
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย 

   บริษัทฯจัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม 2535 บริษัทฯ
ประกอบ         กิจการในประเทศไทยและมีธุรกิจหลักคือผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพ
วงจร โดยมีท่ีอยู                  จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
แขวงลําปลาทิว                     เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

   บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตาม
กฎหมายไทย โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยู เลขท่ี 677 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทยอย
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักคือผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร 

   บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัด
ตามกฎหมายไทย โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 115/2 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบ
กิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักคือผลิตและจําหนายแผนพรีเพกและลามิเนต ใหกับ
บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหง (บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ บริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด)  

   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 117 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักคือผลิต
และจําหนายแผนพิมพวงจร  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวาง
กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ  อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง    
ลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและ
สถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน
ควรใช           งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.3  เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

   งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)    
และบริษัทยอย และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 ยกเวนการลงทุนในบริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด โดยบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
โดยโครงสรางของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 มีรายละเอียดดังนี้:- 

อัตรารอยละของ         
สินทรัพยของบริษัท
ยอยตอสินทรัพยรวม      

ณ วันท่ี 

อัตรารอยละของรายได
ของบริษัทยอยตอรายได

รวมสําหรับงวด        
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

อัตรารอยละของรายได
ของบริษัทยอยตอรายได

รวมสําหรับงวด        
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 

อัตราการถือหุน          
(รอยละ)  

31 
ธันวาคม 

2548 

30 
มิถุนายน 

2549 

31 
ธันวาคม 

2548 

30 30 
มิถุนายน 

2548 

30 30 30 
มิถุนายน 

2549 
มิถุนายน 

2549 
มิถุนายน 

2549 
มิถุนายน 

2548  
ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 94.99 94.99 13 15 19 21 21 21 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 57 58 47 44 46 44 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 70.24 70.24 8 7 2 1 2 1 
 (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 52.00 และ              
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด              
รอยละ 19.20)         

ถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด 100.00 - - - - - - - 
 (ถือหุนโดยบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด          
รอยละ 100.00)         
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ก) เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2549 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดซ้ือ
หุนท้ังหมดของบริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด ท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศสิงคโปร ทําใหบริษัทฯ
ถือหุนทางออมรอยละ 100 โดยบริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 160,000 เหรียญ
สิงคโปรและดําเนินธุรกิจหลักคือจัดหาและจําหนายวัตถุดิบสําหรับธุรกิจแผนพิมพวงจร 

ข) งบการเงินของบริษัทยอยท่ีถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในตางประเทศได
แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย ณ วันท่ีในงบดุล สําหรับรายการ
สินทรัพยและหนี้สิน หรืออัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 สําหรับรายไดและคาใชจาย ผลตางไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตาง
จากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน  

 1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํา ข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ
เชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ยกเวนการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีในการตีราคาสินคาคงเหลือตามเกณฑราคาทุนจากวิธีเขากอน-ออกกอนเปนวิธี
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก เพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยบริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีเปล่ียนทันที
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 เปนตนไป (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                       
30 มิถุนายน 2549 และ 2548 มีดังนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ งบการเงินรวม  

 2549 2548 2549 2548 
ซื้อ(ขาย)สินทรัพยถาวร 185,092 108,282 87,271 (12,140) 
บวก(หัก) :      
เจาหน้ีอื่นจากการซ้ือสินทรัพยถาวร (126,087) (68,188) (7,011) (2,479) 
เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกันจากการ                       
ซื้อสินทรัพยถาวร - (15) (80,260) (3,819) 

เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท (58,022) (39,136) - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (946) (918) - - 
ดอกเบ้ียคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ (37) (25) - - 

ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกันจากการ                  
ขายสินทรัพยถาวร - - - 18,438 

 - - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 แยกตามอายุหนี้          
ท่ีคางไดดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ งบการเงินรวม  

31 ธันวาคม 
2548  

30 มิถุนายน   
2549 

31 ธันวาคม 
2548   

30 มิถุนายน   
2549 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 517,483 567,201 187,890 200,803 
เกินกําหนด     

นอยกวา 3 เดือน 57,277 161,228 35,032 79,247 
3 - 6 เดือน 324 2,431 71 853 
6 - 12 เดือน 153 62 153 1 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1 - 1 - 

575,238 730,922 223,147 280,904 รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 
ลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 1,083,919 1,022,114 328,657 334,006 
เกินกําหนด     

นอยกวา 3 เดือน 164,692 257,167 43,462 87,697 
3 - 6 เดือน 1,603 764 1,121 436 
6 - 12 เดือน 59 1,068 59 645 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 507 324 507 200 

1,250,780 1,281,437 373,806 422,984 รวมลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ 
รวมลูกหน้ีการคา 1,826,018 2,012,359 596,953 703,888 
หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,274) (497) (1,033) (137) 

1,824,744 2,011,862 595,920 703,751 ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
(เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) ซ่ึงสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับการซ้ือและขาย       
สินคาและสินทรัพยถาวรและคาใชจายตาง ๆ รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ีตกลง
รวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น และเปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

   (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ   

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2548         2549 2548          
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 69.1 43.1 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
ซื้อสินคา - - 192.9 176.8 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 7.0 18.5 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

   และบริษัทที่เก่ียวของกัน 
ขายสินคา 455.9 411.9 144.9 148.2 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ดอกเบ้ียรับ 7.4 7.5 7.4 7.5 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.125-7.5 ตอป 
ซื้อวัตถุดิบ 63.4 80.7 29.3 41.7 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 8.0 13.7 
 

3.6 10.7 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน
ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ   

 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2548         2549 2548          
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 142.8 73.2 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 1.2 19.3 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 399.8 321.9 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 16.6 4.0 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

   และบริษัทที่เก่ียวของกัน 
ขายสินคา 857.3 692.3 254.1 265.2 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ดอกเบ้ียรับ 14.8 14.8 14.8 14.8 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.125-7.5 ตอป 
ซื้อวัตถุดิบ 130.7 172.3 56.3 87.0 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 17.1 15.9 8.3 13.5 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน
ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ไดแสดงแยก
ตางหากในงบดุล ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ งบการเงินรวม  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 60,784 70,793 
1บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 2,891 3,980 
2บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 739 1,054 
3บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 523,361 645,607 127,770 152,497 

4

51,877 85,315 30,963 52,580 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 575,238 730,922 223,147 280,904 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

5บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 40,444 3,721 
6บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - - 418 
7บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 3,145 318 91 - 

8บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 1,253 37 46 - 

 4,398 355 40,581 4,139 

9บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      

10เงินใหกูยืม    399,235 399,235 399,235 399,235 

11ดอกเบี้ยคางรับ 226,190 211,342 226,190 211,342 

 625,425 610,577 625,425 610,577 

12หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (625,425) (610,577) (625,425) (610,577) 

 - - - - 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น     

   4,398 355 40,581 4,139 แกกิจการที่เก่ียวของกัน, สุทธิ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
13บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 154,288 129,426 

14บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 92,426 75,040 

15บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 2,720 1,634 

16บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 72,148 98,284 30,599 35,490 

รวมเจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 72,148 98,284 280,033 241,590 

     
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 38,456 193 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 10,344 3,641 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 9,212 8,313 2,151 1,521 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน 9,212 8,313 50,951 5,355 

5. สํารองเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยสําหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 สรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 13,412 4,303 
บวก: ต้ังสํารองเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย   

ระหวางงวด 22,547 11,789 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 35,959 16,092 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียประกอบดวย :- 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

    เงินลงทุน เงินลงทุน 

   สัดสวนเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะบริษัทฯ 
30 มิถุนายน 

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
30 มิถุนายน 

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
30 มิถุนายน 

2549 
31 ธันวาคม 

2548 

  (หนวย : พัน) (รอยละ) (รอยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) 
บริษัทยอย        
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผลิตแผนพิมพวงจร  บาท 100,000 94.993 94.993 - - 172,499 172,499 602,736 592,117 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด    
ผลิตแผนพรีเพก 
และลามิเนต บาท 250,000 70.239 52.000 - - 157,710 157,710 400,596 350,685 

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด ผลิตแผนพิมพวงจร บาท 900,000 100.000 100.000 - - 900,000 900,000 364,284 511,163 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     - - 1,230,209 1,230,209 1,367,616 1,453,965 

บริษัทรวม           
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซื้อมาขายไป  

แผนพิมพวงจร 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 50 48.750 25.000 46,187 45,437 322 322 38,817 38,432 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซื้อมาขายไป            

แผนพิมพวงจร 
เหรียญสิงคโปร 

500 47.770 24.500 22,192 22,480 2,101 2,101 12,834 12,982 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     68,379 67,917 2,423 2,423 51,651 51,414 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม     68,379 67,917 1,232,632 1,232,632 1,419,267 1,505,379 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอย 

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงคํานวณจากงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงยัง
มิไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหงดังกลาวอยูใน
ตางประเทศ และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมีการสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

ในป 2541 บริษัทฯไดจายชําระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัท อวาตา ซิส
เต็มส คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 399 ลานบาท 
ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทดังกลาวไดดําเนินการชําระบัญชีภายใต
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Chapter 7 of the U.S. Federal Bankruptcy Code) เสร็จส้ินแลว โดยบริษัทฯ
ไมไดรับชําระหนี้จากบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯกําลังอยูระหวางการเตรียมการยื่นฟองรอง
บริษัทดังกลาวตอศาลในประเทศไทยตอไป 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจาก
การคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดตั้ง คา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ังจํานวน
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2549 สรุปไดดังนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 5,274,332 867,186 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 268,053 133,075 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (369) (975) 

(265,423) (58,046) คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 
5,276,593 941,240 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไดทําบันทึกขอตกลงซ่ึงถือเปนสวนหน่ึง
ของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารโดยมีเง่ือนไขวา บริษัทฯและบริษัทยอยจะไม
นําทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่ระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานํา
หรือ         กอภาระผูกพันใด ๆ 

7.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณ
ดังตอไปนี้  

 7.2.1 บริษัทฯไดจดจํานองท่ีดินสวนใหญเพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาว
ไวในหมายเหตุ 9 

 7.2.2 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิง
ปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 
172.3 ลานบาทเพื่อใหเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 

 7.2.3 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 8 และ 9 

7.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
มีเคร่ืองจักรมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 3.1 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยมีไวเปนเคร่ืองจักร
สํารองและเพ่ือเพิ่มเติมกําลังการผลิตท่ีคาดวาจะเพิ่มข้ึนในอนาคตอันใกล บริษัทยอยดังกลาวจึง
มิไดตั้งสํารองเพ่ือการดอยคาของเคร่ืองจักรเกาดังกลาวไวในบัญชี  

8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 52,066 18,227 10,195 - 
เงินกูยืมระยะสั้น 910,000 996,300 130,000 255,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 1,673,500 1,530,000 494,500 386,000 

458,598 256,100 17,098 22,252 ทรัสตรีซีท 
3,094,164 2,800,627 651,793 663,252 รวม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของ  
บริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
บางสวนของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัท
ฯ  

8.2 

8.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร 
ของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง คํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมี             
การจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปน             
หลักประกัน   

9. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 198,998 233,144 30,399 38,705 
1,733,259 2,034,443 19,704 สวนที่เปนสกุลเงินบาท 44,907 

 1,932,257 2,267,587 50,103 83,612 
(752,810) (736,744) (36,107) (58,505) หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง     

   1,179,447 1,530,843 13,996 25,107 กําหนดชําระภายในหน่ึงป 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 2,267,587 83,612 
หัก :  จายคืนเงินกูในระหวางงวด (335,245) (33,503) 

 (85) (6) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น 
1,932,257 50,103 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล        
จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน                      
4.1 ลานยูโร และ 0.6 ลานยูโรในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯตามลําดับ  (31 ธันวาคม 
2548 : จํานวน 4.8 ลานยูโร และ 0.8 ลานยูโรในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ตามลําดับ) 

9.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯบางสวน
คํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยและบริษัทฯไดจดจํานอง
ท่ีดินสวนใหญเปนหลักประกัน 

9.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี  
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

9.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิ
เนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและการจดจํานอง
อาคารส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรบางสวนของบริษทัยอย  

9.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอม
ส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  

10. ทุนเรือนหุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนกูแปลงสภาพ 10.1 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเร่ืองตางๆ ดังนี้ :- 

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

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

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯยังไมมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนกู
แปลงสภาพเปนหุนสามัญดังกลาวขางตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูจํานวน 70,000 หนวย อยางไรก็
ตาม ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในงวดปจจุบัน และระยะเวลาการใชสิทธิ
ส้ินสุด         ลงแลวในงวดปจจุบัน 

10.2 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 

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

การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของ           
ผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯซ่ึงมีรายละเอียด           
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ :- 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
2549 2548  
3,698,500 จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอย (หุน) 4,515,000 

   
ราคาทุนของหุน (พันบาท) 19,816 24,742 

(2,142) (4,148) สวนเกินมูลคาหุน (พันบาท) 
17,674 20,594 หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (พันบาท) 

 

 

-  15  -  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10.3 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ      
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯคํานวณดังนี้ :-  

 (หนวย : หุน) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน  
 2549 2548 2549 2548 

ยอดยกมา 314,930,000 314,930,000 314,930,000 314,930,000 
(3,698,500) (4,359,200) (3,698,500) (4,359,200) หัก : หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 311,231,500 310,570,800 311,231,500 310,570,800 
บวก : หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดงสิทธิ      

           (2549 : - 34,286 - 35,854 ไมมียอดคงเหลือ, 2548 : 0.07 ลานหุน) 
311,231,500 310,605,086 311,231,500 310,606,654 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 

11. เงินปนผล 

  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการ
จายเงินปนผลประจําป 2548 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

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

12. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) หลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือเปนคาใชจาย
ทางภาษีไมได และหักผลขาดทุนทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลางและ         
ผลขาดทุนทางภาษียกมา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

13.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการขั้นตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญามีดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : พัน) 
  งบการเงินเฉพาะ 

สกุลเงิน งบการเงินรวม ของบริษัทฯ 

บาท 38,550 18,784 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 236 127 

13.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธนาคารออก
หนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 42.6 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 16.8 ลานบาท)   

13.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันเงินกูยืม
และวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้ :-  

(หนวย : ลาน) 
 ผูค้ําประกัน 

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

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
- สกุลเงินบาท 358 396 - - 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 1,521 2,400 - - 
 - สกุลเงินยูโร 3 3 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 206 206 - - 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ - 5 - - 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 399 352 

 13.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการวาจางตัวแทนจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตซ่ึงมีระยะเวลา 1 ป โดยบริษัทฯตองจายคานายหนาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน    

  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 

ธุรกิจ พรีเพกและ          
ลามิเนต 

รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายไดจากภายนอก 37,199 17,750 402,840 340,289 866,710 831,414 467,115 446,204 1,736,665 1,617,907 - - 1,773,864 1,635,657 

297,956 278,832 - - - - 197,512 134,467 197,512 134,467 (495,468) (413,299) - - รายไดระหวางสวนงาน 
335,155 296,582 402,840 340,289 866,710 831,414 664,627 580,671 1,934,177 1,752,374 (495,468) (413,299) 1,773,864 1,635,657 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงาน              

   57,241 39,149       157,987 183,916 (1,240) (3,128) ตามสวนงาน 213,988 219,937 
รายไดที่ไมไดปนสวน             46,122 19,249 
ดอกเบี้ยรับ             8,016 7,555 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (271,569) (247,117) 

ดอกเบี้ยจาย            (73,399) (50,340) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล             (2,445) 127 

สวนของผูถือหุนสวนนอย           (11,277) (7,619) 

ขาดทุนสุทธิ             (90,564) (58,208) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   

  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 

ธุรกิจ พรีเพกและ          
ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม 

รายการตัดบัญชี         
ระหวางกัน รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายไดจากภายนอก 72,886 22,138 765,494 573,726 1,693,274 1,590,208 955,353 843,892 3,414,121 3,007,826 - - 3,487,007 3,029,964 

รายไดระหวางสวนงาน 595,169 567,714 - - - - 407,491 224,977 407,491 224,977 (1,002,660) (792,691) - - 

รายไดทั้งสิ้น 668,055 589,852 765,494 573,726 1,693,274 1,590,208 1,362,844 1,068,869 3,821,612 3,232,803 (1,002,660) (792,691) 3,487,007 3,029,964 

กําไรจากการดําเนินงาน              

   ตามสวนงาน 115,577 56,861       356,632 274,381 (598) 9,785 471,611 341,027 
รายไดที่ไมไดปนสวน             53,846 34,799 
ดอกเบี้ยรับ             15,694 14,943 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (532,737) (481,539) 

ดอกเบี้ยจาย            (137,646) (96,068) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล             (6,120) (715) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย           (21,016) (8,081) 

ขาดทุนสุทธิ             (156,368) (195,634) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 4 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 
(Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ครบกําหนด อัตราแลกเปล่ียน จํานวน   

 
(บาทตอหน่ึงหนวยเงินตรา

ตางประเทศ)  (พัน) 
สัญญาซื้อ    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  2,189 3 กรกฎาคม 2549 - 15 พฤศจิกายน 2549 37.5400 - 38.6950 

    
สัญญาขาย    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  180 15 สิงหาคม 2549 - 7 กันยายน 2549 37.9237 - 38.3037 
ยูโร  800 5 ตุลาคม 2549 - 15 พฤศจิกายน 2549 48.7400 - 49.0883 

  นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทํา
สัญญาซ้ือเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาลวงหนาจากธนาคารรวมเปนจํานวน 1,292,060 เหรียญสหรัฐอเมริกา         
ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยดังกลาวสัญญาจะจายใหธนาคารเปนเงินยูโรจํานวนรวมท้ังส้ิน 1,000,000 ยูโร 
โดยวันท่ีครบกําหนดตามสัญญาอยูระหวางวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 7 ธันวาคม 2549 

16. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยสามแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไดเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีในการตีราคาสินคาคงเหลือตามเกณฑราคาทุนจากวิธีเขากอน-ออกกอนเปนวิธีถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักเนื่องจากผูบริหารเห็นวาวิธีดังกลาวจะสะทอนมูลคาปจจุบันของสินคาและใหประโยชนในการ
ประมวลผลการดําเนินงานและการวางแผนดีข้ึน การเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดรับอนุมัติจาก
กรมสรรพากรแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 และ 31 กรกฎาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งมีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 900 ลานบาท (หุนสามัญ 90 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 1,400 ลานบาท (หุนสามัญ 140 ลาน
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดย
บริษัทยอยอยูระหวางการดําเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย 

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

18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ที่นํามาเปรียบเทียบใหม 
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบันซ่ึงไมมีผลกระทบตอสวนของผูถือหุน
ตามท่ีไดรายงานไปแลว 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันท่ี        
9 สิงหาคม 2549               
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