
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 747,945             891,812 271,571             270,916

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 4 4,256,877          4,079,693 2,605,751          2,484,260

สินคา้คงเหลือ 5 2,373,038          2,265,165 990,252             1,010,168

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 58,254               59,005 23,128               23,908

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,436,114          7,295,675          3,890,702          3,789,252          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 6 102,697             122,536 1,862 1,862

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     2,651,366 2,627,823

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 166,723             195,773 194,510             195,773

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 9 9,225,413          9,137,328 5,118,858          4,965,242

ค่าความนิยม 117,498             117,498 -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 315,046             328,897 112,829             118,867

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,194               51,684 -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 127,982             78,295 110,873             55,144

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,107,553        10,032,011        8,190,298          7,964,711          

รวมสินทรัพย์ 17,543,667        17,327,686        12,081,000        11,753,963        

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 10 1,652,019          1,808,270 692,359             683,685

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 11 2,570,735          2,520,144 1,968,114          1,790,134

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าซือและเช่าการเงิน

   ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 6,891 14,692 3,877                 12,019

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาว

   ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 506,634             550,441 397,823             343,304

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 40,494               48,729 -               -               

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,597                 1,743 -               158

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,778,370          4,944,019          3,062,173          2,829,300          

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าซือและเช่าการเงิน 10 6,680                 7,730 2,016                 2,451

เงนิกูย้มืระยะยาว 10 1,836,733          2,147,646 1,626,162          1,969,346

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 51,526               48,853 13,195               9,236

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 155,190             151,934 64,795               64,061

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,050,129          2,356,163          1,706,168          2,045,094          

รวมหนีสิน 6,828,499          7,300,182          4,768,341          4,874,394          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12

      ทุนจดทะเบียน 586,397 587,427 586,397 587,427

      ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 586,397             586,105 586,397             586,105

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,906,510          1,894,710 1,906,510          1,894,710

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ -                     1,203 -                     1,203

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 58,743               58,743 58,743               58,743

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,167,168          7,477,691 4,761,009          4,338,808

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (44,091)              (28,226) -                     -                     

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,674,727        9,990,226          7,312,659          6,879,569          

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 40,441               37,278 -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,715,168        10,027,504        7,312,659          6,879,569          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,543,667        17,327,686        12,081,000        11,753,963        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 3,663,505          3,578,638          2,023,152          1,720,872          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                    -                    483,404             560,774             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                    -                    26,493               10,630               

รายไดอื้น 14 73,833               60,493               50,145               23,240               

รวมรายได้ 3,737,338          3,639,131          2,583,194          2,315,516          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 3 2,528,199          2,308,609          1,537,808          1,208,363          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 177,701             150,138             115,452             76,300               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 306,938             304,238             128,822             122,394             

ตน้ทุนทางการเงิน 32,764               45,712               23,165               36,863               

รวมค่าใช้จ่าย 3,045,602          2,808,697          1,805,247          1,443,920          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 6,433                 7,065                 -                    -                    

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 698,169             837,499             777,947             871,596             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (21,070)             (20,262)             (4,974)               1,426                 

กาํไรสําหรับงวด 677,099             817,237             772,973             873,022             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

     ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                    (57,870)             -                    (26,775)

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    11,574               -                    5,355

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

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

     งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,955)               (3,113)               -                    -                    

(4,955)               (3,113)               -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,955)               (49,409)             -                    (21,420)             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 672,144             767,828             772,973             851,602             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 672,285             811,798             772,973 873,022

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,814                 5,439                 -                    -                    

กาํไรสําหรับงวด 677,099 817,237 772,973 873,022

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 667,330             762,389             772,973 851,602

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,814                 5,439                 -                    -                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 672,144 767,828 772,973 851,602

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 16 1.15 1.41 1.32 1.51

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 16 1.15 1.38 1.32 1.49

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 3

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 7,199,924          7,107,835          3,908,662          3,350,573          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                    -                    506,144             560,774             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 6 -                    -                    26,493               10,630               

รายไดอื้น 14 135,782             92,752               112,574             71,498               

รวมรายได้ 7,335,706          7,200,587          4,553,873          3,993,475          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและให้บริการ 3 4,980,697          4,639,803          2,977,712          2,385,141          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 338,969             286,892             211,451             147,780             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 589,212             590,492             247,124             242,346             

ตน้ทุนทางการเงิน 63,100               92,187               46,415               74,122               

รวมค่าใช้จ่าย 5,971,978          5,609,374          3,482,702          2,849,389          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 10,874               12,956               -                    -                    

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,374,602          1,604,169          1,071,171          1,144,086          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (31,069)             (30,176)             (3,960)               1,375                 

กาํไรสําหรับงวด 1,343,533          1,573,993          1,067,211          1,145,461          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                    (57,870)             -                    (26,775)

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    11,574               -                    5,355

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

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (15,865) (9,178)               -                    -                    

(15,865)             (9,178)               -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (15,865)             (55,474)             -                    (21,420)             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,327,668          1,518,519          1,067,211          1,124,041          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,334,487          1,562,840          1,067,211 1,145,461

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,046                 11,153               -                    -                    

กาํไรสําหรับงวด 1,343,533 1,573,993 1,067,211 1,145,461

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,318,622          1,507,366          1,067,211 1,124,041

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,046                 11,153               -                    -                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,327,668 1,518,519 1,067,211 1,124,041

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 16 2.28 2.71 1.82 1.99

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 16 2.28 2.67 1.82 1.95

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน

จากการซือเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเพมิเติม

ในราคาทีสูงกว่า ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลค่าตามบญัชี การเปลียนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที

ทีออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอืน ของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทีจะซือหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัทีซือ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรง

     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

          เพมิหุน้สามญั 12                11,248 80,501              (9,190)               -                    -                    -                    -                          -                      -                     82,559              -                    82,559

          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                    -                    2,347                -                    -                    -                    -                          -                      -                     2,347                -                    2,347

          เงินปันผล -                    -                    -                    -                    (576,244)           -                    -                          -                      -                     (576,244)                          (3,426)            (579,670)

    รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 11,248              80,501              (6,843)               -                    (576,244)           -                    -                          -                      -                     (491,338)                          (3,426) (494,764)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    1,562,840         -                    -                          -                      -                     1,562,840 11,153              1,573,993

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    (46,296)             (9,178)               -                          -                      (9,178)                (55,474) -                    (55,474)             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    1,516,544         (9,178)               -                          -                      (9,178)                1,507,366         11,153              1,518,519         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 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)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินของเงินลงทุน

จากการซือเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเพมิเติม

ในราคาทีสูงกว่า ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลค่าตามบญัชี การเปลียนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที

ทีออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอืน ของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทีจะซือหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน  ณ วนัทีซือ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรง

     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

          เพมิหุน้สามญั 12                     292 11,800              (2,752)               -                    -                    -                    -                          -                      -                     9,340 -                    9,340

          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                    -                    1,549 -                    -                    -                    -                          -                      -                     1,549                -                                     1,549 

          เงินปันผล 18 -                    -                    -                    -                    (645,010)           -                    -                          -                      -                                (645,010)                (7,093)            (652,103)

    รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 292 11,800              (1,203)               -                    (645,010)           -                    -                          -                      -                     (634,121)                (7,093)            (641,214)

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อย

          การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

                โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                          -                      -                     -                    1,210                1,210                

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียของบริษทัย่อย -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                          -                      -                     -                    1,210                1,210                

รวมรายการกับผู้ถอืหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 292                   11,800              (1,203)               -                    (645,010)           -                    -                          -                      -                     (634,121)           (5,883)               (640,004)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    1,334,487         -                    -                          -                      -                     1,334,487 9,046                1,343,533

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    (15,865)             -                          -                      (15,865)              (15,865)             -                    (15,865)             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    1,334,487         (15,865)             -                          -                      (15,865)              1,318,622         9,046                1,327,668         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 586,397 1,906,510 -                    58,743 8,167,168 (7,564) (38,558) 2,031 (44,091) 10,674,727 40,441 10,715,168

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



บริษทั เคซีอี อเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทุนสาํรอง รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทจีะซือหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2559

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

         เพมิหุน้สามญั 12                11,248                80,501                (9,190) -                    -                                   82,559 

         การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                    -                                     2,347 -                    -                                     2,347 

         เงนิปันผล -                    -                    -                    -                               (576,244)            (576,244)

    รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                11,248                80,501                (6,843) -                               (576,244)            (491,338)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    1,145,461         1,145,461         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                                 (21,420)              (21,420)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    1,124,041         1,124,041         

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เคซีอี อเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทุนสาํรอง รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทจีะซือหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 586,105            1,894,710         1,203                58,743              4,338,808         6,879,569         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรง

     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

         เพมิหุน้สามญั 12                     292 11,800              (2,752)               -                    -                                     9,340 

         การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                    -                    1,549                -                    -                                     1,549 

         เงนิปันผล 18 -                    -                    -                    -                               (645,010)            (645,010)

    รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ

         การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น                     292                11,800                (1,203) -                               (645,010)            (634,121)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                              1,067,211           1,067,211 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    -                              1,067,211           1,067,211 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 586,397            1,906,510         -                    58,743              4,761,009         7,312,659         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,343,533          1,573,993          1,067,211          1,145,461          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,874)             (12,956)             -                    -                    

ค่าเสือมราคาของทีดิน อาคารและอปุกรณ์

   และอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 437,876             413,600             209,273             186,441             

ค่าตดัจาํหน่าย 16,022               16,604               6,084                 6,097                 

4,487                 16,421               3,033                 5,526                 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 652                    (7,736)               (37)                    (2,175)               

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 58 8 58                      8                       

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (2,442)               32,831               -                    -                    

สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 7,581                 5,690                 2,704                 2,128                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนและ 

   การป้องกนัความเสียงทียงัไม่เกิดขึนจริง (46,958)             (38,740)             (61,487)             (41,034)             

รายการจากการจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,549                 2,347                 796                    998                    

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่า

   เงินลงทุนชวัคราวในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                    (429)                  -                        (429)                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    (506,144)           (560,774)           

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                    -                    (26,493)             (10,630)             

ดอกเบียจา่ย 57,857               86,848               44,287               72,577               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 31,069               30,176               3,960                 (1,375)               

1,840,410 2,118,657 743,245 802,819

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (221,618)           (376,297)           (147,935)           (493,565)           

สินคา้คงเหลือ (112,360)           (81,760)             16,883               (54,953)             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4,196                 (51,240)             2,480                 (20,569)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,251                 (3,250)               (8,530)               779                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 11,684 216,885 137,001 171,525

หนีสินหมุนเวียนอืน (146)                  2,406                 (159)                  1,936                 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน (4,325)               (1,394)               (1,970)               (129)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,520,092 1,824,007 741,015             407,843             

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (30,736)             (37,349)             (1,700)               (904)                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,489,356 1,786,658 739,315             406,939             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเครืองจกัรและอปุกรณ์ 1,118                 5,042                 194                    4,963                 

เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (511,935)           (353,675)           (357,859)           (231,072)           

เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,172)               (3,907)               (46)                    (1,290)               

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราวในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                    3,012                 -                        3,012                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                    -                    (22,790)             -                    

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 26,493               10,630               26,493               10,630               

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    506,144             560,774             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (486,496)           (338,898)           152,136             347,017             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจา่ย (60,870)             (90,468)             (46,403)             (74,712)             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจาก

   สถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (150,618)           (482,810)           7,910                 (51,201)             

เงินสดจ่ายคืนหนีสินตามสญัญาเช่าซือและเช่าการเงิน (9,294)               (19,435)             (9,021)               (15,523)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 400,562             137,939             315,662             137,939             

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (673,309)           (350,714)           (523,274)           (211,120)           

เงินสดรับจากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 1,210                 -                    -                    -                    

เงินสดรับจากการเพิมทุนและการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 9,340 82,559 9,340                 82,559               

จ่ายเงินปันผล (652,103) (579,670) (645,010)           (576,244)           

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,135,082)         (1,302,599)         (890,796)           (708,302)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (132,222)           145,161             655                    45,654               

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศสินงวด (11,645) (5,029) -                    -                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (143,867) 140,132 655 45,654

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 891,812 673,483 270,916 179,909             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 747,945 813,615 271,571 225,563

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

15



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

ข้อมูลเพมิเติมประกอบงบกระแสเงนิสด

       ลูกหนีหมุนเวียนอืนจากการขายเครืองจกัรและอปุกรณ์ 

           ลดลงสุทธิ 58                      -                    188                    130                    

       ทรัสตรี์ซีทจากการซือเครืองจกัรและอปุกรณ์

           ลดลงสุทธิ (15,877)             (9,231)               (7,548)               (5,329)               

        เจา้หนีหมุนเวียนอืนจากการซือเครืองจกัรและอปุกรณ์

           เพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 38,897               (48,166)             59,669               (107,929)           

        การซือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือและเช่าการเงิน

            เพมิขึนสุทธิ 443                    8,970                 443                    1,471                 

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซึงไม่เกียวขอ้งกบักระแสเงินสด

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซึงไม่เกียวขอ้งกบักระแสเงินสด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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