
 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551  

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 
โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนเลขท่ี 677 หมู 4 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน
สุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยดําเนินธุรกิจหลักคือผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร ซ่ึงปจจุบันบริษัทยอยไดหยุดดําเนินการ
ผลิตเปนการช่ัวคราว 

  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
อยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่ 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  

 

1



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ัน 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปนผู
ใหบริการในการวางระบบและใหการสนับสนุนดานคอมพิวเตอร 

1.2  วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

  วิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจโลก โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนท่ัวโลก ภาวะการตึงตัวของตลาด
สินเช่ือรวมท้ังการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และความเช่ือม่ัน
ของผูบริโภคที่ลดลง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอแผนการดําเนิน
ธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
รัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้ แตยังคงมีความไม
แนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเม่ือใด งบการเงินนี้จัดทําบนพ้ืนฐาน
ขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ ท่ี
บริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตามงบการเงินนี้อาจไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  จากวิกฤตการณดังกลาวบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณการส่ังซ้ือ
จากลูกคา สงผลใหบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดหยุด
ดําเนินการผลิตสินคาเปนการช่ัวคราวต้ังแตเดือนธันวาคม 2551 และยายการผลิตท้ังหมดมายังบริษัทฯ
และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดดําเนินการติดตอกับลูกคาหลายรายเพื่อเพิ่มปริมาณส่ังซ้ือในอนาคต และปรับปรุง
โรงงานของบริษัทยอยท่ีหยุดดําเนินการผลิต ซ่ึงคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการผลิตภายในไตรมาส
ที่สามป 2552 ดังนั้น ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะสามารถ
กลับมาดําเนินการเปนปกติในอนาคตได บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงจัดทํางบการเงินท่ีแนบมานี้ตาม
หลักการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการโดยถือวาการขายหรือเรียกคืนสินทรัพยและการจายชําระ
หนี้สินจะเปนไปตามปกติธุรกิจโดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานตามปกติของ
บริษัทฯและบริษัทยอย 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 
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  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) และไดจัดทําข้ึนโดยใช
หลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โดยโครงสรางของกลุม
บริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 

อัตรารอยละของรายได          
ของบริษัทยอยตอรายได         

รวมสําหรับงวด               
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี ชื่อบริษัท 

อัตราการถือหุน               
(รอยละ) 

อัตรารอยละของ               
สินทรัพยของบริษัทยอย         
ตอสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 

อัตรารอยละของรายไดของ
บริษัทยอยตอรายไดรวม

สําหรับสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

31  ธันวาคม 
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม  
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

30 มิถุนายน 
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

30 มิถุนายน 
2551 

30 มิถุนายน 
2552  

บริษัท เค ซี อ ีอนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด 94.99 94.99 6 6 - 15 - 14 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 56 56 53 47 55 48 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด 70.24 70.24 9 9 2 2 2 2 

 (ถอืหุนโดยบริษทัฯรอยละ 52.00 และ
บริษัท เค ซี อ ีอนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
รอยละ 19.20)         

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  60.00 60.00 1 1 4 3 4 2 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด  49.00 49.00 - - - - - - 

1.5 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   ดังนั้น
การอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 
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ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญชท่ีีมีผลบังคับ
ใชในปปจจุบนั 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขาย 
ปรับปรุง 2550) และการดําเนนิงานท่ียกเลิก (
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตน
ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2550) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชาและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) ไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก 1 มกราคม 2555 

รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ   

 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24  
(ปรับปรุง 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

1 มกราคม 2554 

1 มกราคม 2554 

 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับท่ี 40 
มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และฉบับท่ี 40 ไม
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯสวนมาตฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

2. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 และ 2551 มีดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2552 2551 2552 2551 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 96,090 289,191 95,576 142,442 
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร 3,325 2,365 6,775 4,915 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ (93) (315) (32,587) (7,080) 
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่ม - - 150,000 - 
บวก(หัก):      
เจาหน้ีอื่นจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ (17,417) (93,150) (652) (2,747) 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการ                 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - - (22,684) (5,639) 

เจาหน้ีอื่นจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (3,325) (2,365) (3,325) (2,365) 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร - - (3,450) (2,550) 

เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท - (54,684) - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (78,583) (140,022) (72,240) (132,958) 
ดอกเบี้ยคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ - (50) - - 

คาใชจายคางจายอื่นที่บันทึกเปนตนทุนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ - (187) - - 

เงินจายลวงหนาและเงินมัดจําทรัพยสิน - (1,098) - (1,098) 
ลูกหน้ีอื่นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ 3 315 - - 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกันจากการ            
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ - - 32,587 7,080 

เจาหน้ีคาหุนกิจการที่เก่ียวของกันจากการ
ลงทุนในบริษัทยอยเพิ่ม - - (150,000) - 

 - - - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหนี้          
ท่ีคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551  
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 178,337 412,697 117,511 262,723 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 79,917 58,781 128,129 148,638 

18,862 2,752 31,576 485 3 – 6 เดือน 
277,116 474,230 277,216 411,846 รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 884,071 713,420 348,516 209,446 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 81,417 156,030 44,921 55,359 
3 – 6 เดือน 1,199 12,488 512 6,689 
6 – 12 เดือน 2,043 322 1,165 322 

- 716 - 716 มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไม
เก่ียวของกัน 968,730 882,976 395,114 272,532 

รวมลูกหน้ีการคา 1,245,846 1,357,206 672,330 684,378 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,074) (4,540) (2,883) (4,260) 

1,242,772 1,352,666 669,447 680,118 

 
ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

   (หนวย: ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  นโยบายการกําหนดราคา  

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 60.2 133.8 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 2.4 7.1 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 186.0 290.7 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 3.9 8.3 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 176.2 363.5 76.5 135.4 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 25.9 55.5 9.5 17.6 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 12.1 11.0 4.2 5.1 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป
สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

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

 
   (หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 134.6 245.1 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 32.6 7.5 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 367.9 588.5 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 32.5 10.3 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 414.9 818.9 166.4 291.5 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 58.1 117.6 21.2 34.9 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 24.9 22.9 10.6 11.5 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป
สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      

ดอกเบี้ยรับ 14.9 14.9 14.9 14.9 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 
2551 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัทยอย     

1บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 166,239 233,963 
2บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 2,995 5,176 
3บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 743 5,611 

4

- - 392 215 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 170,369 244,965 

5บริษัทรวม     
6บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 223,388 402,494 86,468 132,735 

7

53,728 71,736 20,379 34,146 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 277,116 474,230 106,847 166,881 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 277,116 474,230 277,216 411,846 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ท่ีเก่ียวของกัน      

8บริษัทยอย     
9บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 50,737 18,167 
10บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 998 1,092 
11บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 73 - 
12บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 9 - 

13

- - - 73 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก 
 บริษัทยอย - - 51,817 19,332 

14บริษัทรวม     
15บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 3 23 - - 

16

- 538 - - บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก           
บริษัทรวม 3 561 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

17บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม 399,235 399,235 399,235 399,235 

ดอกเบี้ยคางรับ 316,018 301,170 316,018 301,170 

 715,253 700,405 715,253 700,405 
(715,253) (700,405) (715,253) (700,405) หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท
ที่เก่ียวของกัน - สุทธ ิ - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ 
3 561 51,817 19,332  ท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 

 บริษัทฯไมไดรับชําระหนี้จากบริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวม
แหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 715.3 ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการฟองรองบริษัท
ดังกลาวตอศาลในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ณ วันท่ีในงบดุล บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจาก
การค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดตั้ง
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ัง
จํานวน 

  (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
18บริษัทยอย     

19บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 284,393 128,748 
20บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 82,771 212,892 

21

- - 44,235 48,397 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 411,399 390,037 

22บริษัทรวม     

23

26,889 49,093 15,755 20,605 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
26,889 49,093 15,755 20,605 รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 
26,889 49,093 427,154 410,642 รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

เจาหน้ีคาหุน     
บริษัทยอย     

24บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 150,000 - 

- - 150,000 - รวมเจาหน้ีคาหุนจากบริษัทยอย 
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
25บริษัทยอย     

26บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 23,496 191 
27บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 34,203 20,399 
28บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 19,903 - 

29

- - 3,691 - บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย - - 81,293 20,590 

30บริษัทรวม     
12,665 11,301 2,434 2,795 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
12,665 11,301 2,434 2,795 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการ 
12,665 11,301 83,727 23,385  ท่ีเก่ียวของกัน 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14.3 

5. คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 81,258 24,110 
หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคา

ลาสมัยระหวางงวด (21,249) (4,330) 

60,009 19,780 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 

 

 

11



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
    (หนวย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
คาเผ่ือการดอยคาของ     

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม       
วิธีราคาทุน-สุทธิ ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
   รอยละ รอยละ       

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล 
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 1,400,000 1,150,000 100.00 100.00 1,400,000 1,150,000 (563,271) (563,271) 836,729 586,729 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 3,600 3,600 60.00 60.00 2,160 2,160 - - 2,160 2,160 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด 3,000 3,000 49.00 49.00 1,470 1,470 - - 1,470 1,470 

    1,733,839 1,483,839 (563,271) (563,271) 1,170,568 920,568 รวม 

 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2552 ของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติม สําหรับหุนเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน อีก
หุนละ 2 บาท โดยบริษัทฯในฐานะผูถือหุนไดจายชําระคาหุนเพิ่ม เม่ือวันท่ี  15 พฤษภาคม 2552 และ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2552 เปนจํานวนเงินรวม 99,999,986 บาท 

เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2552 ของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติม สําหรับหุนเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน อีก
หุนละ 3 บาท โดยบริษัทฯในฐานะผูถือหุนไดจายชําระคาหุนเพิ่ม เม่ือวันท่ี  10 กรกฎาคม 2552 เปน
จํานวนเงิน 149,999,979 บาท รายการดังกลาวบันทึกเปนเจาหนี้คาหุนไวในงบดุล ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2552 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

จัดต้ังใน
ประเทศ 

มูลคาตามบัญชี 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 31 30 31 30 31 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
มิถุนายน 

2552 
ธันวาคม 

2551 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท เคซีอี อเมริกา 
อิงค จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ สหรัฐอเมริกา 48.75 48.75 644 644 52,753 59,487 

บริษัท เคซีอี 
สิงคโปร พีทีอี 
จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ สิงคโปร 47.77 47.77 4,201 4,201 28,100 27,606 

    4,845 4,845 80,853 87,093 รวม 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
 (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม  
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม  
2551 

 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 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 สวนแบงกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนคํานวณจากงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงยังมิไดผานการ
สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหงดังกลาวอยูในตางประเทศ 
และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น 
รวมท้ังการจัดใหมีการสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 6,186,891 1,539,743 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 32,431 26,543 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
จําหนาย (70,283) (99,412) 

(282,345) (83,576) คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 
5,866,694 1,383,298 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 

8.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนําทรัพยสิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระ
ผูกพันใด ๆ 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  

8.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 239.87 
ลานบาทเพ่ือใหเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 11 

8.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
ธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 10 และ 11 

8.3 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบี้ยจายไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางติดต้ังดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดือน               
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน                
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 2552 2551 2552 2551 
งบการเงินรวม 193 785 1,295 1,331 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 28 177 590 503 

 อัตราการต้ังข้ึนเปนทุนของสินทรัพยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 และ 2551 มีดังนี้ 

(หนวย: รอยละ) 
สําหรับงวดสามเดือน               
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน                
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 2552 2551 2552 2551 
งบการเงินรวม 2.48 - 6.69 2.62 - 6.62 2.48 - 6.69 2.59 - 7.25 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2.48 - 2.68 3.90 - 6.25 2.48 - 5.25 3.50 - 7.25 

9. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

31 ธันวาคม
2551 

30 มิถุนายน
2552 

31 ธันวาคม
2551  

30 มิถุนายน
2552 

ราคาทุน 91,492 64,426 40,845 26,064 
(39,779) (38,027) (15,433) (14,737) หัก: คาตัดจําหนายสะสม 
51,713 26,399 25,412 11,327 มูลคาสุทธิตามบัญชี 

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
งวด 2,510 4,828 696 1,149 

 

 

14



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

30 มิถุนายน 
2552 

31 ธันวาคม
2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 73,653 79,468 16,638 34,894 
เงินกูยืมระยะสั้น 702,227 1,199,500 280,291 301,500 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 2,503,000 2,465,600 678,000 735,500 

228,568 716,166 60,473 99,458 ทรัสตรีซีท 
3,507,448 4,460,734 1,035,402 1,171,352 รวม 

10.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวน
ของบริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

10.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เงินเบิกเกินบัญชีของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

10.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของ
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมีการจดจํานอง
ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปนหลักประกัน   

11. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 39,988 87,498 14,063 43,408 
สวนที่เปนสกุลเงินบาท 1,580,126 866,812 166,334 58,000 
 1,620,114 954,310 180,397 101,408 

(162,981) (395,131) (30,263) (65,539) หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง           
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,457,133 559,179 150,134 35,869 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 954,310 101,408 
บวก(หัก): เบิกเงินกูเพ่ิมระหวางงวด 809,684 108,334 

จายคืนเงินกูยืมระหวางงวด (142,819) (28,972) 
(1,061) (373) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 

1,620,114 180,397 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งคือบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มี
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน 0.8 ลานยูโรในงบการเงินรวม และ 0.3 ลานยูโร
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 1.8 ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 0.9 ลาน            
ยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

11.1 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯเปนเงินกูสกุลบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ีย MLR 
(Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 2.0 ตอป และ LIBOR บวกรอยละ 1.5 ตอป ตามลําดับ โดยสวน
หนึ่งของเงินกูยืมดังกลาวเปนการโอนเงินกูยืมระยะส้ันท่ีถึงกําหนดชําระเงินในงวดปจจุบันมาเปน       
เงินกูยืมระยะยาวของธนาคารแหงเดียวกันจํานวนรวมประมาณ 102.8 ลานบาท  

11.2 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งมีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ถึง 1.25 ตอป เงินกูยืมระยะยาว
ดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และการจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรบางสวนของ
บริษัทยอย นอกจากน้ี บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญบางประการ เชน ตองดํารงอัตราสวน
หนี้สินท้ังหมดตอสวนของผูถือหุนใหอยูในอัตราไมเกิน 3:1 และบริษัทฯและบริษัทยอยในเครือตอง
ดํารงโครงสรางและสัดสวนการถือหุนโดยการถือหุนโดยตรงหรือผานบริษัทในเครือเปนจํานวนไม
นอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของบริษัทยอย เปนตน 

11.3 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนเงินกู
สกุลเงินบาทและยูโรมีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ถึง 1.25 ตอป และ 
LIBOR บวกรอยละ 2.0 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการ
จํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย โดยสวนหนึ่งของเงินกูยืม
ดังกลาวเปนการแปลงต๋ัวสัญญาใชเงินมาเปนเงินกูยืมระยะยาวของธนาคารแหงเดียวกันจํานวนรวม
ประมาณ 500 ลานบาท  
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12. ทุนเรือนหุน 

12.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ
บริษัทฯและ/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
กําหนดในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม 
มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 กันยายน 2551 
และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 3,000,000 หนวย โดยในระหวางงวด
ปจจุบันไมมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว เนื่องจาก ณ วันท่ีบริษัทฯ
กําหนดใหสามารถใชสิทธิได ราคาใชสิทธิสูงกวาราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ 

12.2 หุนสามัญซ้ือคืน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 หุนสามัญซ้ือคืนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาหุนสามัญซ้ือคืน (พันบาท) 7,508.2 
จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน (พันหุน) 6,779.7 
ราคาเฉล่ียหุนละ (บาท) 1.10 
อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซ้ือคืนตอจํานวนหุนท่ีบริษัทฯออก 1.46 

 ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนต้ังแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 โดยจําหนายหุน
สามัญท่ีซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุนที่ซ้ือคืน การ
ตัดหุนท่ีซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการวา
ดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซ้ือคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกําหนดราคา
จําหนายหุนท่ีซ้ือคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 
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12.3 สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 

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

12.4 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการคํานวณดังนี้  

(หนวย: หุน) 
งบการเงินรวม  

สําหรับงวดสามเดือน          
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน           
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 2552 2551 2552 2551 
ยอดยกมา 456,497,369 462,497,269 462,218,585 462,497,269 
หัก: หุนสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ (222,800) - (5,833,232) - 

 - (3,271,850) - (3,271,850) หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 
456,274,569 459,225,419 456,385,353 459,225,419 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนสูงกวาราคายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุน
สามัญของบริษัทฯสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดวาจะไมมีการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหาจํานวนหุน
สามัญเทียบเทาเพื่อคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

 (หนวย: หุน) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือน           
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน            
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 2552 2551 2552 2551 
ยอดยกมา 456,497,369 462,497,269 462,218,585 462,497,269 

(222,800) - (5,833,232) - หัก : หุนสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ 
456,274,569 462,497,269 456,385,353 462,497,269 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
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13. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไร(ขาดทุน)สุทธิของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) หลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือ
เปนคาใชจายทางภาษีไมได และหักผลขาดทุนทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาล
ลมละลายกลางและผลขาดทุนทางภาษียกมา คูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

14. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

14.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการข้ันตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญามีดังตอไปนี้  

(หนวย: พัน) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท 35,227 15,808 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 238 87 

14.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปนจํานวนเงินประมาณ 
0.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเทาเปนจํานวนเงินประมาณ  22.9 ลานบาท  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การคํ้าประกันเงินกูยืมและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้  

14.3 

หนวย: ลาน)  (

ผูค้ําประกัน  

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

 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     

- สกุลเงินบาท 82 73 - - 

 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - 1 - - 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     

 - สกุลเงินบาท 3,705 3,572 - - 

 - สกุลเงินยูโร 1 1 - - 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     

 - สกุลเงินบาท 135 135 - - 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     

 - สกุลเงินบาท - - 226 219 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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14.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 55.8 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 28.3 ลานบาท) ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึงสวน
ใหญประกอบดวยหนังสือเพ่ือคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 

14.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจา
พนักงานกรมสรรพากรจํานวน 4.2 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯใหการค้ําประกันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กันแหงหนึ่งโดยไมคิดคาธรรมเนียม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให
บริษัทฯชนะคดีและเพิกถอนการประเมินของเจาพนักงานฯและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณของกรมสรรพากร 

14.6 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชา
พื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป และบริษัทยอย โดยภายใต
สัญญาดังกลาวบริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคต ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 
เปนจํานวนประมาณ 1.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 60.4 ลานบาท 

14.7 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการติดต้ัง
และบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 61.5 ลานบาท 
(เฉพาะบริษัทฯ: 18.4 ลานบาท) 

15. เงินปนผล 

 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญประจําปผู ถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการ             
จายเงินปนผลประจําป 2551 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

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



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร
ที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551  
ธุรกิจแผนพิมพวงจร  ธุรกิจ พรีเพกและ          รายการตัดบัญชี           

 อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ ระหวางกัน รวม ลามิเนต 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดจากภายนอก 34,958 38,377 132,061 331,444 846,088 1,249,604 278,291 402,245 1,256,440 1,983,293 665 - - - 1,292,063 2,021,670 

225,463 380,114 - - - - 248,502 335,407 248,502 335,407 14,229 350 (488,194) (715,871) - - รายไดระหวางสวนงาน 
260,421 418,491 132,061 331,444 846,088 1,249,604 526,793 737,652 1,504,942 2,318,700 14,894 350 (488,194) (715,871) 1,292,063 2,021,670 รายไดทั้งสิ้น 
28,001 48,476       185,498 270,657 5,524 99 (15,190) 1,112 203,833 320,344 กําไรจากการดาํเนนิงานตามสวนงาน 

รายไดที่ไมไดปนสวน               76,740 55,545
ดอกเบี้ยรับ               7,665 7,753 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน               (205,390) (413,658) 
คาใชจายทางการเงิน               (78,994) (68,668) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (3,158) 694

              4,237 (3,316) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

              4,933 (101,306) กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 

 ธุรกิจ พรีเพกและ         ธุรกิจแผนพิมพวงจร  รายการตัดบัญชี           

 ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ ระหวางกัน รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดจากภายนอก 54,235 96,616 317,931 721,474 1,499,636 2,553,566 522,181 823,757 2,339,748 4,098,797 925 - - - 2,394,908 4,195,413 

รายไดระหวางสวนงาน 415,166 776,657 - - - - 537,744 660,893 537,744 660,893 26,973 350 (979,883) (1,437,900) - - 

รายไดทั้งสิ้น 469,401 873,273 317,931 721,474 1,499,636 2,553,566 1,059,925 1,484,650 2,877,492 4,759,690 27,898 350 (979,883) (1,437,900) 2,394,908 4,195,413 

กําไรจากการดาํเนนิงานตามสวนงาน 27,292 92,581       293,771 555,687 10,185 99 (19,436) 849 311,812 649,216 
รายไดที่ไมไดปนสวน        

   
   
   
   

   

       87,548 115,160 
ดอกเบี้ยรับ            15,131 15,282 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน            (382,589) (617,885) 
คาใชจายทางการเงิน            (147,805) (139,748) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล            (3,303) (3,400) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย            4,764 (9,326) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ               (114,442) 9,299 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. สัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศและราคาวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที ่           

30 มิถุนายน 2552 
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา สกุลเงิน จํานวน วันที่ครบกําหนด 

 (พัน)  (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

สัญญาซ้ือ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,892 13 สิงหาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 34.1500 - 36.0900 34.1693 

สัญญาขาย     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 992 26 สิงหาคม 2552 - 30 ธันวาคม 2552 34.1650 - 35.3500 33.7899 
ยูโร 2,585 20 พฤศจิกายน 2552 - 4 ธันวาคม 2552 46.6705 - 48.4995 47.5900 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจาก
ราคาวัตถุดิบ (Commodity swap agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ราคาตลาดของวัตถุดิบ     
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 

 
(ตัน) 

 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตอหนวย) 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตอหนวย) 
ทองแดง 200 31 สิงหาคม 2552 6,700 5,108 

ในระหวางไตรมาสแรกของปปจจุบัน ธนาคารคูสัญญาไดใชสิทธิตามสัญญาใหสิทธิเดิมเพื่อขาย
ทองแดงใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 600 ตัน (เฉพาะบริษัทฯ: 240 ตัน) ตามราคาตามสัญญา
เทากับ 6,700 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ บริษัทยอยและธนาคารคูสัญญาไดตก
ลงเขาทําสัญญาใหมเพ่ือทดแทนสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบเดิมโดยบริษัทฯและบริษัท
ยอยจะจายชําระเงินใหธนาคารสําหรับผลตางของราคาตามสัญญา (เทากับ 6,700 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตอตัน) และราคาตลาดถัวเฉล่ียในเดือนท่ีสัญญาครบกําหนดแตกําหนดราคาตลาดไวไมต่ํากวา 4,350 
เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน ท้ังนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาเพ่ือรับวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารเพ่ิมเติมเพื่อใชในการจายชําระผลตางของราคาใหธนาคารในเดือนท่ีสัญญาครบกําหนด ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกภาระหนี้สินสําหรับสวนตางของราคาตาม
สัญญาและราคาตลาดตามท่ีกําหนดไวท้ังจํานวนแลว  
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไร
ขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไร(ขาดทุน)สุทธิหรือสวนของผู
ถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ    งบการเงินรวม  

ตามที ่            
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี             
เคยรายงานไว 

ตามท่ี             
จัดประเภทใหม 

ตามที ่            
เคยรายงานไว  

ลูกหน้ีอื่น 20,466 20,466 13,315 4,369 
รายไดคางรับ - 3,597 - 815 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 36,692 33,095 5,391 13,522 
เจาหน้ีอื่น 317,677 306,601 86,728 75,652 
คาใชจายคางจาย 43,730 54,806 12,355 23,431 

(หนวย: พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ    งบการเงินรวม  

ตามที ่            
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี             
เคยรายงานไว 

ตามท่ี             
จัดประเภทใหม 

ตามที ่            
เคยรายงานไว  

กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 22,303 24,036 5,851 6,310 
รายไดอื่น - อื่นๆ 33,242 34,220 12,358 12,382 
คาใชจายในการขายและบริหาร - 307,748 - 114,536 
คาใชจายในการขาย 188,258 - 73,100 - 
คาใชจายในการบริหาร 95,261 - 29,961 - 
คาตอบแทนผูบริหาร 19,816 - 10,574 - 
ดอกเบี้ยจาย - 66,966 - 13,621 
คาใชจายทางการเงิน 68,668 - 14,039 - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย: พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที ่            
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี             
เคยรายงานไว 

ตามท่ี             
จัดประเภทใหม 

ตามที ่            
เคยรายงานไว 

กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 22,303 24,036 5,851 6,310 
รายไดอื่น - อื่นๆ 62,668 63,851 23,466 23,622 
คาใชจายในการขายและบริหาร - 624,044 - 224,444 
คาใชจายในการขาย 393,307 - 147,707 - 
คาใชจายในการบริหาร 190,610 - 58,418 - 
คาตอบแทนผูบริหาร 33,968 - 17,053 - 
ดอกเบี้ยจาย - 136,505 - 27,200 
คาใชจายทางการเงิน 139,748 - 27,851 - 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันท่ี              
11 สิงหาคม 2552 
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