
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449,077             463,017             58,084               147,340             

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,931                 3,931                 3,931                 3,931                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 3,624,469          3,631,684          1,508,562          1,481,277          

สินคา้คงเหลือ 1,570,830          1,469,523          593,859             466,478             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 82,125               54,177               40,832               18,109               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,730,432          5,622,332          2,205,268          2,117,135          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 74,246               76,699               1,862                 1,862                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     2,598,750          2,595,059          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 9,153,986          8,843,032          4,899,357          4,659,689          

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3  

ค่าความนิยม 117,498             117,498             -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 325,955             330,564             102,312             104,591             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  68,577               69,229               -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 80,691               100,379             49,801               55,019               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,820,953          9,537,401          7,652,082          7,416,220          

รวมสินทรัพย์ 15,551,385        15,159,733        9,857,350          9,533,355          

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 9 2,165,021          2,651,715          712,806             572,328             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 2,916,494          2,668,817          1,777,574          1,774,043          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 34,375               34,454               30,877               31,135               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 298,056             375,200             189,577 207,356             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 52,993               32,948               -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,585                 1,865                 -                     277                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,468,524 5,764,999          2,710,834 2,585,139          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 9 38,068 46,106               33,706 41,184               

เงินกูย้มืระยะยาว 9 2,950,569 2,802,415          2,809,217 2,734,870          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  72,163 77,202               28,043 32,439               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 82,490 81,073               33,612 32,602               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,143,290 3,006,796          2,904,578 2,841,095          

รวมหนีสิ้น 8,611,814 8,771,795          5,615,412 5,426,234          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11

      ทุนจดทะเบียน 587,427 587,427 587,427 587,427

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 568,709 565,628 568,709 565,628

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,729,333 1,686,459 1,729,333 1,686,459

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12 15,079 17,299 15,079 17,299

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 58,742 58,742 58,742 58,742

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,601,671 4,090,530 1,870,075 1,778,993

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (62,963)              (56,719)              -                     -                     

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,910,571 6,361,939 4,241,938 4,107,121

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 29,000 25,999 -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,939,571 6,387,938 4,241,938 4,107,121

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,551,385 15,159,733 9,857,350 9,533,355

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ               2558               2557               2558               2557

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,882,301          2,765,115          1,087,501          1,094,375          

รายไดอ่ื้น 14 62,582               41,237               53,289               16,831               

รวมรายได้ 2,944,883          2,806,352          1,140,790          1,111,206          

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2,050,483          1,892,837          912,079             835,368             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 122,894             152,630             57,558               55,499               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 221,429             290,328             77,657               112,540             

ตน้ทุนทางการเงิน 21,481               32,223               6,810                 11,012               

รวมค่าใช้จ่าย 2,416,287          2,368,018          1,054,104          1,014,419          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,759                 11,449               -                     -                     

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 531,355             449,783             86,686               96,787               

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (17,213)              (7,235)                4,396                 8,194                 

กาํไรสําหรับงวด 514,142             442,548             91,082               104,981             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (6,244)                (720)                   -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (6,244)                (720)                   -                     -                     
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 507,898             441,828             91,082               104,981

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ               2558               2557               2558               2557

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 511,141             439,427             91,082 104,981

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,001                 3,121                 -                     -                     

กาํไรสําหรับงวด 514,142 442,548 91,082 104,981

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 504,897             438,707             91,082 104,981

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,001                 3,121                 -                     -                     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 507,898 441,828 91,082 104,981

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 16 0.90 0.89 0.16 0.21

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7  

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 16 0.88 0.78 0.16 0.19

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

              2558               2557               2558               2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 514,142             442,548             91,082               104,981             
รายการปรับปรุง
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,759)                (11,449)              -                     -                     

ค่าเส่ือมราคา 136,183             133,120             31,872               30,427               
ค่าตดัจาํหน่าย 7,395                 4,492                 2,367                 2,256                 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     (600)                   -                     (600)                   

(9,379)                11,376               4,133                 (493)                   
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 528                    (389)                   7                        (740)                   
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 20 10,679 20                      1,021                 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการ) การดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (1 367)                38 985                                    6 451                 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

ค่าเผือ่ (กลบัรายการ) การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8  

คาเผอ (กลบรายการ) การดอยคาของสนทรพยถาวร (1,367)                38,985               -                     6,451                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,514                 1,907                 1,010                 933                    
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนและ 
   การป้องกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (41,325)              346                    (36,050)              (1,406)                
รายการจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,687                 -                     1,995                 -                     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
   เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -                     (376)                   -                     (376)                   
ดอกเบ้ียจ่าย 19,171               31,129               6,176                 10,439               
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 17,213               7,235                 (4,396)                (8,194)                

649,023 669,003 98,216 144,699
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (5,515)                (94,847)              (32,758)              (78,175)              
เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายคา้งรับ -                     73,444 -                     -                     
สินคา้คงเหลือ (91,928)              (129,445)            (131,513)            4,960
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (25,954)              (2,999)                (22,414)              3,015                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,906               (1,867)                (940)                   (2,187)                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 376,178 274,145 148,962 149,295
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (280)                   (2,038)                (277)                   (284)                   

ภาระผลประโยชน์พนกังาน (2,097)                (2,109)                -                     -                     
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 912,333 783,287 59,276 221,323
จ่ายภาษีเงินได้ (1,993)                (1,903)                (309)                   (343)                   
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 910,340 781,384 58,967 220,980
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

              2558               2557               2558               2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,049                 1,369                 752                    280                    
เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ (511,235)            (373,648)            (376,681)            (322,686)            
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,787)                (9,816)                (88)                     (2,698)                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (512,973)            (382,095)            (376,017)            (325,104)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (18,245)              (34,395)              (5,336)                (11,425)              
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (511,262)            (420,119)            128,778             (183,740)            
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน (8,568)                (2,351)                (7,737)                (1,435)                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 231,249             200,130             136,790             200,130             
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (141,497)            (275,443)            (62,749)              (89,354)              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9  

เงนสดรบจากการขายเงนลงทุนในบรษทยอย
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                     6,600                 -                     6,600                 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 38,048 342,742 38,048               342,742             
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (410,275)            (182,836)            227,794             263,518             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (12,908)              216,453             (89,256)              159,394             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 463,017 402,091 147,340 174,084
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   ส้ินงวด -1,032 -                     -                     -                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 449,077 618,544 58,084 333,478

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

        ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
           (เพิ่มข้ึน) ลดลงสุทธิ (34)                     50                      (34)                     2,584                 
        ทรัสตรี์ซีทจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            เพิ่มข้ึนสุทธิ 39,103               124,514             32,677               -                     
        เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและ
            อุปกรณ์ลดลงสุทธิ (123,140)            (197,115)            (143,116)            (45,730)              

        การซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน
            เพิ่มข้ึนสุทธิ 451                    11,715               -                     6,115                 

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกว่า ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ มูลค่าตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั สาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 480,495           1,119,692        683          57,842             2,479,333        (8,791)              (38,559)                  -                         (47,350)             4,090,695        19,730             4,110,425        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

ิ่ ้

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8  

          เพิ่มหุน้สามญั 11,12 68,543             274,882           (34)           -                   -                   -                   -                         -                     -                    343,391           -                   343,391           
          การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12 -                   -                   (649)         -                   -                   -                   -                         -                     -                    (649)                 -                   (649)                 
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 68,543             274,882           (683)         -                   -                   -                   -                         -                     -                    342,742           -                   342,742           

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
   การเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                   -                   -           -                   -                   -                   -                         -                     -                    -                   6,000               6,000               
   รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดย
      ตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 68,543             274,882           (683)         -                   -                   -                   -                         -                     -                    342,742           6,000               348,742           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -           -                   439,427           -                   -                         -                     -                    439,427           3,121               442,548
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -           -                   -                   (720)                 -                         -                     (720)                  (720)                 -                   (720)                 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -           -                   439,427           (720)                 -                         -                     (720)                  438,707           3,121               441,828           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 549,038           1,394,574        -           57,842             2,918,760        (9,511)              (38,559)                  -                     (48,070)             4,872,144        28,851             4,900,995        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกว่า ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ มูลค่าตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั สาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558             565,628          1,686,459       17,299               58,742          4,090,530             (20,192)                   (38,558)                   2,031              (56,719) 6,361,939               25,999 6,387,938

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

่ ้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

(พันบาท)

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9  

          เพิ่มหุน้สามญั 11,12                 3,081 42,874             (7,907)      -                   -                   -                   -                         -                     -                    38,048 -                   38,048
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                   -                   5,687 -                   -                   -                   -                         -                     -                    5,687               -                                   5,687
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 3,081 42,874             (2,220)      -                   -                   -                   -                         -                     -                    43,735 -                   43,735             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -           -                   511,141           -                   -                         -                     -                    511,141 3,001               514,142
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -           -                   -                   (6,244)              -                         -                     (6,244)               (6,244)              -                   (6,244)              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -           -                   511,141           (6,244)              -                         -                     (6,244)               504,897           3,001               507,898           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 568,709 1,729,333 15,079     58,742             4,601,671        (26,436)            (38,558)                  2,031                 (62,963)             6,910,571 29,000 6,939,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9  



บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557 480,495            1,119,692         683                   57,842              1,353,103         3,011,815         

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ิ่ ้ ั

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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    เพิ่มหุน้สามญั 11,12                68,543 274,882                                (34)  -  -              343,391
    การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12  -  -                   (649)  -  - -649
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
        การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                68,543              274,882                   (683) - -              342,742

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน  -  -  -  -              104,981              104,981
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  -  -  -  -  -  - 
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด  -  -  -  -              104,981              104,981

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 549,038            1,394,574         - 57,842              1,458,084         3,459,538         

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10  



บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 565,628            1,686,459         17,299              58,742              1,778,993         4,107,121         

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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         การจดสรรสวนทุนใหผถูอหุน
    เพิ่มหุน้สามญั 11,12                  3,081                42,874                (7,907) -                    -                                   38,048
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                    -                    5,687                -                    -                                     5,687
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
        การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                  3,081                42,874                (2,220) -                    -                                   43,735

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                                   91,082                91,082
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                                   91,082                91,082

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 568,709            1,729,333         15,079              58,742              1,870,075         4,241,938         

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11  


