
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 988,287             891,812 376,368             270,916
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 4,024,628          4,079,693 2,526,432          2,484,260
สินคา้คงเหลือ 5 2,365,048          2,265,165 1,013,864          1,010,168
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 58,484              59,005 24,677              23,908
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,436,447          7,295,675          3,941,341          3,789,252          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 125,309             122,536 1,862                1,862
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                    -                    2,651,366          2,627,823
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 167,267             195,773 195,145             195,773
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 9,233,021          9,137,328 5,091,314          4,965,242
คา่ความนิยม 117,498             117,498 -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 323,068             328,897 115,883             118,867
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 51,758              51,684 -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 103,628             78,295 76,415              55,144
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,121,549        10,032,011        8,131,985          7,964,711          

รวมสินทรัพย์ 17,557,996        17,327,686        12,073,326        11,753,963        

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 10 1,357,706          1,808,270 690,646             683,685
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11 2,843,580          2,520,144 2,013,998          1,790,134
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 9,383 14,692 6,310                12,019
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 496,193             550,441 357,390             343,304
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 57,092              48,729 -              -              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,584                1,743 -              158
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,765,538          4,944,019          3,068,344          2,829,300          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 10 7,794                7,730 2,402                2,451
เงินกูย้มืระยะยาว 10 1,892,174          2,147,646 1,746,174          1,969,346
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,196              48,853 8,222                9,236
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
   ผลประโยชนพ์นกังาน 151,427             151,934 63,488              64,061
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,098,591          2,356,163          1,820,286          2,045,094          

รวมหนีสิ้น 6,864,129          7,300,182          4,888,630          4,874,394          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12
      ทุนจดทะเบียน 587,427 587,427 587,427 587,427

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 586,397             586,105 586,397             586,105
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,906,510          1,894,710 1,906,510          1,894,710
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ -                    1,203 -                    1,203
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 58,743              58,743 58,743              58,743
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,139,893          7,477,691 4,633,046          4,338,808
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (39,136)             (28,226) -        -                    
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,652,407        9,990,226          7,184,696          6,879,569          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 41,460              37,278 -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,693,867        10,027,504        7,184,696          6,879,569          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,557,996        17,327,686        12,073,326        11,753,963        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 3,536,419          3,529,197          1,885,510          1,629,701          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                    -                    22,740              -                    

รายไดอ่ื้น 14 61,949              32,259              62,429              48,258              

รวมรายได้ 3,598,368          3,561,456          1,970,679          1,677,959          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 3 2,452,498          2,331,194 1,439,904          1,176,778

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 161,268             136,754 95,999              71,480

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 282,274             286,254 118,302             119,952

ตน้ทุนทางการเงิน 30,336              46,475 23,250              37,259

รวมค่าใช้จ่าย 2,926,376          2,800,677          1,677,455          1,405,469          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 4,441                5,891 -                    -                    

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 676,433             766,670             293,224             272,490             

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (9,999)               (9,914)               1,014                (51)                    

กําไรสําหรับงวด 666,434             756,756             294,238             272,439             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่

   งบการเงิน (10,910) (6,065)               -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (10,910)             (6,065)               -                    -                    
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 655,524             750,691             294,238             272,439             

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 662,202             751,042             294,238 272,439

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,232                5,714                -                    -                    

กําไรสําหรับงวด 666,434 756,756 294,238 272,439

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 651,292             744,977             294,238 272,439

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,232                5,714                -                    -                    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 655,524 750,691 294,238 272,439

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 16 1.13 1.31 0.50 0.47

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 16 1.13 1.28 0.50 0.46

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 666,434             756,756             294,238             272,439             
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,441)               (5,891)               -                    -                    

คา่เส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 217,406             202,639             102,579             89,181              
คา่ตดัจาํหน่าย 8,004                8,504                3,031                3,052                

5,022                2,861                1,376                3,681                
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 693                   (1,929)               (14)                    (1,913)               
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 8 3 8                       3                       
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการ
   ดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (2,442)               2,626                -                    -                    
สาํรองผลประโยชนข์องพนกังาน 3,774                2,845                1,352                1,064                
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ 
   การป้องกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (8,928)               (3,253)               (37,292)             (29,037)             
รายการจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,549                1,613                796                   687                   
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลคา่
   เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                    (386)                  -                        (386)                  
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    (22,740)             -                        
ดอกเบ้ียจ่าย 27,864              43,676              22,256              36,564              
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 9,999                9,914                (1,014)               51                     

924,942 1,019,978 364,576 375,386
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (39,718)             (331,648)           (106,942)           (207,654)           
สินคา้คงเหลือ (104,904)           (28,652)             (5,072)               (35,005)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,300                (12,565)             88                     (1,408)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10                     2,051                (9,098)               913                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 235,437 379,918 138,070 208,911
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (158)                  844                   (158)                  771                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน (4,280)               (44)                    (1,925)               (44)                    
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,013,629 1,029,882 379,539 341,870
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,861)               (1,361)               (857)                  (357)                  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,011,768 1,028,521 378,682 341,513

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

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

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 351                   2,282                190                   2,224                
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (170,617)           (187,582)           (91,823)             (112,942)           
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,130)               (1,021)               -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                    -                    (22,790)             -                    
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    22,740              -                    
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (172,396)           (186,321)           (91,683)             (110,718)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ดอกเบ้ียจ่าย (28,383)             (46,956)             (22,625)             (38,382)             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินลดลง (471,806)           (497,714)           (23,396)             (142,046)           
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน (5,687)               (10,693)             (6,201)               (7,694)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 57,627              47,624              57,627              47,624              
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (294,696)           (238,723)           (196,292)           (105,560)           
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 1,210                -                    -                    -                    
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 9,340 25,061 9,340                25,061              
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,260) -                    -                    -                    
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (733,655)           (721,401)           (181,547)           (220,997)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 105,717             120,799             105,452             9,798                
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศส้ินงวด (9,242) (4,401) -                    -                    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 96,475 116,398 105,452             9,798                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 891,812 673,483 270,916 179,909
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 988,287 789,881 376,368 189,707

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

        ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรและ
           อุปกรณ์ลดลงสุทธิ 95                     -                    225                   324                   
        ทรัสตรี์ซีทจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
            เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 30,447              (15,245)             30,664              (3,391)               
        เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและ
            อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 104,762             (59,717)             116,291             (57,119)             

        การซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน
            เพ่ิมข้ึนสุทธิ 443                   7,499                443                   -                    

(พันบาท)

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



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

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา่ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลคา่ตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของบริษทัยอ่ย สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพิ่มหุน้สามญั 12                 1,497 29,700              (6,136)      -                   -                   -                   -                         -                     -                    25,061 -                   25,061
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                   -                   1,613 -                   -                   -                   -                         -                     -                    1,613                -                                   1,613 
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 1,497 29,700              (4,523)      -                   -                   -                   -                         -                     -                    26,674 -                   26,674              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -           -                   751,042            -                   -                         -                     -                    751,042 5,714                756,756
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -           -                   -                   (6,065)              -                         -                     (6,065)                (6,065)              -                   (6,065)              
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                   -                   -           -                   751,042            (6,065)              -                         -                     (6,065)                744,977            5,714                750,691            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 576,260 1,840,110 4,260       58,742              6,398,521         3,615                (38,558)                   2,031                  (32,912)              8,844,981 32,591 8,877,572

(พันบาท)

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

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

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา่ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลคา่ตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของบริษทัยอ่ย สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัที่ซื้อ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560              586,105           1,894,710         1,203               58,743           7,477,691                 8,301                    (38,558)                    2,031               (28,226) 9,990,226                       37,278 10,027,504

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพิ่มหุน้สามญั 12                    292 11,800              (2,752)      -                   -                   -                   -                         -                     -                    9,340 -                   9,340
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                   -                   1,549 -                   -                   -                   -                         -                     -                    1,549                -                                   1,549 
          เงินปันผล -                   -                   -           -                   -                   -                   -                         -                     -                    -                                  (1,260)                (1,260)
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 292 11,800              (1,203)      -                   -                   -                   -                         -                     -                    10,889                (1,260) 9,629                
    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อย

          การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

              โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                   -                   -           -                   -                   -                   -                         -                     -                    -                       1,210                1,210                

    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อย -                   -                   -           -                   -                   -                   -                         -                     -                    -                       1,210                1,210                

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 292                   11,800              (1,203)      -                   -                       -                   -                         -                     -                    10,889              (50)                   10,839              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -           -                   662,202            -                   -                         -                     -                    662,202 4,232                666,434
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -           -                   -                   (10,910)            -                         -                     (10,910)              (10,910)            -                   (10,910)            
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                   -                   -           -                   662,202            (10,910)            -                         -                     (10,910)              651,292            4,232                655,524            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 586,397 1,906,510 -           58,743 8,139,893 (2,609) (38,558) 2,031 (39,136) 10,652,407 41,460 10,693,867

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทุนสาํรอง รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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                 1,497 29,700             (6,136)                -                   -                                 25,061 
         การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                   -                  1,613                 -                   -                                   1,613 
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                 1,497              29,700                 (4,523) -                   -                                 26,674 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                  -                     -                               272,439             272,439 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  -                     -                               272,439             272,439 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 576,260            1,840,110        4,260                 58,742              2,312,455         4,791,827         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทุนสาํรอง รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 586,105            1,894,710        1,203                 58,743              4,338,808         6,879,569         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
         การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
         เพิ่มหุน้สามญั 12                    292 11,800             (2,752)                -                   -                                   9,340 
         การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                   -                  1,549                 -                   -                                   1,549 
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
        การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                    292              11,800                 (1,203) -                   -                                 10,889 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -                   -                  -                     -                               294,238             294,238 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                  -                     -                               294,238             294,238 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 586,397            1,906,510        -                     58,743              4,633,046         7,184,696         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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