
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 352,342             463,017             84,764               147,340             

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,245                 3,931                 3,245                 3,931                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 4,329,531          3,631,684          1,916,292          1,481,277          

สินคา้คงเหลือ 1,757,720          1,469,523          645,546             466,478             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 73,081               54,177               23,390               18,109               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,515,919          5,622,332          2,673,237          2,117,135          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 88,124               76,699               1,862                 1,862                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     2,601,305          2,595,059          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 9,158,787          8,843,032          4,928,812          4,659,689          

ค่าความนิยม 117,498             117,498             -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 344,750             330,564             115,113             104,591             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  48,768               69,229               -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 67,310               100,379             43,099               55,019               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,825,237          9,537,401          7,690,191          7,416,220          

รวมสินทรัพย์ 16,341,156        15,159,733        10,363,428        9,533,355          

 

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 9 2,907,758          2,651,715          1,102,569          572,328             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 2,658,710          2,668,817          1,640,957          1,774,043          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 33,861               34,454               30,615               31,135               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 376,593             375,200             299,635 207,356             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,790               32,948               -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,325                 1,865                 789                    277                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,028,037 5,764,999          3,074,565 2,585,139          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 9 29,881 46,106               26,128 41,184               

เงินกูย้มืระยะยาว 9 3,046,429 2,802,415          2,908,121 2,734,870          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  69,414 77,202               25,937 32,439               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 85,105 81,073               34,622 32,602               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,230,829 3,006,796          2,994,808 2,841,095          

รวมหนีสิ้น 9,258,866 8,771,795          6,069,373 5,426,234          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11

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

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 570,161 565,628 570,161 565,628

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,765,444 1,686,459 1,765,444 1,686,459

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12 11,469 17,299 11,469 17,299

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,693,727 4,090,530 1,888,239 1,778,993

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (40,672)              (56,719)              -                     -                     

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 7,058,871 6,361,939 4,294,055 4,107,121

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,419 25,999 -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,082,290 6,387,938 4,294,055 4,107,121

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,341,156 15,159,733 10,363,428 9,533,355

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ               2558               2557               2558               2557

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 3,047,159          2,818,594 1,299,198          1,019,078

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     368,832             217,037             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                     -                     10,429               4,216                 

รายไดอ่ื้น 14 8,167                 52,847               5,061                 19,029               

รวมรายได้ 3,055,326          2,871,441          1,683,520          1,259,360          

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2,109,858          1,932,417          1,039,122          774,167             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 136,599             154,247             65,517               54,080               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 246,338             262,598             143,714             91,751               

ตน้ทุนทางการเงิน 35,017               34,216               21,024               10,376               

รวมค่าใช้จ่าย 2,527,812          2,383,478          1,269,377          930,374             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,004                 9,005                 -                     -                     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 533,518             496,968             414,143             328,986             

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (39,629)              (13,854)              2,106                 (4,230)                

กาํไรสําหรับงวด 493,889             483,114             416,249             324,756             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 22,291               (3,634)                -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 22,291               (3,634)                -                     -                     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 516,180             479,480             416,249             324,756

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ               2558               2557               2558               2557

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 490,141             478,912             416,249 324,756

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,748                 4,202                 -                     -                     

กาํไรสําหรับงวด 493,889 483,114 416,249 324,756

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 512,432             475,278             416,249 324,756

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,748                 4,202                 -                     -                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 516,180 479,480 416,249 324,756

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16 0.86 0.87 0.73 0.59

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 16 0.84 0.83 0.71 0.57

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ               2558               2557               2558               2557

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 5,929,460          5,583,709 2,386,699          2,113,453

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     368,832             217,037             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                     -                     10,429               4,216                 

รายไดอ่ื้น 14 58,694               94,084               10,475               35,860               

รวมรายได้ 5,988,154          5,677,793          2,776,435          2,370,566          

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4,160,341          3,825,254          1,951,201          1,609,535          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 259,493             306,877             123,075             109,579             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 455,712             552,926             173,496             204,291             

ตน้ทุนทางการเงิน 56,498               66,439               27,834               21,388               

รวมค่าใช้จ่าย 4,932,044          4,751,496          2,275,606          1,944,793          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 8,763                 20,454               -                     -                     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,064,873          946,751             500,829             425,773             

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (56,842)              (21,089)              6,502                 3,964                 

กาํไรสําหรับงวด 1,008,031          925,662             507,331             429,737             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 16,047               (4,354)                -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 16,047               (4,354)                -                     -                     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,024,078          921,308             507,331             429,737

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ               2558               2557               2558               2557

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,001,282          918,339             507,331 429,737

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,749                 7,323                 -                     -                     

กาํไรสําหรับงวด 1,008,031 925,662 507,331 429,737

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,017,329          913,985             507,331 429,737

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,749                 7,323                 -                     -                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,024,078 921,308 507,331 429,737

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16 1.76 1.76 0.89 0.82

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 16 1.72 1.62 0.87 0.76

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

              2558               2557               2558               2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 1,008,031          925,662             507,331             429,737             
รายการปรับปรุง
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,763)                (20,454)              -                     -                     

ค่าเส่ือมราคา 289,160             270,445             78,984               61,260               
ค่าตดัจาํหน่าย 15,192               9,287                 4,783                 4,585                 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (600)                   

(22,737)              19,707               4,080                 3,269                 
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,177                 2,826                 722                    (1,068)                
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 9,733 -                     -                     -                     
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 176 10,995 66                      1,336                 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการ) การดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (4,508)                65,384               -                     14,451               
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,765                 4,397                 2,019                 1,864                 
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนและ 
   การป้องกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 15,133               (13,810)              40,773               (3,089)                
รายการจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,919                 25,980               3,673                 13,091               
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
   เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 686                    (823)                   686                    (823)                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (368,832)            (217,037)            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                     -                     (10,429)              (4,216)                
ดอกเบ้ียจ่าย 51,848               61,779               26,490               20,035               
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ 56,842               21,089               (6,502)                (3,964)                

1,428,654 1,382,464 283,844 318,831
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (609,571)            (219,163)            (386,514)            (13,285)              
เงินชดเชยค่าประกนัความเสียหายคา้งรับ -                     83,244 -                     9,800                 
สินคา้คงเหลือ (275,194)            (226,976)            (183,148)            (38,693)              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,028)              64                      (4,642)                7,083                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,264               (3,425)                3,335                 (2,600)                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 336,063 268,030 206,122 159,539
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 460                    (995)                   512                    738                    

ภาระผลประโยชนพ์นกังาน (1,732)                (2,486)                -                     (377)                   
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 886,916 1,280,757 (80,491)              441,036
จ่ายภาษีเงินได้ (27,980)              (29,797)              (638)                   (725)                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 858,936 1,250,960 (81,129)              440,311

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

ค่าเผื่อ (กลบัรายการ) การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

              2558               2557               2558               2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 8,067                 72,047               7,748                 85,607               
เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ (937,248)            (1,122,694)         (676,888)            (880,361)            
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (26,402)              (22,020)              (12,330)              (4,660)                
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10,429               4,216                 10,429               4,216                 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     368,832             217,037             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (945,154)            (1,068,451)         (302,209)            (578,161)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (87,994)              (63,398)              (62,843)              (20,172)              
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก
   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 223,244             (319,469)            509,470             (408,576)            
เงินสดรับจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน -                     54,875               -                     54,875               
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน (17,269)              (10,624)              (15,576)              (8,700)                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 437,294             484,320             342,835             484,320             
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (243,043)            (549,675)            (122,808)            (179,920)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                     6,600                 -                     6,600                 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 67,769 421,416 67,769               421,416             
จ่ายเงินปันผล (407,414)            (283,351)            (398,085)            (274,509)            
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (27,413)              (259,306)            320,762             75,334               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (113,631)            (76,797)              (62,576)              (62,516)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 463,017 402,091 147,340 174,084
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   ส้ินงวด 2,956 -                     -                     -                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 352,342 325,294 84,764 111,568

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

        ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
           (เพ่ิมข้ึน) ลดลงสุทธิ 67                      -                     (478)                   (877)                   
        ทรัสตรี์ซีทจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,798                 (24,044)              -                     -                     
        เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (328,576)            (99,835)              (317,425)            13,107               

        การซ้ือสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน
            เพ่ิมข้ึนสุทธิ 451                    11,715 -                     6,115                 

(พันบาท)

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11  



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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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
          เพิ่มหุน้สามญั 11, 12 77,433             356,616           (11,983)            -                   -                   -                   -                         -                     -                    422,066           -                   422,066           
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                   -                   25,980             -                   -                   -                   -                         -                     -                    25,980             -                   25,980             
          การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                   -                   (649)                 -                   -                   -                   -                         -                     -                    (649)                 -                   (649)                 
          เงินปันผล -                   -                   -                   -                   (274,509)          -                   -                         -                     -                    (274,509)          (8,842)              (283,351)          
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 77,433             356,616           13,348             -                   (274,509)          -                   -                         -                     -                    172,888           (8,842)              164,046           

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
   การเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                         2,032                 2,032                2,032               4,568               6,600               
   รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดย
      ตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 77,433             356,616           13,348             -                   (274,509)          -                   -                         2,032                 2,032                174,920           (4,274)              170,646           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   918,339           -                   -                         -                     -                    918,339           7,323               925,662           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   (4,354)              -                         -                     (4,354)               (4,354)              -                   (4,354)              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   918,339           (4,354)              -                         -                     (4,354)               913,985           7,323               921,308           
     โอนไปสาํรองตามกฏหมาย -                   -                   -                   901                  (901)                 -                   -                         -                     -                    -                   -                   -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 557,928           1,476,308        14,031             58,743             3,122,262        (13,145)            (38,559)                  2,032                 (49,672)             5,179,600        22,779             5,202,379        

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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
          เพิ่มหุน้สามญั 11, 12                 4,533 78,985             (15,749)            -                   -                   -                   -                         -                     -                    67,769             -                   67,769
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12                       -   -                   9,919               -                   -                   -                   -                         -                     -                    9,919               -                   9,919
          เงินปันผล 18                       -   -                   -                   -                   (398,085)          -                   -                         -                     -                    (398,085)                        (9,329)           (407,414)
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 4,533               78,985             (5,830)              -                   (398,085)          -                   -                         -                     -                    (320,397)                        (9,329) (329,726)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   1,001,282        -                   -                         -                     -                    1,001,282 6,749               1,008,031
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   16,047             -                         -                     16,047              16,047             -                   16,047             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   1,001,282        16,047             -                         -                     16,047              1,017,329        6,749               1,024,078        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 570,161           1,765,444        11,469             58,742             4,693,727        (4,145)              (38,558)                  2,031                 (40,672)             7,058,871        23,419             7,082,290        

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

(พันบาท)

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 480,495            1,119,692         683                   57,842              1,353,103         3,011,815         

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เพิ่มหุน้สามญั 11, 12                77,433 356,616                         (11,983) -                    -                                 422,066
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                    -                    25,980 -                    -                                   25,980
    การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                    -                                      (649) -                    -                                      (649)
    เงินปันผล -                    -                    -                    -                               (274,509)            (274,509)
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                77,433              356,616                13,348 -                               (274,509)              172,888

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    429,737                         429,737
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                                 429,737              429,737
      โอนไปสาํรองตามกฏหมาย -                    -                    -                                        901                   (901) -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 557,928            1,476,308         14,031              58,743              1,507,430         3,614,440         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 565,628            1,686,459         17,299              58,742              1,778,993         4,107,121         

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เพิ่มหุน้สามญั 11, 12                  4,533                78,985              (15,749) -                    -                                   67,769
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 12 -                    -                                     9,919 -                    -                                     9,919
    เงินปันผล 18 -                    -                    -                    -                               (398,085)            (398,085)
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                  4,533                78,985                (5,830) -                               (398,085)            (320,397)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน                        -   -                    -                    -                    507,331            507,331            
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    507,331            507,331            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 570,161            1,765,444         11,469              58,742              1,888,239         4,294,055         

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม
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