
บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ไมไ่ดต้รวจสอบ)  

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 813,615             673,483             225,563             179,909             

เงินลงทนุชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                     2,583                 -                     2,583                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 4,895,049          4,539,768          2,609,312          2,126,639          

สินคา้คงเหลือ 1,749,282          1,683,943          750,498             701,071             

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 90,183               36,109               32,176               10,703               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,548,129          6,935,886          3,617,549          3,020,905          

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 5 103,354             105,178             1,862                 1,862                 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     2,604,891          2,603,542          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 9,101,749          9,216,119          4,973,756          5,037,921          

คา่ความนิยม 117,498             117,498             -                     -                     

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 341,486             354,181             122,552             127,360             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,605               35,890               -                     -                     

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 42,980               65,317               19,413               27,128               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,755,672          9,894,183          7,722,474          7,797,813          

รวมสินทรัพย์ 17,303,801        16,830,069        11,340,023        10,818,718        

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ไมไ่ดต้รวจสอบ)  

หนี้สินหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 8 1,645,730          2,139,362          970,587             1,028,269          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 2,384,739          2,215,299          1,524,853          1,466,599          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 28,708               34,095               25,092               31,384               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 683,481             584,901             605,853             541,204             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 45,857               50,562               -                     -                     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,989                 1,584                 1,936                 -                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,792,504          5,025,803          3,128,321          3,067,456          

หนี้สินไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 8 10,738               15,814               5,519                 13,278               

เงินกูย้มืระยะยาว 8 3,172,661          3,538,459          3,005,065          3,191,612          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54,673               62,689               13,768               20,499               

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10 149,263             87,097               61,933               33,159               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,387,335          3,704,059          3,086,285          3,258,548          

รวมหนีสิ้น 8,179,839          8,729,862          6,214,606          6,326,004          

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ไมไ่ดต้รวจสอบ)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 11

      ทนุจดทะเบียน 587,427 587,427 587,427 587,427

      ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 586,011             574,763             586,011             574,763             

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 1,890,911          1,810,410          1,890,911          1,810,410          

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 12 1,940                 8,783                 1,940                 8,783                 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 58,742               58,742               58,742               58,742               

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,587,779          5,647,479          2,587,813          2,040,016          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (36,025)              (26,847)              -                     -        -                     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 9,089,358          8,073,330          5,125,417          4,492,714          

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 34,604               26,877               -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,123,962          8,100,207          5,125,417          4,492,714          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,303,801        16,830,069        11,340,023        10,818,718        

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 3,578,638          3,047,159          1,720,872          1,299,198          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     560,774             368,832             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 5 -                     -                     10,630               10,429               

รายไดอ่ื้น 14 60,493               8,167                 23,240               5,061                 

รวมรำยได้ 3,639,131          3,055,326          2,315,516          1,683,520          

ค่าใช้จ่าย 3

ตน้ทุนขายและให้บริการ 2,308,609          2,109,858          1,208,363          1,039,122          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 150,138             136,599             76,300               65,517               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 304,238             246,338             122,394             143,714             

ตน้ทุนทางการเงิน 45,712               35,017               36,863               21,024               

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,808,697          2,527,812          1,443,920          1,269,377          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,065                 6,004                 -                     -                     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 837,499             533,518             871,596             414,143             

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (20,262)              (39,629)              1,426                 2,106                 

ก ำไรส ำหรับงวด 817,237             493,889             873,022             416,249             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

       ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 10 (57,870)              -                     (26,775) -                     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11,574               -                     5,355 -                     

(46,296)              -                     (21,420)              -                     

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,113)                22,291               -                     -                     

(3,113)                22,291               -                     -                     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (49,409)              22,291               (21,420)              -                     
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 767,828             516,180             851,602             416,249             

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กำรแบ่งปันก ำไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 811,798             490,141             873,022 416,249

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,439                 3,748                 -                     -                     

ก ำไรส ำหรับงวด 817,237 493,889 873,022 416,249

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 762,389             512,432             851,602 416,249

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,439                 3,748                 -                     -                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 767,828 516,180 851,602 416,249

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16 1.41 0.86 1.51 0.73

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 16 1.38 0.84 1.49 0.71

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 7,107,835          5,929,460          3,350,573          2,386,699          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 -                     -                     560,774             368,832             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 5 -                     -                     10,630               10,429               

รายไดอ่ื้น 14 92,752               58,694               71,498               10,475               

รวมรำยได้ 7,200,587          5,988,154          3,993,475          2,776,435          

ค่าใช้จ่าย 3

ตน้ทุนขายและให้บริการ 4,639,803          4,160,341          2,385,141          1,951,201          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 286,892             259,493             147,780             123,075             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 590,492             455,712             242,346             173,496             

ตน้ทุนทางการเงิน 92,187               56,498               74,122               27,834               

รวมค่ำใช้จ่ำย 5,609,374          4,932,044          2,849,389          2,275,606          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 12,956               8,763                 -                     -                     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,604,169          1,064,873          1,144,086          500,829             

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (30,176)              (56,842)              1,375                 6,502                 

ก ำไรส ำหรับงวด 1,573,993          1,008,031          1,145,461          507,331             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 10 (57,870)              -                     (26,775) -                     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11,574               -                     5,355 -                     

(46,296)              -                     (21,420)              -                     

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (9,178)                16,047               -                     -                     

(9,178)                16,047               -                     -                     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (55,474)              16,047               (21,420)              -                     
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,518,519          1,024,078          1,124,041          507,331             

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กำรแบ่งปันก ำไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,562,840          1,001,282          1,145,461 507,331

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,153               6,749                 -                     -                     

ก ำไรส ำหรับงวด 1,573,993 1,008,031 1,145,461 507,331

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,507,366          1,017,329          1,124,041 507,331

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,153               6,749                 -                     -                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 1,518,519 1,024,078 1,124,041 507,331

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16 2.71 1.76 1.99 0.89

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 16 2.67 1.72 1.95 0.87

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 1,573,993          1,008,031          1,145,461          507,331             
รายการปรับปรุง
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (12,956)              (8,763)                -                     -                     

ค่าเส่ือมราคา 413,600             289,160             186,441             78,984               
ค่าตดัจ าหน่าย 16,604               15,192               6,097                 4,783                 

16,421               (22,737)              5,526                 4,080                 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (7,736)                2,177                 (2,175)                722                    
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ -                     9,733 -                     -                     
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 8 176 8                        66                      
ค่าเผ่ือ (กลบัรายการ) การดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 32,831               (4,508)                -                     -                     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,690                 5,765                 2,128                 2,019                 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนและ 
   การป้องกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (38,740)              15,133               (41,034)              40,773               
รายการจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,347                 9,919                 998                    3,673                 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (429)                   -                     (429)                   -                     
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
   เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                     686                    -                     686                    
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (560,774)            (368,832)            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                     -                     (10,630)              (10,429)              
ดอกเบ้ียจ่าย 86,848               51,848               72,577               26,490               
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ 30,176               56,842               (1,375)                (6,502)                

2,118,657 1,428,654 802,819 283,844
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (376,297)            (609,571)            (493,565)            (386,514)            
สินคา้คงเหลือ (81,760)              (275,194)            (54,953)              (183,148)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (51,240)              (16,028)              (20,569)              (4,642)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,250)                24,264               779                    3,335                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 216,885 336,063 171,525 206,122
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,406                 460                    1,936                 512                    

ภาระผลประโยชน์พนกังาน (1,394)                (1,732)                (129)                   -                     
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,824,007 886,916 407,843             (80,491)              
จ่ายภาษีเงินได้ (37,349)              (27,980)              (904)                   (638)                   
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,786,658 858,936 406,939             (81,129)              

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

ค่าเผ่ือ (กลบัรายการ) การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,042                 8,067                 4,963                 7,748                 
เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ (353,675)            (937,248)            (231,072)            (676,888)            
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,907)                (26,402)              (1,290)                (12,330)              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,012                 -                     3,012                 -                     
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10,630               10,429               10,630               10,429               
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     560,774             368,832             
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (338,898)            (945,154)            347,017             (302,209)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (90,468)              (87,994)              (74,712)              (62,843)              
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (482,810)            223,244             (51,201)              509,470             
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน (19,435)              (17,269)              (15,523)              (15,576)              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 137,939             437,294             137,939             342,835             
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (350,714)            (243,043)            (211,120)            (122,808)            

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 82,559 67,769 82,559               67,769               
จ่ายเงินปันผล (579,670)            (407,414)            (576,244)            (398,085)            
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (1,302,599)         (27,413)              (708,302)            320,762             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 145,161             (113,631)            45,654               (62,576)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 673,483 463,017 179,909 147,340
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   ส้ินงวด (5,029) 2,956 -                     -                     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 813,615 352,342 225,563 84,764

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

        ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
           (เพ่ิมข้ึน) ลดลงสุทธิ -                     67                      130                    (478)                   
        ทรัสตรี์ซีทจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (9,231)                2,798                 (5,329)                -                     
        เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            ลดลงสุทธิ (48,166)              (328,576)            (107,929)            (317,425)            

        การซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน
            เพ่ิมข้ึนสุทธิ 8,970                 451                    1,471                 -                     

(พันบาท)

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน

จากการซ้ือเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม

ในราคาท่ีสูงกว่า ส่วนของผูมี้
ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ มูลค่าตามบญัชี การเปล่ียนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียท่ี

ท่ีออก ส่วนเกิน ใบส าคญั ส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอ่ืน ของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัท่ีซ้ือ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพ่ิมหุน้สามญั 11, 12                  4,533 78,985              (15,749)             -                    -                    -                    -                          -                      -                     67,769              -                    67,769
          การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 12                       -   -                    9,919                -                    -                    -                    -                          -                      -                     9,919                -                    9,919
          เงินปันผล 18                       -   -                    -                    -                    (398,085)           -                    -                          -                      -                     (398,085)                          (9,329)            (407,414)
    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 4,533                78,985              (5,830)               -                    (398,085)           -                    -                          -                      -                     (320,397)                          (9,329) (329,726)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    1,001,282         -                    -                          -                      -                     1,001,282 6,749                1,008,031
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    16,047              -                          -                      16,047               16,047              -                    16,047              
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    -                    1,001,282         16,047              -                          -                      16,047               1,017,329         6,749                1,024,078         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 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         

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซ้ือเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม
ในราคาท่ีสูงกว่า ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ มูลค่าตามบญัชี การเปล่ียนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียท่ี
ท่ีออก ส่วนเกิน ใบส าคญั ส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอ่ืน ของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัท่ีซ้ือ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559              574,763           1,810,410                  8,783                58,742           5,647,479                  9,680                    (38,558)                    2,031               (26,847) 8,073,330                26,877 8,100,207

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพ่ิมหุน้สามญั 11, 12                11,248 80,501              (9,190)               -                    -                    -                    -                          -                      -                     82,559              -                    82,559
          การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 12 -                    -                    2,347                -                    -                    -                    -                          -                      -                     2,347                -                    2,347
          เงินปันผล 18 -                    -                    -                    -                    (576,244)           -                    -                          -                      -                     (576,244)                          (3,426)            (579,670)
    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 11,248              80,501              (6,843)               -                    (576,244)           -                    -                          -                      -                     (491,338)                          (3,426) (494,764)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    1,562,840         -                    -                          -                      -                     1,562,840 11,153              1,573,993
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    (46,296)             (9,178)               -                          -                      (9,178)                (55,474) -                    (55,474)             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    -                    1,516,544         (9,178)               -                          -                      (9,178)                1,507,366         11,153              1,518,519         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2559 586,011            1,890,911         1,940                58,742              6,587,779         502                   (38,558)                   2,031                  (36,025)              9,089,358         34,604              9,123,962         

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ใบส าคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น แสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 565,628            1,686,459         17,299              58,742              1,778,993         4,107,121         

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรง
     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
         การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เพ่ิมหุ้นสามญั 11, 12                  4,533                78,985              (15,749) -                    -                                   67,769 
    การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 12 -                    -                                     9,919 -                    -                                     9,919 
    เงินปันผล 18 -                    -                    -                    -                               (398,085)            (398,085)
    รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น                  4,533                78,985                (5,830) -                               (398,085)            (320,397)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไรหรือขาดทนุ -                    -                    -                    -                    507,331            507,331            
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    -                    507,331            507,331            

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

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม
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บริษทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ใบส าคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้น แสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 574,763            1,810,410         8,783                58,742              2,040,016         4,492,714         

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรง
     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
         การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    เพ่ิมหุ้นสามญั 11, 12                11,248                80,501                (9,190) -                    -                                   82,559 
    การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 12 -                    -                                     2,347 -                    -                                     2,347 
    เงินปันผล 18 -                    -                    -                    -                               (576,244)            (576,244)
    รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น                11,248                80,501                (6,843) -                               (576,244)            (491,338)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไรหรือขาดทนุ -                    -                    -                    -                    1,145,461         1,145,461         
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                                 (21,420)              (21,420)
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    -                    1,124,041         1,124,041         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 586,011            1,890,911         1,940                               58,742 2,587,813         5,125,417         

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

(พันบาท)
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