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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552  

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 เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยมีท่ี
อยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่ 117 - 118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต
และจําหนายแผนพิมพวงจร  

  บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนเลขท่ี 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 (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยมีท่ีอยู
ตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ันท่ี 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปนตัวแทนขายใน
ประเทศใหกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ  

  บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขที่ 100/61 อาคารวองวานิช ช้ัน 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักเปนผู
ใหบริการในการวางระบบและใหการสนับสนุนดานคอมพิวเตอร 
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1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) และไดจัดทําข้ึนโดยใช
หลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยมีการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวดปจจุบัน เนื่องจากการซ้ือหุนสามัญจากผูถือหุนสวนนอยของ
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด โดยบริษัทฯ
และบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

 โครงสรางของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
อัตราการถือหุน               

(รอยละ) 

อัตรารอยละของ               
สินทรัพยของบริษัทยอย         
ตอสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 

อัตรารอยละของรายได          
ของบริษัทยอยตอรายได         

รวมสําหรับงวด               
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

อัตรารอยละของรายได          
ของบริษัทยอยตอรายได         

รวมสําหรับงวด               
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 

 

30 มิถุนายน 
2553 

31  ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31  ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

30 มิถุนายน 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

30 มิถุนายน 
2552 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 52 57 49 53 51 55 

บริษัท เค ซี อ ีอนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด 99.99 94.99 7 5 9 - 8 - 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 

จํากัด 95.20 70.24 10 8 1 2 1 2 

 (ถอืหุนโดยบริษทัฯรอยละ 70.00            

และบริษัท เค ซี อ ีอนิเตอรเนชัน่แนล 

จํากัด รอยละ 25.20)         

บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด  60.00 60.00 1 1 3 4 3 4 

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูชั่น จํากัด  49.00 49.00 - - - - - - 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังไมมีผลบังคับใชในป
ปจจุบัน เวนแตแมบทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที 

   วันท่ีมีผลบังคับใช 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบังคับใชทันที 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก

รัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยมื 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554 
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   วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและ สินทรัพยท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2552) 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร 

1 มกราคม 2554 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบับท่ี 
20 (ปรับปรุง 2552) ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 ไม
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบัญชีอีก 16 
ฉบับท่ีเหลือขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐาน
การบัญชีดังกลาว 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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2. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้          
ท่ีคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน     
2553 

31 ธันวาคม      
2552 

30 มิถุนายน     
2553 

31 ธันวาคม      
2552 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 381,217 380,814 240,293 240,556 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 98,604 59,137 79,470 64,563 
3 - 6 เดือน 357 3,447 1,496 - 

6 - 12 เดือน 1 1,816 - - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 480,179 445,214 321,259 305,119 

     
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,234,981 1,034,633 511,505 360,053 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 116,440 74,698 35,947 39,827 
3 - 6 เดือน 801 5,829 463 1,001 
6 - 12 เดือน 234 159 - 159 

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 90 592 90 - 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไม
เก่ียวของกัน 1,352,546 1,115,911 548,005 401,040 

รวมลูกหน้ีการคา 1,832,725 1,561,125 869,264 706,159 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (617) (732) (416) (471) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 1,832,108 1,560,393 868,848 705,688 

 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติทางธุรกจิ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 72.3 56.7 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
รายไดคาบริการ - - 4.8 3.5 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 0.5 2.4 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ - - 7.8 - ตามท่ีประกาศจายในรายงานการ

ประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น - - 1.6 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 265.9 186.0 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซ้ือสินทรัพยถาวร - - 35.5 3.9 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 353.7 176.2 168.4 76.5 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 17.8 25.9 4.1 9.5 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 14.7 12.1 7.1 4.2 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป
สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ดอกเบี้ยรับ - 7.4 - 7.4 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 

 

 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 187.5 129.0 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
รายไดคาบริการ - - 11.5 5.6 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 0.7 32.6 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ - - 7.8 - ตามท่ีประกาศจายในรายงานการ

ประชุมผูถือหุน 
รายไดอื่น - - 3.0 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 465.0 367.9 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซ้ือสินทรัพยถาวร - - 36.7 32.5 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคา 695.2 414.9 305.8 166.4 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ

ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 41.0 58.1 10.7 21.2 ราคาตลาดสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คานายหนาจาย 28.0 24.9 12.7 10.6 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป
สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

คาซ้ือสินทรัพยถาวร 0.3 - 0.3 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ดอกเบี้ยรับ - 14.9 - 14.9 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

v 

8

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 
2552 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 99,823 98,771 
บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 7,338 7,577 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 2,999 3,427 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 2,110 1,463 

รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทยอย - - 112,270 111,238 

บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 397,340 389,451 149,809 147,062 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 82,839 55,763 59,180 46,819 

รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทรวม 480,179 445,214 208,989 193,881 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 480,179 445,214 321,259 305,119 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
 ท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 6,373 73 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 274 473 
บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 149 4 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 48 85 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก 
 บริษัทยอย - - 6,844 635 

บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 140 3 - - 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก           
บริษัทรวม 140 3 - - 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม 399,235 399,235 399,235 399,235 
ดอกเบี้ยคางรับ 323,565 323,565 323,565 323,565 
รวม 722,800 722,800 722,800 722,800 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (722,800) (722,800) (722,800) (722,800) 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก
บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 140 3 6,844 635 

     
เงินปนผลคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 69,996 66,496 

 บริษัทฯไมไดรับชําระหนี้จากบริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวม
แหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 722.8 ลานบาท ปจจุบันศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหพิทักษ
ทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดแลว อยางไรก็ตาม ณ วันท่ีในงบดุล บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจากการ
คํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดต้ังคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ังจํานวน 

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดใหเงินกูยืมระยะส้ันแกบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวม 6 ลานบาท และบริษัทฯไดรับชําระหนี้เงินกูยืมระยะ
ส้ันจากบริษัทยอยดังกลาวท้ังหมดในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 253,904 213,596 
บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 91,717 13,059 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 27,479 55,555 

รวมเจาหน้ีการคา - บริษัทยอย - - 373,100 282,210 
บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 25,192 23,847 13,384 18,656 
รวมเจาหน้ีการคา - บริษัทรวม 25,192 23,847 13,384 18,656 
รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 25,192 23,847 386,484 300,866 
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  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2553 2552 2553 2552 

เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 35,105 22,804 
บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 1,979 4,306 

บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 520 45,384 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองรับจากบริษัทยอย - - 37,604 72,494 

บริษัทรวม     

บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 19,114 8,686 3,317 806 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองรับจากบริษัทรวม 19,114 8,686 3,317 806 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองรับจากกิจการ 
 ท่ีเก่ียวของกัน 19,114 8,686 40,921 73,300 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม และคาตอบแทนอ่ืนใหแกกรรมการและ
ผูบริหารสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เปนจํานวนเงิน 18.3 ลาน
บาท และ 33.1 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 9.8 ลานบาท และ 16.9 ลานบาท ตามลําดับ) และ
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เปนจํานวนเงิน 18.1 ลานบาท และ 
29.2 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 11.3 ลานบาท และ 16.5 ลานบาท ตามลําดับ) 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13.4 

4. คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 38,445 14,557 

บวก: คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยระหวางงวด 3,140 651 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 41,585 15,208 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

      (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
คาเผื่อการดอยคาของ        

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม         
วิธีราคาทุน-สุทธ ิ เงินปนผลรับ 

 
30 

มิถุนายน  
31 

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน  
31 

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน  
31 

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน  
31 

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน  
31 

ธันวาคม  
สําหรับงวดหกเดือน  

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ         

บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด 1,400,000 1,400,000 100.00 100.00 1,400,000 1,400,000 (541,771) (541,771) 858,229 858,229 - - 
บริษัท เค ซ ีอี อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100,000 100,000 99.99 94.99 184,999 172,499 - - 184,999 172,499 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต                              
แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 250,000 250,000 70.00 52.00 340,260 157,710 - - 340,260 157,710 7,800 - 

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 - - 

รวม     1,928,889 1,733,839 (541,771) (541,771) 1,387,118 1,192,068 7,800 - 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 บริษัทฯไดเขาลงนามในสัญญาซื้อหุนสามัญของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จากผูถือหุนเดิมจํานวน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 
25 บาท เปนจํานวนเงิน 12.5 ลานบาท และสิทธิในการรับเงินปนผลระหวางกาลคางจายเปนจํานวนเงิน 3.5 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนการถือหุนในบริษัทยอย
ดังกลาว เพิ่มขึ้นจากรอยละ 94.99 เปนรอยละ 99.99 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเขาลงนามในสัญญาซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
จากผูถือหุนเดิมของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด จํานวน 6 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 243.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24 ของทุนจดทะเบียน และเรียก
ชําระแลว ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนการถือหุนทางตรงในบริษัทดังกลาว เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70 และ รอยละ 25 ตามลําดับ หรือคิดเปนการถือหุนทั้ง
ทางตรงและทางออมโดยบริษัทฯเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 95 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัทฯไดบันทึกสวนเกินซ่ึงเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกวามูลคา
ตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันท่ีซ้ือจํานวนเงินประมาณ 47 ลานบาท ไวในสวนของผูถือหุนภายใต
หัวขอ “สวนเกินของเงินลงทุนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกวามูลคาตาม
บัญชีของบริษัทยอย ณ วันท่ีซ้ือ” 

6. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังใน
ประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 

30 
มิถุนายน 

2553 

31 
ธันวาคม 

2552 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท เคซีอี อเมริกา 
อิงค จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศใหกับ
บริษัทฯและบริษัท 

 ในเครือ 

สหรัฐอเมริกา 48.75 48.75 644 644 53,881 53,712 

บริษัท เคซีอี สิงคโปร 
พีทีอี จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศใหกับ
บริษัทฯและบริษัท 

 ในเครือ 

สิงคโปร 47.77 47.77 4,201 4,201 28,358 28,065 

รวม     4,845 4,845 82,239 81,777 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม  

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม  

2552 
 รอยละ รอยละ   

บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 25.00 25.00 322 322 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 24.50 24.50 2,100 2,100 

รวม   2,422 2,422 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 

 สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2553 และ 2552 คํานวณจากงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงยังมิไดผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีของบริษทัรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหงดังกลาวอยูในตางประเทศ และบริษัทฯไม
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมี
การสอบทานงบการเงินระหวางกาล 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2553 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 5,618,885 1,320,044 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 111,156 77,270 
จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี                            
ณ วันที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (3,278) (1,602) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (293,382) (84,879) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 5,433,381 1,310,833 

7.1 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต 
แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด มีเง่ือนไขตามบันทึกขอตกลงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมจากธนาคารวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมนําทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ี
ระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานําหรือกอภาระผูกพันใด ๆ 

7.2 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดิน อาคารและและอุปกรณดังตอไปนี้  

7.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไดจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึง
มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 จํานวน 332.48 ลานบาทเพื่อใชเปน
หลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 10 

7.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมี
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 จํานวน 1,902.22 ลานบาทเพื่อใชเปน
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 และ 10 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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7.3 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบี้ยจายไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางติดต้ัง โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนของสินทรัพยดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือน             
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดือน             
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2553 2552 2553 2552 

ดอกเบี้ยจายที่รวมเปนตนทุนเครื่องจักร
และอุปกรณ (พันบาท) - 193 - 28 

อัตราการต้ังขึ้นเปนทุน (รอยละ) - 2.48 - 6.69 - 2.48 - 2.68 

   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดหกเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน              
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2553 2552 2553 2552 

ดอกเบี้ยจายที่รวมเปนตนทุนเครื่องจักร
และอุปกรณ (พันบาท) - 1,295 - 590 

อัตราการต้ังขึ้นเปนทุน (รอยละ) - 2.48 - 6.69 - 2.48 - 5.25 

8. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 56,213 36,695 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 3,983 3,121 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (3,872) (1,370) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 56,324 38,446 

 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 11,152 29,456 1,095 12,335 
เงินกูยืมระยะสั้น 526,375 383,000 330,625 145,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 2,389,959 2,443,024 885,467 806,024 

ทรัสตรีซีท 356,454 409,329 58,913 102,345 

รวม 3,283,940 3,264,809 1,276,100 1,065,704 

9.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวนของบริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

9.2 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

9.3 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย       
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ และการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรสวนใหญของ
บริษัทยอยดังกลาว  

10. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร (งบการเงินรวม 
30 มิถุนายน 2553: 0.54 ลานยูโร,            
31 ธันวาคม 2552: 0.54 ลานยูโร) 21,382 25,797 - - 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 1,330,583 1,542,775 150,133 162,733 
รวม 1,351,965 1,568,572 150,133 162,733 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (422,409) (354,785) (40,380) (50,090) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง          
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 929,556 1,213,787 109,753 112,643 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,568,572 162,733 
หัก: จายคืนเงินกูยืมระหวางงวด (212,192) (12,600) 
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (4,415) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 1,351,965 150,133 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งคือบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารเปนเงินสกุลยูโรจํานวน 0.54 ลานยูโรในงบการเงินรวม (31 ธันวาคม 2552: จํานวน 0.54 ลาน          
ยูโร) 

10.1 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงนามในขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญากูเงินฉบับลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2551 โดยธนาคารอนุมัติใหบริษัทฯแกไขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการชําระหนี้จากเดิมส้ินสุด
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 เปนภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 และบริษัทฯตกลงลดวงเงินกูลงจาก
เดิม 150 ลานบาท คงเหลือวงเงินกูจํานวน 63.5 ลานบาท โดยการผอนชําระเงินตนทุกเดือน รวม 61 งวด 
งวดละ 1.04 ลานบาท สําหรับ 60 งวดแรก และงวดท่ี 61 ชําระหนี้สวนท่ีเหลือท้ังหมด โดยงวดแรกเร่ิม
ชําระในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 

10.2 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดลงนามในขอตกลง
แกไขเพิ่มเติมสัญญากูเงินฉบับลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2551 โดยบริษัทยอยขอลดวงเงินกูลงจากเดิม 
370 ลานบาท คงเหลือวงเงินกูจํานวน 201.35 ลานบาท 

10.3 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนเงินกู
สกุลเงินบาทและยูโร มีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ถึง 1.25 ตอป และ 
LIBOR บวกรอยละ 2.0 ตอป ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการ
จํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  

10.4 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหง
หนึ่งเปนเงินกูสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Loan Rate) ลบรอยละ 1.0 ถึง 1.25 ตอป 
เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และการจดจํานองส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักร
บางสวนของบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญบางประการ เชน ตอง
ดํารงอัตราสวนหนี้สินท้ังหมดตอสวนของผูถือหุนใหอยูในอัตราไมเกิน 3:1 และบริษัทฯและบริษัทยอย
ในเครือตองดํารงโครงสรางและสัดสวนการถือหุนโดยการถือหุนโดยตรงหรือผานบริษัทในเครือ
เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของบริษัทยอย เปนตน 
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11. ทุนเรือนหุน 

11.1 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/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนอาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณตามที่ได
กําหนดในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม 
มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 กันยายน 2551 
และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

ตอมาเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอยจํานวน  10,000,000 หนวย และไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได 
เวนแตโอนตามท่ีกําหนดในรายละเอียดโครงการ ESOP-W3   และไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 3 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาใชสิทธิ 6.86 บาทตอ  1 หุนสามัญ  และมี
ระยะเวลาการใชสิทธิทุกไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และ
ธันวาคม  โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี  15 ถึง 18 มิถุนายน 2553 และกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 

 การเปล่ียนแปลงสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้  

 จํานวน (หนวย) 

 
สําหรับงวดสามเดือน               
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2553 2552 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัตนงวด 953,000 3,000,000 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางงวด 10,000,000 - 
หัก: ใชสิทธิระหวางงวด (2,615,000) - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินงวด 8,338,000 3,000,000 
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 จํานวน (หนวย) 

 
สําหรับงวดหกเดือน                

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553 2552 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัตนงวด 2,435,500 3,000,000 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางงวด 10,000,000 - 
หัก: ใชสิทธิระหวางงวด (4,097,500) - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วนัส้ินงวด 8,338,000 3,000,000 

11.2 หุนสามัญซ้ือคืน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 หุนสามัญซ้ือคืนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน         
2553 

31 ธันวาคม         
2552 

มูลคาหุนสามัญซื้อคืน (พันบาท) - 7,508.22 
จํานวนหุนสามัญซื้อคืน (พันหุน) - 6,779.70 
ราคาเฉล่ียหุนละ (บาท) - 1.10 
อัตรารอยละของจํานวนหุนสามัญซื้อคืนตอจํานวนหุนที่บริษัทฯออก - 1.46 

 ระยะเวลาจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนมีกําหนดต้ังแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 โดยให
จําหนายหุนสามัญท่ีซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุน
ท่ีซ้ือคืน การตัดหุนท่ีซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการวาดวยการซ้ือหุนคืน การจําหนายหุนคืนและการตัดหุนท่ีซ้ือคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯ
กําหนดราคาจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

 ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืนท้ังหมดแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืนจํานวน 0.95 ลานหุน ซ่ึงมี
ราคาทุน 1.1 ลานบาท ในราคาขายรวม 5.6 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซ้ือหุน
จากราคาตลาดของหุน ณ วันท่ีขาย ท้ังนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายท่ีสูงกวาราคาซ้ือ
หุนทุนซ้ือคืนจํานวนประมาณ 4.5 ลานบาท ใน “สวนเกินมูลคาหุน” ในสวนของผูถือหุน 
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ข) ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2553 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซ้ือคืนจํานวน 5.83 ลานหุน ซ่ึงมี
ราคาทุน 6.4 ลานบาท ในราคาขายรวม 42.6 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซ้ือหุน
จากราคาตลาดของหุน ณ วันท่ีขาย ท้ังนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายท่ีสูงกวาราคาซ้ือ
หุนทุนซ้ือคืนจํานวนประมาณ 36.2 ลานบาท ใน “สวนเกินมูลคาหุน” ในสวนของผูถือหุน 

11.3 สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 

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

11.4 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการคํานวณดังนี้  

(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2553 2552 2553 2552 

ยอดยกมา (สุทธจิากหุนสามัญซื้อคืน) 457,232,069 456,497,369 455,717,569 462,218,585 
หัก:  หุนสามัญซื้อคืน - (222,800) - (5,833,232) 
บวก: จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน

สามัญที่ออกในระหวางงวด 1,942,280 - 1,680,246 - 

  จําหนายหุนสามัญซื้อคืน 5,537,084 - 3,355,108 - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 464,711,433 456,274,569 460,752,923 456,385,353 
บวก: หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดง

สิทธิ (2553: 8,338,000 หุน,     

              2552: 3,000,000 หุน) 464,352 - 575,700 - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 465,175,785 456,274,569 461,328,623 456,385,353 
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(หนวย: หุน) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน         
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2553 2552 2553 2552 

ยอดยกมา (สุทธจิากหุนสามัญซื้อคืน) 457,232,069 456,497,369 455,717,569 462,218,585 
หัก:  หุนสามัญซื้อคืน - (222,800) - (5,833,232) 
บวก: จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน

สามัญที่ออกในระหวางงวด 1,942,280 - 1,680,246 - 

  จําหนายหุนสามัญซื้อคืน 5,537,084 - 3,355,108 - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 464,711,433 456,274,569 460,752,923 456,385,353 
บวก: หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดง

สิทธิ (2553: 8,338,000 หุน,     

              2552: 3,000,000 หุน) 464,352 - 575,700 - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 465,175,785 456,274,569 461,328,623 456,385,353 

ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทฯไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญจํานวน 564,500 หุน ราคาหุนละ 3.93 บาท รวมเปนเงิน 2,218,485 บาท บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิดังกลาวเปนจํานวน 564,500 บาท กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี  
1 กุมภาพันธ 2553  

ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทฯไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญจํานวน 1,482,500 หุน ราคาหุนละ 3.93 บาท รวมเปนเงิน 5,826,225 บาท บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวเปนจํานวน 1,482,500 บาท กับกระทรวงพาณิชยเม่ือ
วันท่ี 8 เมษายน 2553  

ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 2,615,000 หุน ราคาหุนละ 6.86 บาท รวมเปนเงิน 17,938,900 บาท        
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวเปนจํานวน 2,615,000 บาท กับกระทรวง
พาณิชยเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553  

12. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไร(ขาดทุน)สุทธิของสวนงานที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) หลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือ
เปนคาใชจายทางภาษีไมไดและหักผลขาดทุนทางภาษียกมา คูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 
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13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

13.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 11.87 ลานบาท และ 0.01 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเทาเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน
ประมาณ 12.15 ลานบาท 

13.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

13.2.1 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชายานพาหนะและ
อุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 4 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิก
ไมได  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคต
ท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ีบอกเลิกไมได ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

จายชําระภายใน   
ภายใน 1 ป 107,870 100,304 
1 ถึง 4 ป 198,676 190,339 

13.2.2 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทํา
สัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป โดย        
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคตภายใต
สัญญาดังกลาวเปนจํานวนประมาณ 1.7 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 54.1 
ลานบาท 

13.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการระยะยาว 

13.3.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการ 
ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป คาบริการข้ันตํ่าท่ีจะตองจายในอนาคตจนกระท่ังส้ินสุดสัญญา
มีดังนี้  

(หนวย: พัน) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท 34,423 11,430 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 - 
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13.3.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการ
ติดต้ังและบริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 
67.4 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 20.1 ลานบาท) 

13.4 การค้ําประกัน 

13.4.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการคํ้าประกันเงินกูยืมและวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้  

 (หนวย: ลาน) 
 ผูค้ําประกัน 

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

 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 217 151 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     

- สกุลเงินบาท 115 2 - - 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 3,224 3,440 - - 
 - สกุลเงินยูโร 1 1 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 17 101 - - 

13.4.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 67.4 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 28.5 ลานบาท) 
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย
ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 

13.5 คดีฟองรอง 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจาพนักงาน
กรมสรรพากรจํานวน 4.2 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯใหการค้ําประกันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหง
หนึ่งโดยไมคิดคาธรรมเนียม เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหบริษัทฯชนะ
คดีและเพิกถอนการประเมินของเจาพนักงานฯและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของ
กรมสรรพากร ตอมาเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2552 กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ
ศาลภาษีอากรกลาง และศาลไดมีคําส่ังรับอุทธรณ ปจจุบันคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
และฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาบริษัทฯจะชนะคดีดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงมิไดบันทึกหนี้สินท่ี
อาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 
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14. เงินปนผลจาย 

 บริษัทฯ 

 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงิน        
ปนผลจากกําไรของป 2552 ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.15 บาท ซ่ึงคิดเปน
จํานวนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 69 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2553 

 บริษัทยอย 

 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรของป 2550 ใหแกผูถือหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 0.60 
บาท ซ่ึงคิดเปนจํานวนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 15 ลานบาท บริษัทยอยไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 
21 พฤษภาคม 2553 

15. เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 

ในระหวางงวดปจจุบันไดเกิดเหตุการณเพลิงไหมหองควบคุมระบบการจายไฟฟาท่ีโรงงานของ 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ซ่ึงบริษัทยอยไดมีการจัดทําประกันครอบคลุมการเส่ียงภัย
ทุกชนิดและธุรกิจหยุดชะงัก (All Risks and Business Interruption insurance) เพื่อคุมครองความ
เสียหายจากเหตุการณดังกลาว บริษัทยอยรับรูประมาณการคาสินไหมทดแทนท่ีจะไดรับโดยอางอิง
จากบันทึกขอตกลงจากผูรับประกันภัยเปนจํานวนประมาณ 70 ลานบาท อยางไรก็ตามจํานวนเงินท่ีจะ
ไดรับชดเชยจริงนั้นจะข้ึนอยูกับมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและเงื่อนไขความคุมครองภายใต
กรมธรรมประกันภัย ขณะนี้บริษัทยอยอยูในระหวางการดําเนินการเพ่ือเรียกรองเงินคาสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัย 
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16.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร
ที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

 ธุรกิจพรีเพกและ         ธุรกิจแผนพิมพวงจร   รายการตัดบัญชี              

 ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ ระหวางกัน รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก 25,805 34,958 314,214 132,061 1,057,839 846,088 493,594 278,291 1,865,647 1,256,440 2,683 665 - - 1,894,135 1,292,063 

รายไดระหวางสวนงาน 340,345 225,463 - - - - 314,793 248,502 314,793 248,502 21,694 14,229 (676,832) (488,194) - - 

รายไดทั้งสิ้น 366,150 260,421 314,214 132,061 1,057,839 846,088 808,387 526,793 2,180,440 1,504,942 24,377 14,894 (676,832) (488,194) 1,894,135 1,292,063 

กําไรจากการดําเนินงาน   
ตามสวนงาน 43,214 28,001       357,413 185,498 15,784 5,524 (11,250) (15,190) 405,161 203,833 

รายไดที่ไมไดปนสวน               45,125 76,940 
เงินชดเชยคาประกัน
ความเสียหาย               20,000 - 

ดอกเบี้ยรับจากบริษัทที่
เกี่ยวของกัน               - 7,465 

คาใชจายที่ไมไดปนสวน               (247,466) (205,390) 
คาใชจายทางการเงิน               (53,416) (78,994) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (2,234) (3,158) 
สวนของผูถือหุนสวน 
นอยของบริษัทยอย               (6,099) 4,237 

กําไรสุทธิ               161,071 4,933 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

 ธุรกิจพรีเพกและ         ธุรกิจแผนพิมพวงจร   รายการตัดบัญชี              

 ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ ระหวางกัน รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก 49,463 54,235 643,632 317,931 2,098,766 1,499,636 957,251 522,181 3,699,649 2,339,748 3,047 925 - - 3,752,159 2,394,908 

รายไดระหวางสวนงาน 647,460 415,166 - - - - 670,772 537,744 670,772 537,744 37,554 26,973 (1,355,786) (979,883) - - 

รายไดทั้งสิ้น 696,923 469,401 643,632 317,931 2,098,766 1,499,636 1,628,023 1,059,925 4,370,421 2,877,492 40,601 27,898 (1,355,786) (979,883) 3,752,159 2,394,908 

กําไรจากการดําเนินงาน   
ตามสวนงาน 83,675 27,292       769,057 293,771 22,852 10,185 (16,975) (19,436) 858,609 311,812 

รายไดที่ไมไดปนสวน               84,745 87,831 
เงินชดเชยคาประกัน
ความเสียหาย               20,000 - 

ดอกเบี้ยรับจากบริษัทที่
เกี่ยวของกัน               - 14,848 

คาใชจายที่ไมไดปนสวน               (499,981) (382,589) 
คาใชจายทางการเงิน               (109,520) (147,805) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (3,025) (3,303) 
สวนของผูถือหุนสวน 
นอยของบริษัทยอย               (8,776) 4,764 

กําไรสุทธิ               342,052 (114,442) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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17. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและราคาวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward exchange contracts) สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Cross currency swap 
agreements) สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ (Currency option agreements) และสัญญา
ปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ (Commodity hedge agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

17.1 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

สกุลเงิน จํานวน วันที่ครบกําหนด 
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา 

อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่            

30 มิถุนายน 2553 

 (พัน)  (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

สัญญาซ้ือ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,568 19 กรกฎาคม 2553 - 23 ธันวาคม 2553  32.3417 - 33.8841 32.5864 
เยน 3,258 23 กนัยายน 2553 0.3557 0.3699 

สัญญาขาย     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,399 18 พฤศจิกายน 2553 - 29 ธันวาคม 2553  32.3500 - 32.6200 32.2030 
ยูโร 1,300 30 กนัยายน 2553 - 22 ธันวาคม 2553 40.0702 - 40.1702 39.1720 

17.2 สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 มูลคาตามสัญญา 
อัตราแลกเปล่ียน       

ตามสัญญา 

   
สัญญาแลกเปล่ียนเหรียญสหรัฐอเมริกากับยูโร 4,005,950 : 3,300,000 1.1915 - 1.2410 

17.3 สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 

 สกุลเงิน จํานวนที่ขาย อัตราใชสิทธิ วันสงมอบ 

  (พัน) (บาทตอหน่ึงหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

 

สิทธิเลือกขาย เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,000 32.55 23 กันยายน 2553 

 หากอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินสุดสิทธิตํ่ากวาอัตราใชสิทธิ บริษัทฯจะทําการขายท่ีอัตราแลกเปล่ียน
เทากับอัตราใชสิทธิ 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 สัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศมีมูลคายุติธรรมเทากับ 1.2 
ลานบาท 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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17.4 สัญญาปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจาก
ราคาทองแดง (Copper Swap) ดังนี้ 

สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 

ราคาตลาดของวัตถุดิบ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2553 

 (ตัน)  (เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตอตัน) 

(เหรียญสหรัฐอเมริกา
ตอตัน) 

ทองแดง 200 1 กรกฎาคม 2553 - 
31 สิงหาคม 2553 

6,125 6,515 

18. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2553 ของบริษัทฯไดมีมติในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 

18.1 อนุมัติโครงการซ้ือหุนคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 90 ลานบาท และ       
ไมเกินกําไรสะสมของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนหุนที่จะซ้ือคืนจํานวน 10 ลานหุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 2.14 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุนคืน 
ต้ังแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 

18.2 อนุมัติการซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด (บริษัทยอยแหงหนึ่ง) จากผู
ถือหุนสวนนอยจํานวน 1.2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ10 บาท หรือคิดเปนรอยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแลว โดยกําหนดราคาซื้อหุนละ 23.5 บาท ภายหลังการซื้อหุน บริษัทฯจะถือหุน    
รอยละ100 ในบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

19. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวด
ปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไร(ขาดทุน)สุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมี
ดังตอไปนี้ 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552              

(เฉพาะรายการท่ีจัดประเภทใหม) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่             
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี             
เคยรายงานไว 

ตามท่ี             
จัดประเภทใหม 

ตามที่             
เคยรายงานไว 

ดอกเบี้ยรับ - 7,665 - 7,515 
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทที่
เก่ียวของกัน 7,465 - 7,465 - 

รายไดอื่น - อื่น ๆ 11,745 11,545 7,364 7,314 

 (หนวย: พันบาท) 
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552               

(เฉพาะรายการท่ีจัดประเภทใหม) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่             
จัดประเภทใหม 

ตามท่ี             
เคยรายงานไว 

ตามท่ี             
จัดประเภทใหม 

ตามที่             
เคยรายงานไว 

ดอกเบี้ยรับ - 15,131 - 14,957 
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทที่
เก่ียวของกัน 14,848 - 14,848 - 

รายไดอื่น - อื่น ๆ 23,105 22,822 12,976 12,867 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 3 
สิงหาคม 2553 


