
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2554  31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 207,858                  143,178               108,607                21,020                  

เงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคา 2,007                      2,155                   2,007                    2,155                    

ลูกหนี้การคา 3

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4 474,719                  345,122               282,377                238,374                

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,741,281               1,186,013            751,052                529,974                

   รวม 2,216,000               1,531,135            1,033,429            768,348                

   หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (352)                        (165)                     (322)                     (136)                      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2,215,648               1,530,970            1,033,107            768,212                

ลูกหนี้อ่ืนและเงินทดรองจายแกกิจการที่เก่ียวของกัน 4 -                              75                        24,077                  42                          

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 5 1,584,721               1,332,163            422,509                386,244                

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 4 -                              -                           -                            66,496                  

   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 11,204                    9,300                   3,750                    3,164                    

   ลูกหนี้อ่ืน 33,848                    27,636                 14,709                  19,583                  

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหายคางรับ 16 61,322                    94,658                 -                            -                            

   คาใชจายจายลวงหนาและอ่ืน ๆ 66,829                    49,059                 14,697                  15,797                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 173,203                  180,653               33,156                  105,040                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,183,437               3,189,194            1,623,463            1,282,713             

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -                              -                           2,157,486            1,957,486             

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 81,234                    76,816                 2,422                    2,422                    

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 96,222                    98,892                 96,187                  98,857                  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 5,085,308               5,308,170            1,201,846            1,261,886             

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 87,189                    75,359                 61,679                  53,656                  

เงินมัดจําและอ่ืน ๆ 2,174                      4,481                   1,355                    3,465                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,352,127               5,563,718            3,520,975            3,377,772             
รวมสินทรัพย 9,535,564               8,752,912            5,144,438            4,660,485             

 

การเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2554  31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 10 3,377,186               3,169,042            1,153,425            1,060,841             

เจาหนี้การคา

   กิจการที่เก่ียวของกัน 4 20,006                    14,081                 425,917                330,672                

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,236,534               880,872               313,416                254,308                

รวมเจาหนี้การคา 1,256,540               894,953               739,333                584,980                

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 62,024                    105,858               54,415                  96,199                  

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ 11 512,585                  397,407               99,219                  47,230                  

เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 4 13,313                    12,140                 4,140                    5,399                    

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   เจาหนี้จากการซื้ออุปกรณ 127,499                  70,532                 36,048                  15,885                  

   เจาหนี้อ่ืน 111,770                  60,466                 56,524                  15,178                  

   ดอกเบี้ยคางจาย 14,828                    14,401                 2,757                    3,451                    

   คาใชจายคางจายและอื่น ๆ 147,565                  138,131               57,512                  44,683                  

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 401,662                  283,530               152,841                79,197                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,623,310               4,862,930            2,203,373            1,873,846             

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 114,908                  155,312               107,538                145,925                

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 11 1,120,640               1,089,888            235,054                86,264                  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 67,650                    -                           37,517                  -                            

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,303,198               1,245,200            380,109                232,189                

รวมหนี้สิน 6,926,508               6,108,130            2,583,482            2,106,035             

การเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2554  31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 12

   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 500,000                  500,000               500,000                500,000                

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 472,224,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

         (31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 471,067,269 หุน 

         มูลคาหุนละ 1 บาท) 472,224                  471,067               472,224                471,067                

สวนเกินมูลคาหุน 1,107,753               1,100,973            1,107,753            1,100,973             

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 50,000                    50,000                 50,000                  50,000                  

   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน 12.3 70,050                    39,837                 70,050                  39,837                  

   ยังไมไดจัดสรร 1,042,545               1,088,732            930,979                932,410                

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (53,364)                  (57,750)               -                            -                            

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,689,208               2,692,859            2,631,006            2,594,287             

หัก: หุนสามัญซื้อคืน 12.2 (70,050)                  (39,837)               (70,050)                (39,837)                 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 2,619,158               2,653,022            2,560,956            2,554,450             

บริษัทยอย (10,102)                  (8,240)                  -                            -                            

รวมสวนของผูถือหุน 2,609,056               2,644,782            2,560,956            2,554,450             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,535,564               8,752,912            5,144,438            4,660,485             

 -                              -                           -                            -                            

การเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:

รายได 4

รายไดจากการขาย 2,110,999               1,974,408            915,709                905,070                

รายไดคาบริการ 11,814                    2,536                   4,755                    4,259                    

รายไดอ่ืน

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                              30,901                 -                            20,856                  

   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                              -                           -                            179,520                

   กําไรจากการปองกันความเสี่ยง -                              1,610                   5,454                    -                            

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 3                             21,001                 -                            -                            

   อ่ืน ๆ 20,521                    36,652                 7,712                    18,693                  

รวมรายไดอ่ืน 20,524                    90,164                 13,166                  219,069                

รวมรายได 2,143,337               2,067,108            933,630                1,128,398             

คาใชจาย 4

ตนทุนขาย 1,756,935               1,612,473            743,555                713,117                

คาใชจายในการขาย 122,051                  134,280               54,585                  60,325                  

คาใชจายในการบริหาร 112,497                  112,189               43,401                  42,730                  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 26,353                    -                           18,976                  -                            

ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง 38,068                    -                           -                            6,990                    

รวมคาใชจาย 2,055,904               1,858,942            860,517                823,162                

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 87,433                    208,166               73,113                  305,236                

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 299                         329                      -                            -                            

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติ 87,732                    208,495               73,113                  305,236                

คาใชจายทางการเงิน (35,136)                  (43,619)               (11,296)                (13,098)                 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 52,596                    164,876               61,817                  292,138                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 -                              (117)                     -                            -                            

กําไรสําหรับงวด 52,596                    164,759               61,817                  292,138                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ 1,046                      (4,899)                  -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 1,046                      (4,899)                  -                            -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 53,642                    159,860               61,817                  292,138                

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 52,466                    165,129               61,817                  292,138                

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 130                         (370)                     

52,596                    164,759               

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 53,512                    160,230               61,817                  292,138                

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 130                         (370)                     

53,642                    159,860               

กําไรตอหุน 14

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.113 0.354 0.133 0.627

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.113 0.353 0.133 0.624

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:

รายได 4

รายไดจากการขาย 5,950,537               5,729,451            2,668,962            2,475,610             

รายไดคาบริการ 26,831                    5,582                   12,836                  15,789                  

รายไดอ่ืน

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                              19,904                 3,100                    -                            

   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 6 -                              -                           -                            187,320                

   กําไรจากการปองกันความเสี่ยง -                              1,478                   -                            -                            

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 16 17,003                    41,001                 -                            -                            

   อ่ืน ๆ 113,811                  99,818                 42,057                  47,613                  

รวมรายไดอ่ืน 130,814                  162,201               45,157                  234,933                

รวมรายได 6,108,182               5,897,234            2,726,955            2,726,332             

คาใชจาย 4

ตนทุนขาย 4,957,866               4,509,584            2,110,566            1,959,175             

คาใชจายในการขาย 375,909                  384,756               173,870                158,803                

คาใชจายในการบริหาร 355,359                  343,300               142,774                133,057                

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 16,572                    -                           -                            3,510                    

ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง 56,683                    -                           17,626                  4,589                    

รวมคาใชจาย 5,762,389               5,237,640            2,444,836            2,259,134             

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 345,793                  659,594               282,119                467,198                

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 32                           2,970                   -                            -                            

345,825                  662,564               282,119                467,198                

คาใชจายทางการเงิน (112,784)                (143,835)             (31,194)                (41,365)                 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 233,041                  518,729               250,925                425,833                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 (1,937)                     (3,142)                  -                            -                            

กําไรสําหรับงวด 231,104                  515,587               250,925                425,833                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ 4,386                      (7,078)                  -                            -                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 4,386                      (7,078)                  -                            -                            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 235,490                  508,509               250,925                425,833                

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 232,290                  507,181               250,925                425,833                

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1,186)                     8,406                   

231,104                  515,587               

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 236,676                  500,103               250,925                425,833                

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1,186)                     8,406                   

235,490                  508,509               

กําไรตอหุน 14

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.501 1.096 0.541 0.921

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.500 1.094 0.540 0.919

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 233,041                  518,729               250,925                425,833                

   กิจกรรมดําเนินงาน

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (32)                          (2,970)                  -                            -                            

   คาเสื่อมราคา                    418,873                 441,567 121,121                127,767                
   คาตัดจําหนาย                        6,117                     5,889 2,946                    2,173                    

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา (โอนกลับ)                           187                      (114) 186                       (112)                      

   คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 6,109                      6,076                   5,356                    1,239                    

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ 10,399                    -                           -                            -                            

   โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร (8,128)                     -                           -                            -                            
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ                      (1,823)                   (3,165) (487)                     (145)                      
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ                        8,357                     2,600 551                       946                       

   ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
      ในหลักทรัพยเพื่อคา 148                         (550)                     148                       (550)                      
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 5,970                      -                           2,634                    -                            

จริง                      91,953                 (18,606) 27,884                  (10,515)                 

   ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงที่ยังไมเกิดข้ึนจริง                      42,449                   10,340 10,268                  9,908                    

   รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย                                -                             - -                            (187,320)               

   คาใชจายดอกเบี้ย 105,823                  137,059               29,190                  39,836                  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน                    919,443             1,096,855                 450,722                  409,060

สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)

   ลูกหนี้การคา                  (635,514)               (378,699) (249,765)              (268,631)               
   สินคาคงเหลือ                  (269,066)               (287,377) (41,621)                (16,946)                 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                        1,479                 (94,675) (16,783)                (3,740)                   

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน                        2,307                     2,861 2,110                    2,237                    

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจาหนี้การคา                    333,945                 370,061 137,738                178,930                

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                      28,332                   31,535 46,429                  (7,206)                   

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน                      (1,779)                             - (1,779)                  -                            
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน                    379,147                 740,561                 327,051                  293,704

   จายดอกเบี้ย (105,494)                (142,904)             (29,884)                (40,958)                 

   จายภาษีเงินได (4,048)                     (9,137)                  (806)                     (781)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน                    269,605                 588,520                 296,361                  251,965

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จาก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ                        4,157                     4,555                     1,933                      1,297

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ                  (192,256)               (106,281)                  (56,731)                  (82,266)

เงินสดจายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร                    (17,947)                 (13,230) (10,591)                (11,131)                 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย                                -                             - 66,496                  7,800                    

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย                                -               (284,497) (200,000)              (223,647)               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                  (206,046)               (399,453)                (198,893)                (307,947)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   เพิ่มข้ึน                    205,856                 145,396 86,301                  211,449                

เงินสดจายคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน                    (84,634)                 (81,355)                  (76,704)                  (72,558)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว                1,557,896                 130,000 274,806                -                            

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว               (1,470,240)               (360,718) (86,527)                (21,120)                 

สามัญ                        7,937                   49,168 7,937                    49,168                  

เงินสดรับจากการขายหุนสามัญซื้อคืน                                -                   48,269 -                            48,269                  

เงินสดจายในการซื้อหุนสามัญคืน                    (30,213)                 (39,837)                  (30,213)                  (39,837)

จายเงินปนผล                  (185,481)               (142,604)                (185,481)                (138,284)

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน                        1,121               (251,681)                    (9,881)                    37,087

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)                      64,680                 (62,614)                   87,587                  (18,895)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด                    143,178                 157,079 21,020                  48,488                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด                    207,858                   94,465                 108,607                    29,593

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1)  รายการกิจกรรมดําเนินงานซึ่งไมเก่ียวของกับกระแสเงินสด

           สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 63,459                    -                           36,662                  -                            

           ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ -                              -                           30                         (83)                        

           หนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 7,517                      16,596                 9,767                    (807)                      

           เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย -                              -                           -                            179,520                

           การซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 396                         22,741                 (3,467)                  5,666                    

2)  รายการกิจกรรมลงทุนซึ่งไมเก่ียวของกับกระแสเงินสด

3)  รายการกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งไมเก่ียวของกับกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน

จากการซื้อเงินลงทุน

กําไรขาดทุน ในบริษัทยอยเพิ่มเติม สวนของผูมี

เบ็ดเสร็จอื่น ในราคาที่สูงกวา สวนไดเสียที่
ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ มูลคาตามบัญชี รวม รวมสวน ไมมีอํานาจ

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ที่ออก สวนเกิน นรับลวงหน สํารอง สํารองสําหรับ ยังไมได แปลงคา ของบริษัทยอย องคประกอบอื่น ของผูถือหุน ควบคุม รวมสวนของ
และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน จัดสรร งบการเงิน  ณ วันที่ซื้อ งสวนของผูถือหหุนสามัญซื้อคืน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                 462,497           1,017,395    2,219             50,000                   7,508           724,730               (11,473)                           - (11,473)                (7,508)         2,245,368             233,196 2,478,564    

หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                    8,570                42,817  (2,219)                       -                          -                      -                          -                           - -                                    -              49,168                         -           49,168

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                            -                         -           -                       -                          -           507,181                 (7,078)                           - (7,078)                           -            500,103                 8,406 508,509       
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                            -                         -           -                       -                          -                      -                          -                           - -                         (39,837)             (39,837)                         - (39,837)        
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                            -                         -           -                       -                 39,837           (39,837)                          -                           - -                                    -                        -                         - -                  
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                            -                40,761           -                       -                          -                      -                          -                           - -                            7,508              48,269                         -           48,269
สํารองหุนสามัญซื้อคืนที่จําหนายระหวางงวด                            -                         -           -                       -                 (7,508)               7,508                          -                           -                  -                    -                        -                         -                    - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น                            -                         -           -                       -                          -                      -                          -                (38,558)       (38,558)                    -             (38,558)            (245,939)       (284,497)
เงินปนผลจาย                            -                         -           -                       -                          -         (138,284)                          -                           -                  -                    -           (138,284)                         -       (138,284)
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง
   จากการจายเงินปนผลของบริษัทยอย                            -                         -           -                       -                          -                      -                          -                           -                  -                    -                        -                (4,320)           (4,320)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 471,067               1,100,973         -          50,000            39,837               1,061,298       (18,551)             (38,558)              (57,109)      (39,837)        2,626,229        (8,657)              2,617,572    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน

จากการซื้อเงินลงทุน

กําไรขาดทุน ในบริษัทยอยเพิ่มเติม สวนของผูมี

เบ็ดเสร็จอื่น ในราคาที่สูงกวา สวนไดเสียที่
ทุนเรือนหุน ผลตางจากการ มูลคาตามบัญชี รวม รวมสวน ไมมีอํานาจ

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

งบการเงินรวม (ตอ)

ที่ออก สวนเกิน นรับลวงหน สํารอง สํารองสําหรับ ยังไมได แปลงคา ของบริษัทยอย องคประกอบอื่น ของผูถือหุน ควบคุม รวมสวนของ
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน จัดสรร งบการเงิน  ณ วันที่ซื้อ งสวนของผูถือหหุนสามัญซื้อคืน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                 471,067           1,100,973           -             50,000                 39,837        1,088,732               (19,192)                (38,558)       (57,750)         (39,837)         2,653,022                (8,240) 2,644,782    
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลง
   นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ผลประโยชนของพนักงาน 1.4                            -                         -           -                       -                          -           (62,783)                          -                           -                  -                    -             (62,783)                  (676)         (63,459)
หุนสามัญที่ออกจําหนาย
   ระหวางงวด 12.4                    1,157                  6,780           -                       -                          -                      -                          -                           -                  -                    -                7,937                         -            7,937
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                            -                         -           -                       -                          -           232,290                  4,386                           -           4,386                    -            236,676                (1,186) 235,490       
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด 12.2                            -                         -           -                       -                          -                      -                          -                           -                  -         (30,213)             (30,213)                         -         (30,213)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน 12.2                            -                         -           -                       -                 30,213           (30,213)                          -                           -                  -                    -                        -                         -                    - 
เงินปนผลจาย 15                            -                         -           -                       -                          -         (185,481)                          -                           -                  -                    -           (185,481)                         -       (185,481)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 472,224               1,107,753         -          50,000            70,050               1,042,545       (14,806)             (38,558)              (53,364)      (70,050)        2,619,158        (10,102)            2,609,056    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา สํารอง สํารองสําหรับ
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                     462 ,497             1,017,395                      2 ,219            50,000               7 ,508                69 ,382                (7,508)   1,601,493
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                        8 ,570                  42 ,817                    (2,219)                      -                       -                          -                         -        49,168
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                                -                           -                             -                      -                       -              425,833                         -      425,833
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                                -                           -                             -                      -                       -                          -              (39,837)       (39,837)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                                -                           -                             -                      -             39,837               (39,837)                         -                  - 
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                                -                  40 ,761                             -                      -                       -                          -                  7 ,508        48,269
สํารองหุนสามัญซื้อคืนที่จําหนายระหวางงวด                                -                           -                             -                      -              (7,508)                  7 ,508                         -                  - 
เงินปนผลจาย                                -                           -                             -                      -                       -             (138,284)                         -     (138,284)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553                     471 ,067             1,100,973                             -            50,000             39,837              324,602              (39,837)   1,946,642

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                     471 ,067             1,100,973                             -            50,000             39,837              932,410              (39,837)   2,554,450
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน
   ของพนักงาน 1.4                                -                           -                             -                      -                       -               (36,662)                         -       (36,662)
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด 12.4                        1 ,157                    6 ,780                             -                      -                       -                          -                         -          7,937
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                                -                           -                             -                      -                       -              250,925                         -      250,925
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด 12.2                                -                           -                             -                      -                       -                          -              (30,213)       (30,213)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน 12.2                                -                           -                             -                      -             30,213               (30,213)                         -                  - 
เงินปนผลจาย 15                                -                           -                             -                      -                       -             (185,481)                         -     (185,481)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554                     472 ,224             1,107,753                             -            50,000             70,050              930,979              (70,050)   2,560,956

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

จัดสรรแลว


