
  
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1  ขอมูลบริษัทฯและบริษัทยอย 

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

  บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย 
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 เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย โดยมีท่ี
อยูตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 117 - 118 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต
และจําหนายแผนพิมพวงจร  

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

 

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
เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนท่ัวโลก ภาวะการตึงตัว
ของตลาดสินเช่ือรวมท้ังการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และ
ความเชื่อม่ันของผูบริโภคท่ีลดลง  วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก ถึงแมวารัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้ แต
ยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเม่ือใด งบการเงินนี้จัดทํา
บนพื้นฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐาน
ตาง ๆ ท่ีบริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตามงบการเงินนี้อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 จากวิกฤตการณดังกลาวบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการท่ีปริมาณการส่ังซ้ือจากลูกคา
ลดลง อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวาบริษัทฯและบริษัทยอยดังกลาวจะ
สามารถกลับมาดําเนินการเปนปกติในอนาคตได ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงจัดทํางบการเงิน
ท่ีแนบมานี้ตามหลักการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการโดยถือวาการขายหรือเรียกคืนสินทรัพยและ
การจายชําระหนี้สินจะเปนไปตามปกติธุรกิจโดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 
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  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) (ซ่ึง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) และไดจัดทําข้ึนโดยใช
หลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนการลงทุนในบริษัท 
ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด ในระหวางงวดปจจุบัน โดยโครงสรางของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

อัตราการถือหุน              
(รอยละ) 

อัตรารอยละของ             
สินทรัพยของบริษัทยอย       
ตอสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 

อัตรารอยละของรายได        
ของบริษัทยอยตอรายได       

รวมสําหรับงวด              
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

อัตรารอยละของรายได        
ของบริษัทยอยตอรายได       

รวมสําหรับงวด              
เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 

30 กันยายน  
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 กันยายน  
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 กันยายน  
2551 

30 กันยายน  
2550 

30 กันยายน  
2551 

30 กันยายน  
2550  

บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 94.99 94.99 8 9 14 15 14 16 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด 100.00 100.00 54 54 52 53 49 51 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด 70.24 70.24 9 9 2 1 2 1 
 (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 52.00 และบริษัท      
เค ซี อี อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด รอยละ 19.20)         

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

1.5 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 
ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

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

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

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

รายไดคาบริการ 

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 

สัญญาเชาซ้ือ 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยตามสัญญาเชาซ้ือ โดยเจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือแสดงสุทธิจาก
ดอกเบ้ียเชาซ้ือ เจาหนี้เชาซ้ือมีระยะเวลาผอนชําระตามงวดในสัญญา สินทรัพยซ่ึงบริษัทฯและบริษัท
ยอยไดมาภายใตสัญญาเชาซ้ือจะบันทึกเปนทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอยในราคาเงินสด และ
จดทะเบียนโอนเปนของบริษัทฯและบริษัทยอยเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยผอนชําระเจาหนี้เชาซ้ือ
เรียบรอยแลว 

ตราสารอนุพันธและสัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายสินคาและเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาตราสารอนุพันธนอกงบดุลเพื่อปองกันความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบ 
สําหรับสัญญาท่ีมีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2551 เปนตนไป บริษัทฯและบริษัทยอยเลือกท่ีจะไมนําการ
บัญชีเพื่อการปองกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติโดยบริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูกําไรขาดทุนท่ียังไม
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธในงบกําไรขาดทุน  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทําสัญญาใชสิทธิเลือกซ้ือขายสินคาและเงินตราตางประเทศ 
โดยผูขายจะใหสิทธิแกผูซ้ือในการซ้ือ (สิทธิเลือกซ้ือ) หรือขาย (สิทธิเลือกขาย) สินคาหรือเงินตรา
ตางประเทศตามราคาหรืออัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไวในสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยตกลงทํา
สัญญาดังกลาวเพื่อปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของราคาสินคาและอัตราแลกเปล่ียน             
ในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูกําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม
ของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายสินคาและของเงินตราตางประเทศดังกลาวในงบกําไรขาดทุน 

2. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  
2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551 2550 2551 2550 
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 412,746 189,336 197,838 108,284 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ (552) - (18,257) (300) 
บวก(หัก) :      
เจาหน้ีอื่นจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ (150,548) (91,438) (56,318) (39,798) 
เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันจากการซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ - (199) (145) (26,506) 

เจาหน้ีต๋ัวเงินจายทรัสตรีซีท (109,719) (55,228) - - 
เจาหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ (151,292) (42,420) (140,277) (41,980) 
ดอกเบี้ยคางจายที่บันทึกเปนตนทุนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ (89) (51) - - 

เงินจายลวงหนาและเงินมัดจําทรัพยสิน (1,098) - (1,098) - 
ลูกหน้ีอื่นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ 552 - - - 
ลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกันจาก 
 การขายเครื่องจักรและอุปกรณ - - 18,257 300 

 - - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี้          
ท่ีคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
อายุหน้ีคางชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550  
ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 479,843 416,624 278,968 222,529 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 66,547 105,797 53,098 53,520 
3 – 6 เดือน 3,874 2,580 273 - 
6 – 12 เดือน - 383 - 375 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป - 1,288 - 37 

550,264 526,672 332,339 276,461 รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 
ลูกหน้ีการคา – อื่น ๆ     
ยังไมครบกําหนดชําระหน้ี 1,258,603 1,355,433 339,002 393,501 
เกินกําหนด     
นอยกวา 3 เดือน 93,144 94,344 50,731 35,871 
3 – 6 เดือน 9,424 10,363 2,586 2,443 
6 – 12 เดือน 505 11,782 505 2,813 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 956 1,950 956 1,824 

1,362,632 1,473,872 รวมลูกหน้ีการคา – อื่น ๆ 393,780 436,452 

รวมลูกหน้ีการคา 1,912,896 2,000,544 726,119 712,913 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,041) (2,420) (850) (2,358) 

1,911,855 1,998,124 ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ 725,269 710,555 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ
และบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

   (หนวย: ลานบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 155.9 73.6 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 17.8 0.1 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
รายไดอื่น - - 9.6 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 242.5 238.8 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 1.2 10.0 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 464.7 508.3 162.0 170.2 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 65.5 67.0 18.6 24.1 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คาซื้อสินทรัพยถาวร 0.5 0.7 0.2 0.2 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
คานายหนาจาย 15.5 10.0 6.2 4.2 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป

สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 
     

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

 
    (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 401.0 173.0 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาขายสินทรัพยถาวร - - 25.3 0.3 ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ

ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
รายไดอื่น - - 10.9 0.1 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
ซื้อสินคา - - 831.0 688.6 ราคาตลาดและราคาท่ีตกลงรวมกัน

ของงานส่ังทําแตละผลิตภัณฑ 
คาซื้อสินทรัพยถาวร - - 11.5 36.9 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา 1,283.6 1,437.3 453.6 454.4 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการขาย
เชนเดียวกัน 

คาขายสินทรัพยถาวร - 20.4 - - ราคาตามบัญชีสุทธิบวกกําไรและ
ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

ซื้อวัตถุดิบ 183.1 181.4 53.5 65.3 ราคาตลาดสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันและเง่ือนไขการซื้อ
เชนเดียวกัน 

คาซื้อสินทรัพยถาวร 0.9 23.6 0.6 2.4 ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
คานายหนาจาย 38.4 37.1 17.7 18.9 อัตราท่ีตกลงกันซึ่งเปนอัตราท่ัวไป

สําหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน 
     

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     
ดอกเบี้ยรับ 22.5 22.5 22.5 22.5 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
0บริษัทยอย     

1บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 107,713 73,789 
2บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 34,404 21,831 
3บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 4,471 1,516 
4บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด - - 3,853 5,093 

5

- - 138 - บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด 

รวมลูกหน้ีการคาบริษัทยอย - - 150,579 102,229 

6บริษัทรวม     
7บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 432,798 474,563 151,084 146,831 

8

117,466 52,109 30,676 27,401 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
รวมลูกหน้ีการคาบริษัทรวม 550,264 526,672 181,760 174,232 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 550,264 526,672 332,339 276,461 

     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ท่ีเก่ียวของกัน      

9บริษัทยอย     
10บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 27,786 9 
11บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 2 - 

12

- - - 8 บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก 
 บริษัทยอย - - 27,788 17 

13บริษัทรวม     
14บริษัท เคซีอี  อเมริกา อิงค จํากัด 504 - - - 

15

309 - - - บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก           
บริษัทรวม 813 - - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

16บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน      
เงินใหกูยืม 399,235 399,235 399,235 399,235 

ดอกเบี้ยคางรับ 293,643 271,227 293,643 271,227 

 692,878 670,462 692,878 670,462 
(692,878) (670,462) (692,878) (670,462) หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

รวมลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท 
- - - -  ที่เก่ียวของกัน, สุทธ ิ

รวมลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ 
813 - 27,788 17  ท่ีเก่ียวของกัน, สุทธิ 

 บริษัทฯไมไดรับชําระหนี้จากบริษัท อวาตา ซิสเต็มส คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทรวม
แหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 399 ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการเตรียมการยื่น
ฟองรองบริษัทดังกลาวตอศาลในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ณ วันท่ีในงบดุล บริษัทฯบันทึกรายการ
หนี้สินท่ีเกิดจากการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทดังกลาวเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ี
เกี่ยวของกันและไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมดังกลาวและรายการคางรับอ่ืน ๆ จาก
บริษัทดังกลาวท้ังจํานวน 

  (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
17บริษัทยอย     

18บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด - - 323,231 251,856 
19บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 66,327 82,969 

20

- - 2,629 3,507 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทยอย - - 392,187 338,332 

21บริษัทรวม     

22

75,482 51,264 25,198 14,480 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
75,482 51,264 25,198 14,480 รวมเจาหน้ีการคาบริษัทรวม 
75,482 51,264 417,385 352,812 รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
23บริษัทยอย     

24บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด - - 7,271 4,911 
25บริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด - - 119 - 

26

- - 26 779 บริษัท  เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทยอย - - 7,416 5,690 

27บริษัทรวม     
11,457 9,155 1,887 2,171 บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 
11,457 9,155 1,887 2,171 รวมเจาหน้ีอื่นและเงินทดรองจากบริษัทรวม 

รวมเจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจากกิจการ 
11,457 9,155 9,303 7,861  ท่ีเก่ียวของกัน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกเงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาเบ้ียประชุมใหแก
กรรมการและผูบริหารสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 เปนจํานวน
เงิน 13.7 ลานบาท และ 47.6 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ: 6.4 ลานบาท และ 23.5 ลานบาท 
ตามลําดับ) และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 เปนจํานวนเงิน 13.7 
ลานบาท และ 43.0 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ: 6.7 ลานบาท และ 24.3 ลานบาท ตามลําดับ) 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15.3 

5. คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 กนัยายน 2551 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

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

             24,381 2,150 สินคาลาสมัยระหวางงวด 
53,054 17,845 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
    (หนวย: พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
คาเผ่ือการดอยคาของ     

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม       
วิธีราคาทุน-สุทธิ ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 31 30 31 30 31  30 31  30 31  
กันยายน 

2551 
ธันวาคม 

2550 
กันยายน 

2551 
ธันวาคม 

2550 
กันยายน 

2551 
ธันวาคม 

2550 
กันยายน 

2551 
ธันวาคม 

2550 
กันยายน 

2551 
ธันวาคม 

2550 

   รอยละ รอยละ       
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 100,000 100,000 94.99 94.99 172,499 172,499 - - 172,499 172,499 

บริษัท ไทยลามิเนต แมนู
แฟคเจอเรอร จํากัด 250,000 250,000 52.00 52.00 157,710 157,710 - - 157,710 157,710 

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

บริษัท เคซีอี (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 - 49.00 - 1,470 - - - 1,470 - 

    1,483,839 1,482,369 (563,271) (563,271) 920,568 919,098 รวม 

 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2551 บริษัทฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทย บิสซิเนส โซลูช่ัน จํากัด จํานวน 
147,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 1.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทดังกลาว ซ่ึงบริษัทฯถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอยเนื่องจากบริษัทฯมีอํานาจ
ในการควบคุมการกําหนดนโยบายและการบริหารงานในบริษัทนี้ 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

จัดต้ังใน
ประเทศ 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 31 30 31 30 31 
กันยายน

2551 
ธันวาคม 

2550 
กันยายน

2551 
ธันวาคม 

2550 
กันยายน

2551 
ธันวาคม 

2550 

   รอยละ รอยละ     
บริษัท เคซีอี อเมริกา 
อิงค จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ 

สหรัฐอเมริกา 

48.75 48.75 644 644 57,698 56,462 
บริษัท เคซีอี 
สิงคโปร พีทีอี 
จํากัด 

ตัวแทนขายใน
ตางประเทศให 
กับบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ 

สิงคโปร 

47.77 47.77 4,201 4,201 26,882 25,711 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

    4,845 4,845 84,580 82,173 รวม 

 
 (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ชื่อบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 
2551 

31 ธันวาคม  
2550 

30 กันยายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 รอยละ รอยละ   
บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด 25.00 25.00 322 322 
บริษัท เคซีอี สิงคโปร พีทีอี จํากัด 24.50 24.50 2,101 2,101 

  2,423 2,423 รวม 

 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 ไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 

 สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมสองแหงขางตนสําหรับงวดสามเดือนและเกา
เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 คํานวณจากงบการเงินระหวางกาล ซ่ึงยังมิไดผานการ
สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมท้ังสองแหงดังกลาวอยูในตางประเทศ 
และบริษัทฯไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น 
รวมท้ังการจัดใหมีการสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2551 สรุปไดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 5,764,365 1,379,025 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 839,707 307,154 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
จําหนาย (9,036) (31,714) 

(410,381) (116,905) คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 
6,184,655 1,537,560 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

8.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 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 กันยายน 2551 บริษัทยอยไดจดจํานองและจํานําท่ีดินและอุปกรณดังตอไปนี้  

8.2.1 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 จํานวน 114.3 
ลานบาทเพื่อใหเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 11 

8.2.2 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูก
สรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญเพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
ธนาคารตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 10 และ 11 

8.3 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกดอกเบี้ยจายไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ระหวางติดต้ังดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่      

30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่      

30 กันยายน  

 2551 2550 2551 2550 
งบการเงินรวม 1,287 693 2,618 7,074 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 418 296 921 3,794 

 อัตราการต้ังข้ึนเปนทุนของสินทรัพยสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2551 มีดังนี้ 

(หนวย: รอยละ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่      

30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่      

30 กันยายน  

 2551 2550 2551 2550 
งบการเงินรวม 2.47 - 7.50 2.25 - 6.96 2.47 - 7.50 2.13 - 6.96 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.95 - 7.50 4.55 - 6.96 3.50 - 7.50 4.55 - 6.88 

9. โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 (หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 10,233 1,449 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 16,122 8,924 

(3,729) (958) คาตัดจําหนายสําหรับงวด 
22,626 9,415 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 37,353 38,101 1,662 - 
เงินกูยืมระยะสั้น 1,129,579 1,003,000 279,579 215,000 
สินเช่ือเพ่ือการสงออก 2,481,000 2,147,000 730,000 612,000 

792,398 535,986 111,712 42,104 ทรัสตรีซีท 
4,440,330 3,724,087 1,122,953 869,104 รวม 

10.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารบางสวน
ของบริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  

10.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารสวนใหญ
ของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ  

10.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารของ
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ และมีการจดจํานอง
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอยดังกลาวเปนหลักประกัน   

11. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 

สวนที่เปนสกุลเงินยูโร 112,602 201,331 57,447 107,177 
สวนที่เปนสกุลเงินบาท 842,212 1,176,165 - - 
 954,814 1,377,496 57,447 107,177 

(416,410) (573,383) (57,447) (63,797) หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง           
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 538,404 804,113 - 43,380 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 มี
รายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,377,496 107,177 
บวก(หัก): เบิกเงินกูเพ่ิมระหวางงวด 21,742 - 

จายคืนเงินกูยืมระหวางงวด (444,249) (49,320) 
(175) (410) กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิด 

954,814 57,447 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยอีกสองแหงคือ บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล        
จํากัด และบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินสกุลยูโรเปนจํานวน
2.3 ลานยูโรในงบการเงินรวม และ 1.2 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2550: 
จํานวน 4.1 ลานยูโรในงบการเงินรวมและ 2.2 ลานยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

11.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เค ซี อี  
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท ไทย         
ลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและการ              
จดจํานองอาคารส่ิงปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทยอย นอกจากนี้ บริษัทยอยตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขสําคัญบางประการ เชน ตองดํารงอัตราสวนหนี้สินท้ังหมดตอสวนของผูถือหุนให
อยูในอัตราไมเกิน 3:1 และบริษัทฯและบริษัทยอยในเครือตองดํารงโครงสรางและสัดสวนการถือหุน
โดยการถือหุนโดยตรงหรือผานบริษัทในเครือเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
ท่ีชําระแลวของบริษัทยอย เปนตน 

11.2 

11.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท เคซีอี 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทฯและโดยการจํานองท่ีดินพรอมส่ิง
ปลูกสรางและจํานําเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทยอย  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. ทุนเรือนหุน 

12.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมไดเวน
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
กําหนดในหนังสือชี้ชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ ไตรมาส ในวันท่ี 15 ถึง 18 ของเดือน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกคือวันท่ี 15 ถึง 18 กันยายน 
2551 และกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  

การเปล่ียนแปลงระหวางงวดของใบสําคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้  

จํานวน (หนวย)  
31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 2551 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนงวด 2,370,000 - 
630,000 2,370,000 บวก : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกระหวางงวด 
3,000,000 2,370,000 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นงวด 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือจํานวน 3,000,000 หนวย โดยยังไมมีผูใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว เนื่องจาก ณ วันท่ีบริษัทฯกําหนดใหสามารถใช
สิทธิได ราคาใชสิทธิสูงกวาราคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯ 

12.2 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 

หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยเปนหุนสามัญ ซ่ึงออกจําหนายโดยบริษัทฯและถือไวโดยบริษัท 
เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนเพื่อแสดงสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯสุทธิในงบการเงินรวมซ่ึงมีรายละเอียด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 ดังนี้ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัทยอย (หุน) 389,700 4,571,850 

   
ราคาทุนของหุน (พันบาท) 1,102 12,963 

654 1,847 สวนตํ่ามูลคาหุน (พันบาท) 
1,756 14,810 หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (พันบาท) 

12.3 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการคํานวณดังนี้  

(หนวย: หุน) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน 

 2551 2550 2551 2550 
ยอดยกมา 462,497,269 462,497,269 462,497,269 314,930,000 
บวก : หุนที่ออกใหมระหวางงวด - - - 54,594,484 
หัก : หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (389,700) (4,671,850) (389,700) (4,671,850) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 462,107,569 457,825,419 462,107,569 364,852,634 
บวก : หุนสามัญเทียบเทา - ใบสําคัญแสดงสิทธิ      

(2551: 3,000,000 - - - - หุน, 2550: 365,000 หุน) 
462,107,569 457,825,419 462,107,569 364,852,634 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับลด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เนื่องจากราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนสูงกวาราคายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุน
สามัญของบริษัทฯสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ดังนั้น บริษัทฯจึงคาดวาจะไมมีการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหาจํานวนหุน
สามัญเทียบเทาเพื่อคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

(หนวย: หุน) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 30 กันยายน  

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

- - - 54,594,484 บวก : หุนที่ออกใหมระหวางงวด 
462,497,269 462,497,269 462,497,269 369,524,484 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

13. กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

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

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

14. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณข้ึนจากกําไร(ขาดทุน)สุทธิของสวนงานที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน (ถามี) หลังบวกกลับดวยคาใชจายซ่ึงถือ
เปนคาใชจายทางภาษีไมได และหักผลขาดทุนทางภาษีจากการตัดจําหนายลูกหนี้ตามคําส่ังศาล
ลมละลายกลางและผลขาดทุนทางภาษียกมา คูณดวยอัตราภาษีเฉล่ียท้ังปท่ีประมาณไว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

15.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาและสัญญา
บริการ ซ่ึงมีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 3 ป คาเชาและคาบริการข้ันตํ่าในอนาคตท่ีจะตองจายตามสัญญา          
จนกระท่ังส้ินสุดสัญญามีดงัตอไปนี้  

(หนวย: พัน) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สกุลเงิน 

บาท 32,691 14,946 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 168 63 

15.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือเคร่ืองจักรเปนจํานวน
เงินประมาณ 2.84 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.56 ลานยูโร และ 173.20 ลานเยน หรือเทียบเทารวม
เปนจํานวนเงินประมาณ  181.72 ลานบาท  ( เฉพาะบริษัทฯ : 1.51 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา                
หรือเทียบเทารวมเปนจํานวนเงินประมาณ 51.49 ลานบาท)  

15.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค้ําประกันเงินกูยืมและ
วงเงินสินเช่ือทุกประเภทระหวางกันดังนี้  

หนวย: ลาน)  (
ผูค้ําประกัน  

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

 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 
บริษัท เค ซี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     

- สกุลเงินบาท 130 212 - - 
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2 5 - - 
บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 3,897 3,846 - - 
 - สกุลเงินยูโร 1 2 - - 
บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร จํากัด     
 - สกุลเงินบาท 135 170 - - 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)     
 - สกุลเงินบาท - - 246 258 

15.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 61.8 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 27.2 ลานบาท) ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยซ่ึงสวน
ใหญประกอบดวยหนังสือเพ่ือคํ้าประกันการชําระคาไฟฟา 
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15.5 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเจา
พนักงานกรมสรรพากรจํานวน 4.21 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯใหการค้ําประกันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กันแหงหนึ่งโดยไมคิดคาธรรมเนียม อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดยื่นอุทธรณผลการประเมินดังกลาวตอ 
ศาลภาษีอากรกลาง ซ่ึงปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณา และฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมี
ภาษีตองเสียจากการประเมินดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงมิไดบันทึกหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนไวในบัญชี 

15.6 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชา
พื้นท่ีสํานักงานกับบริษัทยอยของบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนระยะเวลา 15 ป และบริษัทยอย โดยภายใต
สัญญาดังกลาวบริษัทรวมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาเชาที่ตองจายในอนาคต ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 
เปนจํานวนประมาณ 1.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเทาประมาณ 63.2 ลานบาท 

15.7 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการติดต้ังและ
บริหารระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนจํานวนเงินประมาณ 98.0 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 29.4 
ลานบาท) 

16. เงินปนผล 

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

 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติงดการจาย           
เงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  



  
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร พรีเพกและลามิเนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร
ที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
จําแนกตามสวนงานทางธุรกิจเปนดังตอไปนี้  

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน    
ธุรกิจแผนพิมพวงจร  ธุรกิจ พรีเพกและ           รายการตัดบัญชี            

 อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ ระหวางกัน รวม ลามิเนต 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจากภายนอก 34,526 27,495 358,280 449,122 1,149,373 1,212,379 517,425 426,929 2,025,078 2,088,430 - - - - 2,059,604 2,115,925 

380,824 351,683 - - - - 318,023 230,730 318,023 230,730 5,697 - (704,544) (582,413) - - รายไดระหวางสวนงาน 
415,350 379,178 358,280 449,122 1,149,373 1,212,379 835,448 657,659 2,343,101 2,319,160 5,697 - (704,544) (582,413) 2,059,604 2,115,925 รายไดทั้งสิ้น 

กําไรจากการดําเนินงาน                 

   43,299 40,628       230,541 289,300 2,045 - 10,385 (122) 286,270 329,806 
6

ตามสวนงาน 
รายไดที่ไมไดปนสวน               131  ,74 0,446

,625 7,961
,9 ,160)
,75 ,770)
63 -

8  
ดอกเบี้ยรับ               7   
คาใชจายที่ไมไดปนสวน               (340  30) (275  
ดอกเบี้ยจาย               (68  4) (69  

8)ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (   

              (4,991) (7,645) สวนของผูถือหุนสวนนอย 

              10,328 65,638 กําไรสุทธิ 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน     

   ธุรกิจแผนพิมพวงจร       

 

ธุรกิจ พรีเพกและ         
ลามิเนต อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวม ธุรกิจบริการ 

รายการตัดบัญชี          
ระหวางกัน รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดจากภายนอก 131,142 86,191 1,079,754 1,270,527 3,702,939 3,542,973 1,341,182 1,321,174 6,123,875 6,134,674 - - - - 6,255,017 6,220,865 

รายไดระหวางสวนงาน 1,157,481 1,112,881 - - - - 978,916 532,243 978,916 532,243 6,047 - (2,142,444) (1,645,124) - - 

รายไดทั้งสิ้น 1,288,623 1,199,072 1,079,754 1,270,527 3,702,939 3,542,973 2,320,098 1,853,417 7,102,791 6,666,917 6,047 - (2,142,444) (1,645,124) 6,255,017 6,220,865 

กําไรจากการดําเนินงาน                 

   ตามสวนงาน 135,880 114,448       786,228 974,287 2,144 - 11,234 5,841 935,486 1,094,576 
รายไดที่ไมไดปนสวน               209,449 144,548 
ดอกเบี้ยรับ               22,907 23,789 
คาใชจายที่ไมไดปนสวน               (924,601) (838,841) 
ดอกเบี้ยจาย               (205,259) (216,676) 

8)ภาษีเงินไดนิติบุคคล               (4  ,03 ,638)(8  

สวนของผูถือหุนสวนนอย               (14,317) (18,129) 

กําไรสุทธิ               19,627 180,629 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 



  
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. สัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศและราคาวัตถุดิบ 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที ่           

30 กันยายน 2551 
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา สกุลเงิน จํานวน วันที่ครบกําหนด 

 (พัน)  (บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนึ่งหนวย
เงินตราตางประเทศ) 

สัญญาซ้ือ     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 25,329 14 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552 33.0400 – 34.8300 34.1752 
ยูโร 457 6 กุมภาพันธ 2552 – 5 มีนาคม 2552 49.1416 – 51.7048 49.2682 

สัญญาขาย     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 46,590 2 ตุลาคม 2551 – 1 เมษายน 2552 31.5480 – 34.8500 33.8283 
ยูโร 6,155 11 ธันวาคม 2551 – 23 มีนาคม 2552 48.2045 – 53.1800 48.5249 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาปองกันความเส่ียงจาก
ราคาวัตถุดิบ (Commodity swap agreement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ราคาตลาดของวัตถุดิบ     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 สินคา ปริมาณ วันที่ครบกําหนด ราคาตามสัญญา 

 
 

 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตอหนวย) 
(เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตอหนวย) 
ทองแดง  860  ตัน ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552 6,700 – 8,000 6,419 
ทองคํา  500 ออนซ ตุลาคม 2551 – พฤศจิกายน 2552 780 885 

 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาใหสิทธิแกธนาคารในตางประเทศ
แหงหนึ่งในการขายทองแดงในอนาคตเปนจํานวน 1,050 ตัน (เฉพาะบริษัทฯ: 263 ตัน) โดยธนาคาร
จะตองใชสิทธิดังกลาวภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เพื่อขายทองแดงใหกับบริษัทฯและบริษัทยอย 
ซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดในระหวางเดือนมกราคม 2552 ถึงมิถุนายน 2552 โดยมีราคาตามสัญญา
เทากับ 7,200 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน ซ่ึงหากราคาตามสัญญาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียในเดือนที่
สัญญาครบกําหนด บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองชําระเงินใหธนาคารตามผลตางดังกลาวคูณดวย
ปริมาณท่ีครบกําหนดในเดือนนั้น 
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เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาใหสิทธิแกธนาคารในตางประเทศแหง
หนึ่งในการทองแดงในอนาคตเปนจํานวน 600 ตัน (เฉพาะบริษัทฯ: 150 ตัน) โดยธนาคารจะตองใชสิทธิ
ดังกลาวภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2552 เพื่อขายทองแดงใหกับบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงมีระยะเวลา
ครบกําหนดในระหวางเดือนมีนาคม 2552 ถึงสิงหาคม 2552 โดยมีราคาตามสัญญาเทากับ 6,700 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาตอตัน ซ่ึงหากราคาตามสัญญาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉล่ียในเดือนท่ีสัญญาครบกําหนด 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองชําระเงินใหธนาคารตามผลตางดังกลาวคูณดวยปริมาณท่ีครบกําหนดใน
เดือนนั้น 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสัญญาใหสิทธิแกธนาคารในประเทศแหง
หนึ่งในการท่ีจะขายเงินตราตางประเทศในอนาคตเปนจํานวน 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะบริษัทฯ: 
8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ี 5 มกราคม 2552 โดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนตาม
สัญญาไวในอัตรา 33.40 บาท และ 33.45 บาทตอเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงหากอัตราแลกเปล่ียน ณ วัน
ส้ินสุดสัญญานอยกวาอัตราท่ีกําหนด บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองซ้ือเงินตราตางประเทศดังกลาวใน
อัตรา 33.40 บาท และ 33.45 บาทตอเหรียญสหรัฐอเมริกา 

19. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและ        
เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวด
ปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิในงบการเงินรวมตามท่ีไดรายงานไปแลว 

20. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เค ซี อี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยแหงหนึ่งไดมีมติหยุดดําเนินการผลิตช่ัวคราวซ่ึงจะมีผลในเดือนธันวาคม 2551 และยายการผลิตท้ังหมด
มายังบริษัทฯและบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง เนื่องจากปริมาณการส่ังซ้ือ
ในผลิตภัณฑปจจุบัน (Double-sided PCB) ลดลง รวมทั้งมีโครงการที่จะดําเนินการปรับปรุงโรงงานเพ่ือ
รองรับการผลิตผลิตภัณฑท่ีซับซอนข้ึน (Multilayer PCB) ดวย 

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันท่ี              
11 พฤศจิกายน 2551 


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

