
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2550 และ 2549 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย 

   บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตาม
กฎหมายไทยและไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม 2535 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจ
หลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี                  
125-125/1,1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

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

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

   บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนเลขท่ี 117 - 118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการ
ผลิตและจําหนายแผนพิมพวงจร  
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   บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมาย
ไทย โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนเลขท่ี 100/61 อาคารวองวานิช ช้ันท่ี 21 ถนนพระราม 9 แขวงหวย
ขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจ
หลักเปนตัวแทนขายในประเทศใหกับบริษัทฯและบริษัทในเครือ  



(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 2549 ยกเวนการลงทุนในบริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด โดยโครงสรางของกลุมบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
อัตราการถือหุน             

(รอยละ) 

อัตรารอยละของ             
สินทรัพยของบริษัยอย        
ตอสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 

อัตรารอยละของรายได        
ของบริษัทยอยตอรายได       

รวมสําหรับงวด             
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

อัตรารอยละของรายได        
ของบริษัทยอยตอรายได       

รวมสําหรับงวด             
เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 
2549 

30 กันยายน  
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

30 กันยายน  
2550 

30 กันยายน  
2549 

30 กันยายน  
2550 

30 กันยายน  
2549 

30 กันยายน  
2550  

ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 94.99 94.99 10 12 15 18 16 20 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 55 57 53 51 51 48 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด         
 (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 52.00 และ
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
รอยละ 19.20) 70.24 70.24 9 8 1 3 1 2 

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

ในระหวางไตรมาสท่ี 3 ของปปจจุบันบริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด ซ่ึงถือหุนโดย บริษัท  
เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดดําเนินการชําระบัญชีภายใตกฎหมายของ
สิงคโปรและปดกิจการแลวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 
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 1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 และฉบับท่ี 38/2550 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงใหมป 2550 ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป 

ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี  44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี  46 สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีท้ังสามฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสท่ี 1 
ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 44 และ 45 ฉบับปรับปรุงใหม ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 2 

ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี  25 งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี  33 ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี  35 การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี  39 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี  41 งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี  49 สัญญากอสราง 

 มาตรฐานการบัญชีท้ังหกฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯ
ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
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 1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทํา ข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ
เชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาก
วิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 2 นอกจากนี้ในระหวางงวดบริษัทฯไดมี
การทําสัญญาเชาทางการเงินเพื่อซ้ือเคร่ืองจักร ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเชา 
ทางการเงินดังนี้ 

  สัญญาเชาทางการเงิน 

   สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน           
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญา
เชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  

2. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน         
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ              
ซ่ึงกําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการท่ีมีควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ 
งวดกอนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบ
กําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ลดลงเปน
จํานวน 50 ลานบาท (0.11 บาทตอหุน) และ 146 ลานบาท (0.40 บาทตอหุน) ตามลําดับ (2549 : ขาดทุน
สุทธิเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 43 ลานบาท (0.13 บาทตอหุน) และ 104 ลานบาท (0.33 บาทตอหุน) ตามลําดับ) 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยไมไดมีผลกระทบตอ             
งบการเงินรวมแตอยางใด 

3. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน  2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้  

 (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2550 2549 2550 2549 
ซื้อสินทรัพยถาวร 189,336 48,384 107,984 7,725 
บวก(หัก) :      
เจาหน้ีอื่นจากการซ้ือสินทรัพยถาวร (91,438) (36,236) (39,798) (10,400) 
เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกันจากการซ้ือ
สินทรัพยถาวร (199) - (26,506) (7,747) 

เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท (55,228) (14,431) - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (42,420) (826) (41,980) - 
ดอกเบี้ยคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ (51) (5) - - 

ลูกหน้ีอื่นจากการขายสินทรัพยถาวร - 3,114 - 2,853 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกันจาก 
 การขายสินทรัพยถาวร - - 300 7,569 

 - - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 และ 31 ธันวาคม 2549 แยกตามอายุหนี้          
ท่ีคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม  
2549  

30 กันยายน    
2550 

31 ธันวาคม  
2549  

30 กันยายน    
2550  

ลูกหน้ีการคา – กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 530,173 456,261 224,115 170,151 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 97,800 94,144 21,750 45,792 
3 – 6 เดือน 1,127 309 1,202 85 
6 – 12 เดือน 847 145 804 21 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 34 48 34 48 

 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 629,981 550,907 247,905 216,097 

ลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 1,257,487 1,264,238 375,380 323,879 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 157,273 190,366 53,298 69,014 
3 - 6 เดือน 24,460 4,818 2,756 3,052 
6 - 12 เดือน 6,072 1,800 2,773 1,738 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 854 457 854 457 

รวมลูกหน้ีการคา - อื่น ๆ 1,446,146 1,461,679 435,061 398,140 

รวมลูกหน้ีการคา 2,076,127 2,012,586 682,966 614,237 

หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,158) (1,033) (2,158) (1,033) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 2,073,969 2,011,553 680,808 613,204 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

   (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม   

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 73.6 46.7 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 0.1 7.6 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ - - - 125.7 ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
ซื้อสินคา - - 238.8 205.9 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 10.0 7.7 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 508.3 513.4 170.2 156.2 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 67.0 64.9 24.1 24.6 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คาซื้อสินทรัพยถาวร 0.7 - 0.2 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
คานายหนาจาย 10.0 11.0 4.2 8.0 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป

สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 
     

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     
ดอกเบ้ียรับ 7.5 7.6 7.5 7.6 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

    (หนวย : ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 173.0 189.5 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 0.3 8.8 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
เงินปนผลรับ - - - 125.7 ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
ซื้อสินคา - - 688.6 605.7 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 36.9 24.3 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 1,437.3 1,370.7 454.4 410.3 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

คาขายสินทรัพยถาวร 20.4 - - - ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ
ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 181.4 195.6 65.3 80.9 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คาซื้อสินทรัพยถาวร 23.6 - 2.4 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
คานายหนาจาย 37.1 28.2 18.9 16.3 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป

สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 
     

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     
ดอกเบ้ียรับ 22.5 22.4 22.5 22.4 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 และ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียด
ดังนี้  

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 30 กันยายน   31 ธันวาคม 30 กันยายน   31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัทยอย     

1บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 36,650 65,764 
2บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 14,932 - 
3บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 10,300 6,791 

4

- - 512 738 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 62,394 73,293 

5บริษัทรวม     
6บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 522,860 487,655 154,985 104,505 

7

107,121 63,252 30,526 38,299 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 629,981 550,907 185,511 142,804 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 629,981 550,907 247,905 216,097 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
8บริษัทยอย     

9บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 313 5,621 
10บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 8 - 

11

- - - 331 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 321 5,952 

12บริษัทรวม     
13บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 2,226 2 - - 

14

58 - - - บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 
2,284 2 - - รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวม 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 30 กันยายน   31 ธันวาคม 30 กันยายน   31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 

15บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม 399,235 399,235 399,235 399,235 

ดอกเบี้ยคางรับ 263,680 241,284 263,680 241,284 

 662,915 640,519 662,915 640,519 
(662,915) (640,519) (662,915) (640,519) หัก : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่
เก่ียวของกัน, สุทธิ - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ี
เก่ียวของกัน, สุทธิ 2,284 2 321 5,952 

     
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
16บริษัทยอย     

17บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 250,489 60,800 
18บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 73,977 185,010 

19

- - 4,982 14,168 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 329,448 259,978 

20บริษัทรวม     

21

79,611 67,794 28,075 24,488 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
79,611 67,794 28,075 24,488 รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 79,611 67,794 357,523 284,466 

     
เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
22บริษัทยอย     

23บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 26,431 10,053 
24บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 77 - 

25

- - - 1,658 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
- - 26,508 11,711 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน   31 ธันวาคม 30 กันยายน   31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 

26บริษัทรวม     
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 7,531 10,734 2,566 1,413 

บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด - 78 - - 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 7,531 10,812 2,566 1,413 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 7,531 10,812 29,074 13,124 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาเบ้ียประชุมใหแก
กรรมการและผูบริหารสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 เปนจํานวนเงิน 
13.7 ลานบาท และ 43.0 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 6.7 ลานบาท และ 24.3 ลานบาท ตามลําดับ) 
และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 เปนจํานวนเงิน 11.8 ลานบาท และ 
42.5 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 6.4 ลานบาท และ 23.2 ลานบาท ตามลําดับ) 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14.4 

6. คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยสําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2550 สรุปไดดังนี้  

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 20,853 12,731 
บวก: ต้ังคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและ   

สินคาลาสมัยระหวางงวด 17,355 3,252 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 38,208 15,983 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 

 ทุนชําระแลว งบการเงิน งบการเงิน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน 

ชื่อบริษัท 30 กันยายน  2550 31 ธันวาคม 2549 รวม เฉพาะกิจการ 30 กันยายน  2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน  2550 31 ธันวาคม 2549 

 (พันหนวย) (พันหนวย) (รอยละ) (รอยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย         

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บาท 100,000 บาท 100,000 94.993 94.993 - - 172,499 172,499 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด บาท 250,000 บาท 250,000 70.239 52.000 - - 157,710 157,710 
บริษัท เคซีอี  เทคโนโลยี จํากัด บาท 1,150,000 บาท 1,150,000 100.000 100.000 - - 586,729 586,729 
บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด บาท 3,600 - 60.000 60.000 - - 2,160 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     - - 919,098 916,938 

เงินลงทุนในบริษัทรวม         
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 50 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 50 48.750 25.000 56,597 58,558 322 322 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด เหรียญสิงคโปร

500 
เหรียญสิงคโปร

500 47.770 24.500 25,763 22,558 2,101 2,101 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     82,360 81,116 2,423 2,423 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอย 

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  

เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากการดําเนินงานปกอนๆ ในอัตรา          
หุนละ 2 บาท  รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 50 ลานบาท โดยบริษัทยอยจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนของ
บริษัทยอยในวันท่ี 30 สิงหาคม 2549 

เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2550 บริษัทฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 
216,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 2.16 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทดังกลาว  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงคํานวณจากงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงยังมิได
ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหงดังกลาวอยูใน
ตางประเทศ และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เหลานั้น รวมท้ังการจัดใหมีการสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

ในป 2541 บริษัทฯไดจายชําระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัท อวาตา ซิส
เต็มส คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 399 ลานบาท 
ใน       งบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทดังกลาวไดดําเนินการชําระบัญชีภายใต
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Chapter 7 of the U.S. Federal Bankruptcy Code) เสร็จส้ินแลว โดยบริษัทฯ
ไมไดรับ  ชําระหนี้จากบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯกําลังอยูระหวางการเตรียมการยื่นฟองรอง
บริษัทดังกลาวตอศาลในประเทศไทยตอไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549  
บริษัทฯบันทึกรายการหนี้สินท่ีเกิดจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับ
อ่ืน ๆ จากบริษัทดังกลาวท้ังจํานวนตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คอนสแตน พีทีอี จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยท่ีถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหปดบริษัท โดยบริษัทดังกลาวไดดําเนินการ
ชําระบัญชีภายใตกฎหมายของสิงคโปรเสร็จส้ินแลวเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2550 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน  2550 สรุปไดดังนี้  

 (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 5,469,700 1,022,292 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 495,975 229,830 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (513) (211) 

(406,610) (89,220) คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 
5,558,552 1,162,691 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน  2550 

8.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ไดทําบันทึกขอตกลงซ่ึงถือเปนสวนหน่ึง
ของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารโดยมีเง่ือนไขวา บริษัทฯและบริษัทยอยจะ
ไมนําทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีระบุในขอตกลงไปจําหนายจายโอน จํานอง จํานํา
หรือ         กอภาระผูกพันใด ๆ 

8.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  

 8.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิง
ปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 จํานวน 
180 ลานบาทเพื่อใหเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 10 

 8.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 และ 10 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 41,553 32,806 - 6,907 
เงินกูยืมระยะสั้น 981,000 1,072,000 220,000 235,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 2,001,000 1,910,200 493,000 563,500 

611,772 405,508 13,165 16,240 ทรัสตรีซีท 
3,635,325 3,420,514 726,165 821,647 รวม 

9.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของ  
บริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

9.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
บางสวนของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัท
ฯ  

9.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร 
ของบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง คํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมี             
การจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปน             
หลักประกัน   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 229,137 260,242 123,819 120,044 

สวนที่เปนสกุลเงินบาท 1,215,630 1,465,625 - 2,850 

 1,444,767 1,725,867 123,819 122,894 
(591,797) (696,813) (66,883) (74,649) หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง                
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 852,970 1,029,054 56,936 48,245 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,725,867 122,894 
บวก(หัก) : เบิกเงินกูเพ่ิมระหวางงวด 259,762 52,862 
 จายคืนเงินกูระหวางงวด (550,030) (57,727) 

9,168 5,790 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น 
1,444,767 123,819 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล        
จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน                      
4.7 ลานยูโรในงบการเงินรวม และ 2.5 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2549 : จํานวน 5.4 
ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 2.5 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

10.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯบางสวน
คํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี  
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

10.2 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทย         
ลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและการ              
จดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทฯและ
บริษัทยอยในเครือตองดํารงโครงสรางและสัดสวนการถือหุนโดยการถือหุนโดยตรงหรือผาน
บริษัทในเครือเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

10.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอม
ส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  

11. ทุนเรือนหุน 

11.1 หุนกูแปลงสภาพ 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติยกเลิก          
มติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 เร่ืองการออกและเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกู
แปลงสภาพดังกลาวในจํานวน 90 ลานหุน 

11.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
3,000,000 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 โดยบริษัทฯไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยแลวเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2550  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

การเปล่ียนแปลงระหวางงวดของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้  

จํานวน (หนวย)  
31 ธันวาคม 2549  30 กันยายน 2550 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนงวด - - 
365,000 - บวก : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกระหวางงวด 
365,000 - จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นงวด 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือ
ผูถือและโอนเปล่ียนมือไมไดเวนแตโอนตามท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน และไมมีราคาเสนอขาย
จํานวน 365,000 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ใน
ราคาใชสิทธิ 3.93 บาทตอ 1 หุนสามัญ อยางไรก็ตาม ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิ
ขางตนอาจถูกปรับเม่ือมีเหตุการณตามท่ีไดกําหนดในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุก ๆ ไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดย
กําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย
คือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 365,000 หนวย โดยยังไมมี
ผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว เนื่องจากบริษัทฯกําหนดใหสามารถใช
สิทธิไดคร้ังแรกวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 2551 

11.3 หุนสามัญของบริษัทฯ 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติเกี่ยวของกับการ
ลดทุนและการเพิ่มทุนดังนี้ 

ก) ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท (จํานวน 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)                  
ลงเหลือ 317,930,000 บาท (จํานวน 317,930,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยยกเลิก              
หุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 132,070,000 หุน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีได รับอนุมัติใหลดลงขางตนจาก  317,930,000 บาท  (จํานวน 
317,930,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 500,000,000 บาท (จํานวน 500,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 182,070,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 
บาท โดยจํานวน 157,465,000 หุน เสนอใหสิทธิจองหุนกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนหุนสามัญเดิม 2 หุน ตอหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท สวนท่ีเหลืออีก
จํานวน 24,605,000 หุน เสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรตอไป 

บริษัทฯไดเรียกชําระหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนจํานวน 147.6 ลานบาท และไดจดทะเบียน
การเปล่ียนแปลงทุนเรียกชําระดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2550 

11.4 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 

  หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยเปนหุนสามัญ ซ่ึงออกจําหนายโดยบริษัทฯและถือไว
โดยบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัท ไทยลามิเนต           
แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด อยางไรก็ตาม ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร 
จํากัด ไดจําหนายหุนของบริษัทฯท่ีถืออยูออกไปทั้งหมดแลว ดังนั้น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 มี
บริษัทยอยเพียงแหงเดียวคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ท่ีถือหุนของบริษัทฯ  

การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนเพ่ือแสดงสวนของ           
ผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมซ่ึงมีรายละเอียด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และวันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 ดังนี้ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอย (หุน) 4,671,850 4,905,000 

   
ราคาทุนของหุน (พันบาท) 13,246 18,209 

1,973 4,535 สวนตํ่ามูลคาหุน (พันบาท) 
15,219 22,744 หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (พันบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11.5 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549 หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและ      
งบการเงินเฉพาะกิจการคํานวณดังนี้  

(หนวย : หุน) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2550 2549 2550 2549 
ยอดยกมา 462,497,269 314,930,000 314,930,000 314,930,000 
บวก : หุนที่ออกใหมระหวางงวด - - 54,594,484 - 
หัก : หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (4,671,850) (1,540,100) (4,671,850) (1,540,100) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 457,825,419 313,389,900 364,852,634 313,389,900 
บวก : หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดงสิทธิ      

(2550 : 365,000 หุน,                                            
2549 : ไมมียอดคงเหลือ) - - - - 

457,825,419 313,389,900 364,852,634 313,389,900 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 

เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนสูงกวาราคายุติธรรมถัวเฉล่ีย
ของหุนสามัญของบริษัทฯสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดวาจะไมมี
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหา
จํานวนหุนสามัญเทียบเทาเพื่อคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

(หนวย : หุน) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน  

 2550 2549 2550 2549 
ยอดยกมา 462,497,269 314,930,000 314,930,000 314,930,000 

- - 54,594,484 - บวก : หุนที่ออกใหมระหวางงวด 
462,497,269 314,930,000 369,524,484 314,930,000 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เงินปนผล 

  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการ             
จายเงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการ
จายเงินปนผลประจําป 2548 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  

13. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิของสวนงานท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) หลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือเปนคาใชจาย
ทางภาษีไมได และหักผลขาดทุนทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาลลมละลายกลางและ         
ผลขาดทุนทางภาษียกมา คูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 

14. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการขั้นตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญามีดังตอไปนี้  

14.1 

(หนวย : พัน) 
สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท 37,227 16,657 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 178 64 

14.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธนาคารออก
หนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน 59.2 ลานบาท (เฉพาะกิจการ : 24.5 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปนจํานวนเงินประมาณ 3.8 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 99.3 ลานเยน หรือเทียบเทารวมเปนจํานวนเงินประมาณ 162.1 ลานบาท  

14.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ําประกันเงินกูยืม
และวงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้  

 (หนวย : ลาน) 
 ผูค้ําประกัน 

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

 30 กันยายน  2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน  2550 31 ธันวาคม 2549 

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
- สกุลเงินบาท 218 319 - - 

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 3,872 3,871 - - 
 - สกุลเงินยูโร 2 2 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 172 81 - - 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 440 439 

 14.5 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่ง
มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการวาจางตัวแทนจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตซ่ึงมีระยะเวลา 1 ป โดยบริษัทยอยตองจายคานายหนาตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

 14.6 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญา
เชาพื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป โดยภายใตสัญญา
ดังกลาวบริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาท่ีตองจายในอนาคตเปนจํานวนประมาณ 2.0 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 67.4 ลานบาท 

    

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน    

  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 

ธุรกิจ พรีเพกและ          
ลามิเนต 

รายการตัดบัญชี           
ระหวางกัน อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดจากภายนอก 27,495 42,295 449,122 500,778 1,212,379 1,045,162 426,929 456,274 2,088,430 2,002,214 - - 2,115,925 2,044,509 

351,683 303,593 - - - - 230,730 200,152 230,730 200,152 (582,413) (503,745) - - รายไดระหวางสวนงาน 
379,178 345,888 449,122 500,778 1,212,379 1,045,162 657,659 656,426 2,319,160 2,202,366 (582,413) (503,745) 2,115,925 2,044,509 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงาน               

   40,628 38,533       289,300 250,365 (122) (425) 329,806 288,473 ตามสวนงาน 
รายไดที่ไมไดปนสวน             80,446 43,119 
ดอกเบี้ยรับ             7,961 8,199 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (275,160) (261,348) 

ดอกเบี้ยจาย            (69,770) (78,234) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล             - (7,053) 

          (7,645) (7,475) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

            65,638 (14,319) กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   

  ธุรกิจแผนพิมพวงจร  

 

ธุรกิจ พรีเพกและ          
ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม 

รายการตัดบัญชี         
ระหวางกัน รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดจากภายนอก 86,191 123,146 1,270,527 1,266,276 3,542,973 2,888,048 1,321,174 1,263,394 6,134,674 5,417,718 - - 6,220,865 5,540,864 

รายไดระหวางสวนงาน 1,112,881 900,145 - - - - 532,243 606,260 532,243 606,260 (1,645,124) (1,506,405) - - 

รายไดทั้งสิ้น 1,199,072 1,023,291 1,270,527 1,266,276 3,542,973 2,888,048 1,853,417 1,869,654 6,666,917 6,023,978 (1,645,124) (1,506,405) 6,220,865 5,540,864 

กําไรจากการดําเนินงาน               

   ตามสวนงาน 114,448 163,458       974,287 606,997 5,841 (1,023) 1,094,576 769,432 
รายไดที่ไมไดปนสวน             144,548 87,617 
ดอกเบี้ยรับ             23,789 23,893 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน             (838,841) (794,085) 

ดอกเบี้ยจาย            (216,676) (215,880) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล             (8,638) (13,173) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย           (18,129) (28,491) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ             180,629 (170,687) 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 5 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16. สัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศและราคาวัตถุดิบ 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทยอยของบริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศ (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้ :- 

อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที ่           

30 กันยายน 2550 
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา สกุลเงิน จํานวน วันที่ครบกําหนด 

 (พัน)  (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

สัญญาซ้ือ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,246 31 ตุลาคม 2550 - 15 กุมภาพันธ 2551 33.5300 - 34.2800 34.3851 
เยน 250,000 15 มกราคม 2551 - 28 มกราคม 2551 0.2722 0.2999 

สัญญาขาย     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 100 22 ตุลาคม 2550 34.5200 34.0435 
ยูโร 1,565 12 มีนาคม 2551 - 12 เมษายน 2551 46.7200 - 48.1300 48.1114 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจากราคา
วัตถุดิบ (Commodity swap agreement) สําหรับทองแดงจํานวน 210 ตัน โดยมีราคาตามสัญญาเทากับ 7,100-
7,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน ซ่ึงจะครบกําหนดในระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง ธันวาคม 2550 ราคา
ตลาดของทองแดง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 เทากับ 8,165 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน 

17. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีรายไดในงบการเงินรวมสําหรับสามเดือน
และเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของ 
งวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมตามท่ีไดรายงานไปแลว 

18. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันท่ี              
6 พฤศจิกายน 2550 

 

-  25  -  


	บริษัทย่อย
	บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
	บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด
	บริษัท  เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
	บริษัทร่วม
	บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค์ จำกัด
	บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด
	บริษัทย่อย
	บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
	บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด
	บริษัท  เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	บริษัทร่วม
	บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด
	บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด
	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	บริษัทย่อย
	บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
	บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
	บริษัท  เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	บริษัทร่วม
	บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด
	บริษัทย่อย
	บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด
	บริษัท  เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
	บริษัทร่วม

