายชําระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัท อวาตา ซิสเต็มส 
คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 399 ลานบาท ใน       
งบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทดังกลาวไดดําเนินการชําระบัญชีภายใต
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Chapter 7 of the U.S. Federal Bankruptcy Code) เสร็จส้ินแลว โดยบริษัทฯ
ไมไดรับชําระหนี้จากบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯกําลังอยูระหวางการเตรียมการยื่นฟองรอง
บริษัทดังกลาวตอศาลในประเทศไทยตอไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะ
ส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการ
คางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ังจํานวนตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2551 สรุปไดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 5,774,598 1,380,474 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 231,081 45,125 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
จําหนาย (576) (253) 

(139,784) (36,836) คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 
5,865,319 1,388,510 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 

8.1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนําทรัพยสินของ
บริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพัน  
ใด ๆ 

8.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  

8.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 จํานวน 123 ลาน
บาทเพ่ือใหเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 10 

8.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
ธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 และ 10 

 

12



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8.3 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบี้ยจายไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางติดต้ังดังตอไปนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  

31 มีนาคม  

 2551 2550 
งบการเงินรวม 546 4,402 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 325 1,657 

 อัตราการต้ังข้ึนเปนทุนของสินทรัพยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 อยูระหวาง
รอยละ 2.6 ถึง 6.9 (2550 : อัตรารอยละ 5.1 ถึง 7.0) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 61,344 38,101 9,003 - 
เงินกูยืมระยะสั้น 1,076,000 1,003,000 195,000 215,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 2,222,500 2,147,000 657,500 612,000 

544,572 535,986 43,105 42,104 ทรัสตรีซีท 
3,904,416 3,724,087 904,608 869,104 รวม 

9.1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวน
ของบริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

9.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญ
ของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

9.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท 
เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมีการจดจํานองท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปนหลักประกัน   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 171,165 201,331 89,235 107,177 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 1,057,600 1,176,165 - - 

 1,228,765 1,377,496 89,235 107,177 
(536,422) (573,383) (60,102) (63,797) หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง                
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 692,343 804,113 29,133 43,380 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,377,496 107,177 
บวก(หัก): จายคืนเงินกูระหวางงวด (151,354) (19,710) 

2,623 1,768 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น 
1,228,765 89,235 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล        
จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน
3.4 ลานยูโรในงบการเงินรวม และ1.8 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2550: 
จํานวน 4.1 ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 2.2 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

10.1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี  
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทย         
ลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและการ              
จดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทยอยตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญบางประการ เชน ตองดํารงอัตราสวนหนี้สินท้ังหมดตอสวนของผูถือหุนให
อยูในอัตราไมเกิน 3 : 1 และบริษัทฯและบริษัทยอยในเครือตองดํารงโครงสรางและสัดสวนการถือ
หุนโดยการถือหุนโดยตรงหรือผานบริษัทในเครือเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีชําระแลวของบริษัทยอย เปนตน 

10.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิง
ปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  

11. ทุนเรือนหุน 

11.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเปล่ียนแปลงระหวางงวดของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2551 มีรายละเอียดดังนี้  

 จํานวน (หนวย) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนงวด 2,370,000 

- บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกระหวางงวด 
2,370,000 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นงวด 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 และวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดง
สิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน  และไมมี
ราคาเสนอขายจํานวน 365,000 หนวย และ 2,005,000 หนวย ตามลําดับ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมี
อายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 
หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใชสิทธิ  3.93 บาทตอ  1 หุนสามัญ  อยางไรก็ตาม  ราคาการ
ใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนอาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือชี้
ชวน  และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก  ๆ  ไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน 
กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 กันยายน 2551 และ
กําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 2,370,000 หนวย โดยยังไมมีผูใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว เนื่องจากบริษัทฯกําหนดใหสามารถใชสิทธิไดคร้ังแรก
วันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 2551 

หุนสามัญของบริษัทฯ 11.2 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติเกี่ยวของกับการลด
ทุนและการเพิ่มทุนดังนี้ 

ก) ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท (จํานวน 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) ลง
เหลือ 317,930,000 บาท (จํานวน 317,930,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยยกเลิกหุนสามัญจด
ทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 132,070,000 หุน 

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีไดรับอนุมัติใหลดลงขางตนจาก 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 

บริษัทฯไดรับชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวน 147.6 ลานบาท และไดจดทะเบียนการ
เปล่ียนแปลงทุนเรียกชําระดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2550 

11.3 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 

หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยเปนหุนสามัญ ซ่ึงออกจําหนายโดยบริษัทฯและถือไวโดยบริษัท 
เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 

การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมซ่ึงมีรายละเอียด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
ดังนี้ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2551 2550 

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

   
ราคาทุนของหุน (พันบาท) 12,963 12,963 

1,847 1,847 สวนตํ่ามูลคาหุน (พันบาท) 
14,810 14,810 หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (พันบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11.4 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการคํานวณดังนี้  

(หนวย: หุน) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 2551 2550 
ยอดยกมา 462,497,269 314,930,000 
หัก: หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (4,571,850) (4,905,000) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 457,925,419 310,025,000 
บวก: หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดงสิทธิ    

(2551: 2,370,000 - - หุน, 2550: ไมมียอดคงเหลือ) 
457,925,419 310,025,000 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 

เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนสูงกวาราคายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุน
สามัญของบริษัทฯสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดวาจะไมมีการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหาจํานวนหุน
สามัญเทียบเทาเพื่อคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

(หนวย: หุน) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 31 มีนาคม  

 2551 2550 
ยอดยกมา 462,497,269 314,930,000 

- - บวก: หุนที่ออกใหมระหวางงวด 
462,497,269 314,930,000 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดรวมกําไร(ขาดทุน)จากการแปลงคาลูกหนี้
และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีไดครบกําหนดในระหวางงวดและสวนท่ี
คงเหลืออยู ณ วันท่ีในงบดุล 

 ตามนโยบายการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไวซ่ึงสวนใหญเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา
นับต้ังแตวันท่ีไดรับคํายืนยันการส่ังซ้ือจากลูกคา ท้ังนี้เพื่อรักษาระดับอัตรากําไรของบริษัทฯและ
บริษัทยอยใหคงท่ีแมวาอัตราแลกเปล่ียนจะเปล่ียนแปลงไปในเวลาตอมา ดังนั้นบริษัทฯและบริษัท
ยอยจึงถือกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปน
สวนปรับของรายไดจากการขายและรวมอยูในผลการดําเนินงานปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย 

13. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) หลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือเปน
คาใชจายทางภาษีไมได และหักผลขาดทุนทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลาย
กลางและผลขาดทุนทางภาษียกมา คูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

 

14. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

14.1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการข้ันตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญามีดังตอไปนี้  

(หนวย: พัน) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สกุลเงิน 

บาท 61,753 24,980 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 326 12 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือเครื่องจักรเปนจํานวน
เงินประมาณ 1.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 ลานยูโร และ 13.9 ลานเยน หรือเทียบเทารวมเปน
จํานวนเงินประมาณ 54.8 ลานบาท (เฉพาะกิจการ: 1.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทารวม
เปนจํานวนเงินประมาณ 31.3 ลานบาท)  

14.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 4.7 ลานบาท 

14.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ําประกันเงินกูยืมและ
วงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้  

หนวย: ลาน)  (
ผูค้ําประกัน  

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

 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
- สกุลเงินบาท 195 212 - - 

 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 5 5 - - 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 3,765 3,846 - - 
 - สกุลเงินยูโร 1 2 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 158 170 - - 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 215 258 

14.5 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 59.2 ลานบาท (เฉพาะกิจการ : 24.6 ลานบาท) ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึง          
สวนใหญประกอบดวยหนังสือเพ่ือคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 

14.6 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งมี
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการวาจางตัวแทนจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึง
มีระยะเวลา 1 ป โดยบริษัทยอยตองจายคานายหนาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14.7 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชา
พื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป โดยภายใตสัญญาดังกลาว
บริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เปนจํานวน
ประมาณ 2.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 60.2 ลานบาท 

15. เงินปนผล 

 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปน
ผลใหแกผูถือหุนสามัญจากกําไรของปกอนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.08 บาท ซ่ึงคิดเปนจํานวน
เงินปนผลรวม 37 ลานบาท บริษัทฯจะจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 และจะ
บันทึกรายการดังกลาวในไตรมาสท่ีสองของปปจจุบัน 

 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการจาย           
เงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร
ที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550   

  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 

ธุรกิจ พรีเพกและ          
ลามิเนต 

รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจากภายนอก 58,239 14,986 390,030 394,401 1,303,962 1,063,473 421,512 602,451 2,115,504 2,060,325 - - 2,173,743 2,075,311 

396,543 363,690 - - - - 325,486 151,552 325,486 151,552 (722,029) (515,242) - - รายไดระหวางสวนงาน 
454,782 378,676 390,030 394,401 1,303,962 1,063,473 746,998 754,003 2,440,990 2,211,877 (722,029) (515,242) 2,173,743 2,075,311 รายไดทั้งสิ้น 
44,105 24,441       285,030 345,137 (263) 5,463 328,872 375,041 กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 

รายไดที่ไมไดปนสวน             170,156 30,119 
ดอกเบี้ยรับ             7,529 7,810 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (316,310) (274,258) 

ดอกเบี้ยจาย             (69,539) (74,523) 
)ภาษีเงินไดนิติบุคคล             (4  ,094 ,700)(5  

            (6,009) (4,406) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

            110,605 54,083 กําไรสุทธิ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เปนดังตอไปนี้  
(หนวย : พันบาท) 

 

ธุรกิจ พรีเพก และ          
ลามิเนต ธุรกิจแผนพิมพวงจร รวม 

 

31 
มีนาคม

2551 

31 
ธันวาคม

2550 

31 
มีนาคม

2551 

31 
ธันวาคม

2550 

31 
มีนาคม

2551 

31 
ธันวาคม

2550 

สินทรัพยถาวร 611,069 525,044 5,254,250 5,249,554 5,865,319 5,774,598 

สินทรัพยอื่น 938,093 939,273 3,253,136 3,163,094 4,191,229 4,102,367 

สินทรัพยรวม 1,549,162 1,464,317 8,507,386 8,412,648 10,056,548 9,876,965 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. สัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศและราคาวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที ่           

31 มีนาคม 2551 
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา สกุลเงิน จํานวน วันที่ครบกําหนด 

 (พัน)  (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

สัญญาซ้ือ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,741 17 เมษายน 2551 - 8 กันยายน 2551 31.4050 - 32.0620 31.6229 
ยูโร 199 21 เมษายน 2551 48.2800 50.0139 

สัญญาขาย     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 60,539 12 พฤษภาคม 2551 - 2 ตุลาคม 2551 31.1200 - 33.7750 31.2977 
ยูโร 9,791 17 เมษายน 2551 - 1ตลุาคม 2551 47.9700 - 50.4000 49.3021 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคา
วัตถุดิบ (Commodity swap agreement) สําหรับทองแดงจํานวน 170 ตัน โดยมีราคาตามสัญญาเทากับ 
6,600-7,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน ซ่ึงจะครบกําหนดในระหวางเดือนเมษายน 2551 ถึง พฤษภาคม 
2551 ราคาตลาดของทองแดง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เทากับ 8,520 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน 

18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีรายไดในงบการเงินรวมสําหรับสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน 
ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิในงบการเงินรวมตามท่ีไดรายงานไปแลว 

19. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเกี่ยวของกับการลงทุน
ในบริษัทท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม  ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและใหการสนับสนุนดาน
คอมพิวเตอรใหแกบริษัทในกลุมเคซีอีท้ังหมด โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนจํานวน 3.00 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนจํานวน 1.47 ลานบาท 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันท่ี              
9 พฤษภาคม 2551 
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