
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,139,700,854   891,811,783       453,312,763        270,916,266         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 3,875,763,454   4,079,692,881    2,348,467,026     2,484,260,335      
สินคา้คงเหลือ 7 2,428,303,813   2,265,165,588    1,085,237,142     1,010,167,800      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 60,800,006        59,004,852         26,424,713          23,908,405           
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,504,568,127   7,295,675,104    3,913,441,644     3,789,252,806      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 110,494,096      122,535,637       1,862,010            1,862,010             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                     -                      2,651,365,774     2,627,822,595      
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 10 165,622,908      195,772,672       193,226,726        195,772,672         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 9,509,951,618   9,137,328,293    5,534,903,061     4,965,242,060      
ค่าความนิยม 12 117,497,703      117,497,703       -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 316,793,733      328,896,982       118,422,821        118,867,354         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 52,242,215        51,684,229         -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 73,083,495        78,294,933         51,616,098          55,143,950           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,345,685,768 10,032,010,449  8,551,396,490     7,964,710,641      

รวมสินทรัพย์ 17,850,253,895 17,327,685,553  12,464,838,134   11,753,963,447    
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
   จากสถาบนัการเงิน 15 1,156,034,310   1,808,270,238    435,000,000        683,684,653         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 16 2,802,250,596   2,520,144,378    2,157,605,545     1,790,134,120      
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 587,600,674      550,440,397       504,400,674        343,304,079         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 4,525,931 14,692,338 1,700,033            12,019,315           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 42,746,771        48,729,264         -                       -                       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,584,157          1,742,861           -                       158,500                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,594,742,439   4,944,019,476    3,098,706,252     2,829,300,667      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 15 1,766,536,299   2,147,646,402    1,526,607,499     1,969,346,401      
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 15 4,813,521          7,729,478           1,498,001            2,451,391             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 47,478,589        48,852,860         10,434,352          9,235,535             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 162,375,687      151,934,024       67,409,475          64,060,840           
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,981,204,096   2,356,162,764    1,605,949,327     2,045,094,167      

รวมหน้ีสิน 6,575,946,535   7,300,182,240    4,704,655,579     4,874,394,834      

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 18
      ทุนจดทะเบียน 586,396,798      587,426,511       586,396,798        587,426,511         
      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 586,396,798      586,104,798       586,396,798        586,104,798         
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,906,510,486   1,894,709,665    1,906,510,486     1,894,709,665      
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 19 -                     1,203,027           -                       1,203,027             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 58,742,651        58,742,651         58,742,651          58,742,651           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,732,167,397   7,477,691,427    5,208,532,620     4,338,808,472      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 20 (55,127,226)       (28,226,002)        -                       -                       
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,228,690,106 9,990,225,566    7,760,182,555     6,879,568,613      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 45,617,254        37,277,747         -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,274,307,360 10,027,503,313  7,760,182,555     6,879,568,613      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,850,253,895 17,327,685,553  12,464,838,134   11,753,963,447    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9  



บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 21 14,195,406,519 13,797,491,995 7,791,433,653 6,805,465,929     
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4, 9 -                  -                  1,067,298,280 2,363,388,914     
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 4, 8 -                  -                  26,492,898       10,629,560          
รายไดอ้ื่น 22 301,422,142    180,586,622    239,261,424    112,398,311        
รวมรายได้ 14,496,828,661 13,978,078,617 9,124,486,255 9,291,882,714     

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 9,933,130,423 8,984,980,450 5,950,745,224 4,902,759,724     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 23 687,735,543    567,829,736    440,980,612    306,756,581        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 1,129,898,052 1,127,067,702 479,391,407    466,914,966        
ตน้ทุนทางการเงิน 27 126,870,010    171,488,388    92,420,006       138,908,664        
รวมค่าใช้จ่าย 11,877,634,028 10,851,366,276 6,963,537,249 5,815,339,935     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 22,087,112      28,498,887      -                   -                      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,641,281,745 3,155,211,228 2,160,949,006 3,476,542,779     
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 28 (78,447,467)    (98,260,495)    (1,198,817)       5,908,171           
กําไรสําหรับปี 2,562,834,278 3,056,950,733 2,159,750,189 3,482,450,950     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (26,901,224)    (1,379,485)      -                   -                      
รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
       กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (26,901,224)      (1,379,485)        -                    -                       

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
       ท่ีกาํหนดไว้ 17 -                  (57,869,598)    -                   (26,774,417)         
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
        ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 14 -                  11,573,920      -                   5,354,883
รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
        กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                  (46,295,678)    -                   (21,419,534)         
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (26,901,224)    (47,675,163)    -                   (21,419,534)         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,535,933,054 3,009,275,570 2,159,750,189 3,461,031,416

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,544,502,011 3,038,747,419 2,159,750,189 3,482,450,950     
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,332,267      18,203,314      -                   -                      
กําไรสําหรับปี 2,562,834,278 3,056,950,733 2,159,750,189 3,482,450,950     

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,517,600,787 2,991,072,256 2,159,750,189 3,461,031,416     
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,332,267      18,203,314      -                   -                      
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,535,933,054 3,009,275,570 2,159,750,189 3,461,031,416     

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 30 4.34 5.23 3.68 5.99
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 30 4.34 5.18 3.68 5.94

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา่ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลค่าตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

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

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 574,763,198    1,810,409,662 8,782,511       58,742,651     5,647,478,562       9,680,462          (38,558,460)        2,031,481                    (26,846,517) 8,073,330,067   26,876,677        8,100,206,744   
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพิ่มหุน้สามญั 18, 19 11,341,600      84,300,003      (10,075,895)    -                 -                        -                    -                     -                      -                      85,565,708        -                    85,565,708        
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                  -                  2,496,411       -                 -                        -                    -                     -                      -                      2,496,411          -                    2,496,411          
          เงินปันผล 31 -                  -                  -                 -                 (1,162,238,876)      -                    -                     -                      -                      (1,162,238,876)  (9,012,244)         (1,171,251,120)  
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 11,341,600      84,300,003      (7,579,484)      -                 (1,162,238,876)      -                    -                     -                      -                      (1,074,176,757)  (9,012,244)         (1,083,189,001)  
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
          การเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
               โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                  -                  -                 -                 -                        -                    -                     -                      -                      -                    1,210,000          1,210,000          
    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                  -                  -                 -                 -                        -                    -                     -                      -                      -                    1,210,000          1,210,000          
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 11,341,600      84,300,003      (7,579,484)      -                 (1,162,238,876)      -                    -                     -                      -                      (1,074,176,757)  (7,802,244)         (1,081,979,001)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                  -                 -                 3,038,747,419       -                    -                     -                      -                      3,038,747,419 18,203,314 3,056,950,733 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                 -                 (46,295,678)           (1,379,485)         -                     -                      (1,379,485)           (47,675,163) -                    (47,675,163)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                 -                 2,992,451,741       (1,379,485) -                     -                      (1,379,485) 2,991,072,256   18,203,314        3,009,275,570   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 586,104,798 1,894,709,665 1,203,027 58,742,651 7,477,691,427 8,300,977 (38,558,460) 2,031,481 (28,226,002) 9,990,225,566 37,277,747 10,027,503,313 

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา่ ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั มูลค่าตามบญัชี การเปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน ส่วนไดเ้สียที่
ที่ออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของบริษทัยอ่ย สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื่น ของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

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

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 586,104,798    1,894,709,665 1,203,027       58,742,651     7,477,691,427       8,300,977          (38,558,460)        2,031,481           (28,226,002)         9,990,225,566   37,277,747        10,027,503,313 
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
          เพิ่มหุน้สามญั 18, 19 292,000           11,800,821      (2,751,741)      -                 -                        -                    -                     -                      -                      9,341,080          -                    9,341,080          
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                  -                  1,548,714       -                 -                        -                    -                     -                      -                      1,548,714          -                    1,548,714          
          เงินปันผล 31 -                  -                  -                 -                 (1,290,026,041)      -                    -                     -                      -                      (1,290,026,041)  (11,202,760)       (1,301,228,801)  
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 292,000           11,800,821      (1,203,027)      -                 (1,290,026,041)      -                    -                     -                      -                      (1,279,136,247)  (11,202,760)       (1,290,339,007)  
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย
          การเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
               โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                  -                  -                 -                 -                        -                    -                     -                      -                      -                    1,210,000          1,210,000          
    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทย่อย -                  -                  -                 -                 -                        -                    -                     -                      -                      -                    1,210,000          1,210,000          
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 292,000           11,800,821      (1,203,027)      -                 (1,290,026,041)      -                    -                     -                      -                      (1,279,136,247)  (9,992,760)         (1,289,129,007)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                  -                 -                 2,544,502,011       -                    -                     -                      -                      2,544,502,011 18,332,267 2,562,834,278 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                 -                 -                        (26,901,224)       -                     -                      (26,901,224)         (26,901,224) -                    (26,901,224)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                 -                 2,544,502,011       (26,901,224) -                     -                      (26,901,224) 2,517,600,787   18,332,267        2,535,933,054   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 586,396,798 1,906,510,486 -                 58,742,651 8,732,167,397 (18,600,247) (38,558,460) 2,031,481 (55,127,226) 11,228,690,106 45,617,254 11,274,307,360 

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ใบสาํคญั
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 574,763,198 1,810,409,662 8,782,511 58,742,651 2,040,015,932 4,492,713,954
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
          เพิ่มหุน้สามญั 18, 19       11,341,600         84,300,003      (10,075,895) -                  -                      85,565,708 
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                  -                    2,496,411 -                  -                      2,496,411 
          เงินปันผล 31 -                  -                    -                  -                      (1,162,238,876)      (1,162,238,876)
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
        การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น       11,341,600         84,300,003        (7,579,484) -                      (1,162,238,876)      (1,074,176,757)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                    -                  -                  3,482,450,950    3,482,450,950     
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                    -                  -                           (21,419,534) (21,419,534)        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                    -                  -                        3,461,031,416       3,461,031,416
  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 586,104,798     1,894,709,665   1,203,027         58,742,651       4,338,808,472      6,879,568,613       

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ใบสาํคญั
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 586,104,798 1,894,709,665 1,203,027 58,742,651 4,338,808,472 6,879,568,613
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
          การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
          เพิ่มหุน้สามญั 18, 19             292,000         11,800,821        (2,751,741) -                  -                      9,341,080 
          การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                  -                    1,548,714 -                  -                      1,548,714 
          เงินปันผล 31 -                  -                    -                  -                      (1,290,026,041)      (1,290,026,041)
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ
        การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น             292,000         11,800,821        (1,203,027) -                      (1,290,026,041)      (1,279,136,247)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือขาดทุน -                  -                    -                  -                  2,159,750,189    2,159,750,189     
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                    -                  -                        2,159,750,189       2,159,750,189
  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 586,396,798     1,906,510,486   -                  58,742,651       5,208,532,620      7,760,182,555       

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

  

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 2,562,834,278 3,056,950,733 2,159,750,189 3,482,450,950     
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (22,087,112)    (28,498,887)    -                   -                     
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์
    และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 884,441,080   849,140,866   427,681,939   389,966,271        
ค่าตดัจาํหน่าย 32,762,887     32,843,831     12,680,189     12,250,542          

(19,132,363)    21,680,821     (2,322,998)       5,675,424            
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 502,620          (8,460,498)      (1,068,105)       (2,343,702)           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 20,577,868     12,482,471     10,871,540     7,350,323            
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,490,957 13,569,121 7,863,249        166,981              
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (9,000,422)      57,440,615     -                   -                     
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 15,178,444     11,382,732     5,407,451        4,256,925            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและ
   การป้องกนัความเส่ียงท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (119,027,956)  (26,850,205)    (122,968,690)  (27,346,165)         
รายการจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,548,714       2,496,411       795,535           1,005,523            
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                  (428,685)         -                   (428,685)             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                  -                  (1,067,298,280) (2,363,388,914)    
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                  -                  (26,492,898)    (10,629,560)         
ดอกเบ้ียจ่าย 117,363,972   161,619,612   88,615,898     135,377,610        
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 78,447,467     98,260,495     1,198,817        (5,908,171)           

3,550,900,434 4,253,629,433 1,494,713,836 1,628,455,352     
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 165,253,518   509,253,110   111,804,295   (323,908,383)       
สินคา้คงเหลือ (164,583,730)  (615,386,089)  (83,617,885)    (322,122,991)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,509,070     (16,973,678)    772,783           (10,774,759)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,544,062)      9,721,833       2,209,467        9,881,169            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 105,409,601   348,986,877   161,981,258   416,415,122        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (158,704)         158,705          (158,500)          158,500              
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (4,736,781)      (4,415,334)      (2,058,815)       (129,260)             
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 3,663,049,346 4,484,974,857 1,685,646,439 1,397,974,750     
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (89,943,912)    (111,390,353)  (3,289,091)       (2,430,295)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,573,105,434 4,373,584,504 1,682,357,348 1,395,544,455     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม

(บาท)

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,891,923       10,131,237     1,275,113        5,322,307            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,052,734,828) (852,592,210)  (788,726,025)  (464,154,870)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,659,638)    (7,559,182)      (12,235,656)    (3,758,023)           
เงินสดจ่ายในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                  (195,960,486)  -                   (195,960,486)       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                  3,011,605       -                   3,011,605            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                  -                  (22,790,000)    (23,980,000)         
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 26,492,898     10,629,560     26,492,898     10,629,560          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                  -                  1,067,298,280 2,363,388,914     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,044,009,645) (1,032,339,476)      271,314,610       1,694,499,007

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (117,423,236)  (165,798,603)  (89,049,742)    (138,388,402)       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินลดลง (632,570,107)  (411,987,349)  (241,136,581)  (338,632,464)       
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน (13,973,919)    (40,603,358)    (12,164,228)    (31,662,827)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 832,284,050   782,727,770   697,644,050   532,727,770        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (1,039,580,317) (2,201,911,581) (845,883,999)  (1,947,617,016)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                  1,210,000       -                   1,210,000            
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง 1,210,000       -                  -                   -                     
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 9,341,080 85,565,708 9,341,080        85,565,708          
เงินปันผลจ่าย (1,301,228,801) (1,171,251,120) (1,290,026,041) (1,162,238,876)    
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (2,261,941,250) (3,122,048,533) (1,771,275,461) (2,999,036,107)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 267,154,539   219,196,495   182,396,497   91,007,355          
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศส้ินปี (19,265,468)    (867,829)         -                   -                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 247,889,071   218,328,666   182,396,497   91,007,355          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 891,811,783   673,483,117   270,916,266   179,908,911        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,139,700,854 891,811,783   453,312,763   270,916,266        

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด
1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด
        ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ 95,000            95,000            225,320           98,309                
        ทรัสตรี์ซีทจากการซ้ือเคร่ืองจกัร
           และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (12,093,020)    (2,722,088)      (7,548,072)       2,218,763            
        เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน
           (ลดลง) สุทธิ 175,541,768   (71,523,398)    230,776,347   (111,565,743)       
2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด
        การซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 891,555          13,115,687     891,555           1,471,402            

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
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