
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 816,516             673,483             232,219             179,909             

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ -                     2,583                 -                     2,583                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 4,493,193          4,539,768          2,578,535          2,126,639          

สินคา้คงเหลือ 5 1,981,652          1,683,943          878,924             701,071             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 72,385               36,109               26,147               10,703               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,363,746          6,935,886          3,715,825          3,020,905          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 114,014             105,178             1,862                 1,862                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     2,629,013          2,603,542          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 9,055,740          9,216,119          4,953,155          5,037,921          

ค่าความนิยม 117,498             117,498             -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 333,959             354,181             119,555             127,360             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,402               35,890               -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 118,696             65,317               87,699               27,128               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,788,309          9,894,183          7,791,284          7,797,813          

รวมสินทรัพย์ 17,152,055        16,830,069        11,507,109        10,818,718        

 

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 9 1,400,925          2,139,362          734,205             1,028,269          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 2,561,855          2,215,299          1,766,322          1,466,599          

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 22,569               34,095               19,784               31,384               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 655,905             584,901             557,408             541,204             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,863               50,562               -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,985                 1,584                 609                     -                     

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 4,667,102          5,025,803          3,078,328          3,067,456          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 9 8,721                 15,814               2,793                 13,278               

เงินกูย้มืระยะยาว 9 2,948,485          3,538,459          2,908,928          3,191,612          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,182               62,689               11,922               20,499               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11 152,096             87,097               62,997               33,159               

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 3,161,484          3,704,059          2,986,640          3,258,548          

รวมหนี้สิน 7,828,586          8,729,862          6,064,968          6,326,004          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4  



บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 12

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

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 586,105             574,763             586,105             574,763             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,894,710          1,810,410          1,894,710          1,810,410          

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 13 1,203                 8,783                 1,203                 8,783                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,787,817          5,647,479          2,901,381          2,040,016          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (37,789)              (26,847)              -                       -                     

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,290,788          8,073,330          5,442,141          4,492,714          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 32,681               26,877               -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,323,469          8,100,207          5,442,141          4,492,714          

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,152,055        16,830,069        11,507,109        10,818,718        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 3
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 3,515,167             3,300,892             1,781,332             1,349,168             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                       -                       603,036                280,637                
รายไดอ่ื้น 15 42,508                  8,141                    33,620                  4,956                    
รวมรายได้ 3,557,675             3,309,033             2,417,988             1,634,761             

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2,251,033             2,243,371             1,285,751             1,084,649             
คา่ใชจ่้ายในการขาย 151,458                151,536                80,429                  71,501                  
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 15 285,492                282,606                118,602                174,478                
ตน้ทุนทางการเงิน 42,433                  48,732                  35,490                  34,159                  
รวมค่าใช้จ่าย 2,730,416 2,726,245 1,520,272 1,364,787

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,539                    10,273                  -                       -                       
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 836,798 593,061 897,716 269,974
ผลประโยชน ์(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (47,143)                 (16,596)                 1,847                    2,880                    
กําไรสําหรับงวด 789,655 576,465 899,563 272,854

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 11 -                       -                       -                       -                       
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,764)                   15,382                  -                       -                       

(1,764)                   15,382                  -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,764)                   15,382                  -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 787,891 591,847 899,563 272,854

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 786,033                573,424                899,563                272,854                
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,622                    3,041                    -                       -                       
กําไรสําหรับงวด 789,655 576,465 899,563 272,854

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 784,269                588,806                899,563                272,854                
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,622                    3,041                    -                       -                       
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 787,891 591,847 899,563 272,854

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 17 1.34 1.00 1.54 0.48
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 17 1.34 0.98 1.53 0.47

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 3
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 10,623,002           9,230,352             5,131,905             3,735,867             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                       -                       1,163,810             649,469                
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                       -                       10,630                  10,429                  
รายไดอ่ื้น 15 135,260                38,396                  105,118                15,431                  
รวมรายได้ 10,758,262 9,268,748 6,411,463 4,411,196

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 6,890,836             6,403,712             3,670,892             3,035,850             
คา่ใชจ่้ายในการขาย 438,350                411,029                228,209                194,576                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 15 875,984                709,879                360,948                347,974                
ตน้ทุนทางการเงิน 134,620                105,230                109,612                61,993                  
รวมค่าใช้จ่าย 8,339,790 7,629,850 4,369,661 3,640,393

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 22,495                  19,036                  -                       -                       
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,440,967 1,657,934 2,041,802 770,803
ผลประโยชน ์(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (77,319)                 (73,438)                 3,222                    9,382                    
กําไรสําหรับงวด 2,363,648 1,584,496 2,045,024 780,185

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 11 (57,870)                 -                       (26,775) -                       
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11,574                  -                       5,355 -                       

(46,296)                 -                       (21,420)                 -                       
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,942)                 31,429                  -                       -                       

(10,942)                 31,429                  -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (57,238)                 31,429                  (21,420)                 -                       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,306,410 1,615,925 2,023,604 780,185

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไร
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,348,873             1,574,706             2,045,024             780,185                
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,775                  9,790                    -                       -                       
กําไรสําหรับงวด 2,363,648 1,584,496             2,045,024 780,185

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,291,635             1,606,135             2,023,604 780,185
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,775                  9,790                    -                       -                       
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,306,410 1,615,925             2,023,604 780,185

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 17 4.05 2.77 3.53 1.37
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 17 4.01 2.70 3.49 1.34

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 2,363,648 1,584,496 2,045,024 780,185
รายการปรับปรุง

(22,495)                 (19,036)                 -                       -                       
คา่เส่ือมราคา 630,010 484,633 287,413                159,237                
คา่ตดัจาํหน่าย 24,703 23,693 9,170                    7,800                    
คา่เผื่อ (กลบัรายการ) การลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 14,708 (11,297)                 8,871                    10,068                  
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (8,146)                   6,216                    (2,204)                   (249)                     
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ -                       9,733 -                       -                       
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 44 244 44                         134                       
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพยถ์าวร 32,710 306 -                       -                       
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 8,535 8,887 3,192                    3,029                    
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนและ
   การป้องกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (52,237)                 124,184                (60,986)                 160,965                
รายการจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,496                    11,894                  1,006                    4,774                    
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (429)                     -                       (429)                     -                       
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลคา่
   เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                       995                       -                       995                       
เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย -                       -                       (1,163,810)            (649,469)               
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                       -                       (10,630)                 (10,429)                 
ดอกเบ้ียจ่าย 126,505                98,015                  106,999                59,835                  
คา่ใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ 77,319                  73,438                  (3,222)                   (9,382)                   

3,197,371 2,396,401 1,220,438 517,493
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12,102                  (942,415)               (470,063)               (494,041)               
สินคา้คงเหลือ (312,417)               (201,658)               (186,725)               (208,097)               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (31,865)                 (2,951)                   (13,843)                 23                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,712                    30,011                  (20,089)                 5,723                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 339,206                308,862                378,716                306,327                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 401                       46                         609                       (114)                     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,406)                   (2,161)                   (129)                     (413)                     
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,213,104 1,586,135 908,914 126,901
จ่ายภาษีเงินได้ (109,699)               (52,937)                 (1,601)                   (967)                     
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,103,405 1,533,198 907,313 125,934

(พันบาท)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,839                    15,997                  5,157                    9,127                    
เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ (537,893)               (1,384,164)            (314,430)               (983,473)               
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,481)                   (44,171)                 (1,365)                   (27,045)                 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,012                    -                       3,012                    -                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       (23,980)                 -                       
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 10,630                  10,429                  10,630                  10,429                  
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       1,163,810 649,469
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (522,893)               (1,401,909)            842,834                (341,493)               

#REF! #REF! #REF! #REF!

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายดอกเบ้ีย (131,105)               (135,661)               (109,336)               (96,730)                 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (741,149)               243,165                (292,057)               600,164                
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน (27,590)                 (26,151)                 (23,557)                 (23,588)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 212,627                691,536                212,627                402,731                
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (656,704)               (312,513)               (408,841)               (168,587)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       130,000                
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 85,566 93,154 85,566 93,154
จ่ายเงินปันผล (1,171,210)            (694,648)               (1,162,239)            (683,158)               
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (2,429,565) (141,118) (1,697,837) 253,986

#REF! #REF! #REF! #REF!
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 150,947                (9,829)                   52,310                  38,427                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 673,483                463,017                179,909                147,340                
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   ส้ินงวด (7,914)                   13,104                  -                       -                       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 กันยายน 816,516 466,292 232,219 185,767

-                           (207,191)               -                           5,858                    
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

        ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
           (เพ่ิมข้ึน) ลดลงสุทธิ -                       (31,249)                 308                       (31,503)                 
        ทรัสตรี์ซีทจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  4,392                    771                       (2,723)                   1,726                    
        เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน
           (ลดลง) สุทธิ 9,246                    (443,448)               (68,455)                 (409,237)               

        การซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 8,970                    4,141                    1,471                    3,690                    

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

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

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกว่า การเปลี่ยนแปลง ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ มูลค่าตามบญัชี สัดส่วน รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั สาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของบริษทัยอ่ย การถือหุ้น องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น แสดงสิทธิ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพิ่มหุ้นสามญั 12, 13 7,227                105,837            (19,910)             -                   -                   -                   -                   -                     -                     93,154 -                   93,154              
          การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 -                   -                   11,894              -                   -                   -                   -                   -                     -                     11,894 -                   11,894              
          เงินปันผล 19 -                   -                   -                   -                   (683,158)           -                   -                   -                     -                     (683,158)            (11,490)             (694,648)           
    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 7,227                105,837            (8,016)               -                   (683,158)           -                   -                   -                     -                     (578,110)            (11,490)             (589,600)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   1,574,706         -                   -                   -                     -                     1,574,706 9,790                1,584,496         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   31,429              -                   -                                     31,429                 31,429 -                   31,429              
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   1,574,706                       31,429 -                   -                                     31,429 1,606,135          9,790                1,615,925         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 572,855 1,792,296 9,283 58,742 4,982,078 11,237 (38,558) 2,031 (25,290) 7,389,964 24,299 7,414,263

(พันบาท)

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

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

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกว่า การเปลี่ยนแปลง ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ มูลค่าตามบญัชี สัดส่วน รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั สาํรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ของบริษทัยอ่ย การถือหุ้น องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุ้น ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น แสดงสิทธิ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพิ่มหุ้นสามญั 12, 13               11,342 84,300              (10,076)             -                   -                   -                   -                   -                     -                     85,566 -                   85,566              
          การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13 -                   -                   2,496                -                   -                   -                   -                   -                     -                     2,496 -                   2,496                
          เงินปันผล 19 -                   -                   -                   -                   (1,162,239)        -                   -                   -                     -                     (1,162,239)         (8,971)               (1,171,210)        
    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 11,342              84,300              (7,580)               -                   (1,162,239)        -                   -                   -                     -                     (1,074,177)         (8,971)               (1,083,148)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   2,348,873         -                   -                   -                     -                     2,348,873 14,775              2,363,648         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   (46,296)             (10,942)             -                   -                                   (10,942)               (57,238) -                                (57,238)
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   2,302,577                      (10,942) -                   -                                   (10,942) 2,291,635          14,775              2,306,410         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 586,105 1,894,710 1,203 58,742 6,787,817 (1,262) (38,558) 2,031 (37,789) 9,290,788 32,681 9,323,469

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

(พันบาท)

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558             565,628          1,686,459               17,299               58,742          1,778,993 4,107,121 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
         การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เพิ่มหุน้สามญั 12, 13 7,227                105,837                         (19,910) -                   -                   93,154              
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                   -                   11,894              -                   -                   11,894              
    เงินปันผล 19 -                   -                   -                   -                   (683,158)          (683,158)          
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                 7,227             105,837                (8,016) -                              (683,158) (578,110)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   780,185            780,185
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                   -                   
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   780,185            780,185
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 572,855 1,792,296                 9,283 58,742 1,876,020 4,309,196

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559             574,763          1,810,410                 8,783               58,742          2,040,016 4,492,714

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
         การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เพิ่มหุน้สามญั 12, 13               11,342 84,300              (10,076)            -                   -                   85,566              
    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13 -                   -                   2,496                -                   -                   2,496                
    เงินปันผล 19 -                   -                   -                   -                   (1,162,239)       (1,162,239)       
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น               11,342               84,300                (7,580) -                           (1,162,239) (1,074,177)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   2,045,024         2,045,024
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                                (21,420)              (21,420)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   2,023,604         2,023,604
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 586,105 1,894,710                 1,203 58,742 2,901,381 5,442,141

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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