
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

          สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 200,713 147,599 77,922 82,312
     ลูกหนี้การคา 4
        กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 517,649 550,907 186,529 216,097
        กิจการอื่น 1,553,329 1,461,679 432,546 398,140

2,070,978 2,012,586 619,075 614,237
     หัก : คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,674) (1,033) (2,674) (1,033)
     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2,068,304 2,011,553 616,401 613,204
     ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้น
        แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 5 241 2 5,678 5,952
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 1,283,897 1,370,555 354,863 359,902
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
        ลูกหนี้กรมสรรพากร 6,481 11,046 2,232 3,913
        คาใชจายจายลวงหนา 14,701 4,536 4,083 1,455
        อื่น ๆ 26,841 23,852 11,108 6,586
     รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 48,023 39,434 17,423 11,954

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,601,178 3,569,143 1,072,287 1,073,324

สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 - - 919,098 916,938
     เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 75,427 81,116 2,423 2,423
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,117 1,057 1,117 1,057
     เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 3,317 3,411 - -
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 5,512,973 5,469,700 1,069,235 1,022,292
     คาความนิยม - สุทธิ 51 68 - -
     คาความนิยมติดลบ - สุทธิ (9,882) (10,781) - -
     เงินมัดจําและอื่นๆ 1,959 1,859 1,734 1,634

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,584,962 5,546,430 1,993,607 1,944,344

รวมสินทรัพย 9,186,140 9,115,573 3,065,894 3,017,668
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

               หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 3,486,158 3,420,514 761,547 821,647
     เจาหนี้การคา
        กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 64,970 67,794 318,561 284,466
        กิจการอื่น 1,235,212 1,151,868 279,372 258,874
     รวมเจาหนี้การคา 1,300,182 1,219,662 597,933 543,340
     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 636,811 696,813 70,569 74,649
     เจาหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 8,576 10,812 10,824 13,124
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น
        เจาหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ 112,064 166,516 42,552 44,416
        คาใชจายคางจาย 197,911 163,948 69,702 49,428
        เจาหนี้อื่น 117,244 84,239 - 2,029
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 11,648 5,948 - -
        ดอกเบี้ยคางจาย 31,913 28,529 3,452 3,044
        อื่น ๆ 7,315 6,263 3,453 1,520
     รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 478,095 455,443 119,159 100,437

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,909,822 5,803,244 1,560,032 1,553,197

หนี้สินไมหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 932,287 1,029,054 83,772 48,245

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 932,287 1,029,054 83,772 48,245

รวมหนี้สิน 6,842,109 6,832,298 1,643,804 1,601,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

          สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 11

     ทุนจดทะเบียน
        หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 450,000 450,000 450,000 450,000
     ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
        หุนสามัญ 314,930,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 314,930 314,930 314,930 314,930
     สวนเกินมูลคาหุน 1,017,395 1,017,395 1,017,395 1,017,395
     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (9,441) (7,401) - -
     กําไร(ขาดทุน)จากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี (1,166) (4,033) 248 (944)
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 45,000 45,000 45,000 45,000
        ยังไมไดจัดสรร 790,976 736,893 67,261 62,589

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,157,694 2,102,784 1,444,834 1,438,970
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 11.2 (22,744) (22,744) (22,744) (22,744)

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 209,081 203,235 - -

รวมสวนของผูถือหุน 2,344,031 2,283,275 1,422,090 1,416,226

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,186,140 9,115,573 3,065,894 3,017,668
 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได

     รายไดจากการขาย 5 2,075,311       1,713,143       664,580          580,959          

     รายไดอื่น

         ดอกเบี้ยรับ 5 7,810              7,678              7,809              7,678              

         กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 1,460              -

         อื่น ๆ 30,119            25,227            12,263            8,712              

     รวมรายไดอื่น 37,929            32,905            21,532            16,390            

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - 1,592              - -

รวมรายได 2,113,240 1,747,640 686,112 597,349

คาใชจาย

     ตนทุนขาย 5 1,700,270       1,455,520       573,778          520,644          

     คาใชจายในการขายและบริหาร 5 269,375          261,168          95,310            86,096            

     ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 1,165              19,095            - 8,616              

     คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 68,336            

     สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,718              - - -

รวมคาใชจาย 1,974,528 1,735,783 669,088 683,692

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 138,712 11,857 17,024 (86,343)

ดอกเบี้ยจาย (74,523)          (64,247)          (12,352)          (8,756)            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 (5,700)            (3,675)            - -

กําไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 58,489 (56,065) 4,672 (95,099)

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (4,406)            (9,739)            - -

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 54,083 (65,804) 4,672 (95,099)

กําไรตอหุน (บาท)

     กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน

        กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.17 (0.21) 0.02 (0.31)

        จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 11.3 310,025,000 310,285,000 310,025,000 310,285,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

งบกําไรขาดทุน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 54,083 (65,804) 4,672 (95,099)

     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)สุทธิจาก

        กิจกรรมดําเนินงาน :

        สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

           ตามวิธีสวนไดเสีย 3,718              (1,592)            - -

        คาเสื่อมราคา           129,639           132,933 27,411            29,393            

        คาความนิยมตัดจําหนาย - สุทธิ                 (882)                 (882) - -

        คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ               7,383               7,383 7,383              7,383              

        หนี้สูญ               1,641                  708 1,641              619                 

        ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง            (17,388)            (15,183) (12,677)          5,897              

        กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร                   (70)              (1,003) (1,121)            (310)               

        ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 385                 17                   - -

        ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม              (7,383)              (7,383) (7,383)            (7,383)            

        คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 1,601 12,732 2,317              9,589              

        คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 68,336            

        ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

           ในความตองการของตลาด (60)                  68                   (60)                  68                   

        สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิของบริษัทยอย 4,406              9,739              - -

        กําไรสุทธิจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

           ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน           177,073             71,733             22,183             18,493 

     สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

        ลูกหนี้การคา            (72,600)             61,922              (1,174)             38,991 

        สินคาคงเหลือ             85,057          (203,372)               2,722            (65,700)

        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น              (7,385)             20,503              (5,170)              (3,470)

        สินทรัพยไมหมุนเวียน                 (100)               3,768                 (100)                   (25)

     หนี้สินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน

        เจาหนี้การคา             98,703           109,310             62,539             82,918 

        หนี้สินหมุนเวียนอื่น             75,646             50,202             18,973             18,602 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน           356,394           114,066             99,973             89,809 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ                  244  -               1,121                  390 

     เงินสดจายในการซื้อที่ดินและอุปกรณ          (159,872)            (87,106)            (77,510)              (5,265)

     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                   (69)                     21  -  - 

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน          (159,697)            (87,085)            (76,389)              (4,875)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)             10,877           179,498            (59,905)              (5,885)

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว             52,862 -             52,862 -

     เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว          (207,322)          (177,908)            (20,931)            (19,876)

     บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทใหญ  -                 (692)  -  - 

        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน          (143,583)                  898            (27,974)            (25,761)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ             53,114             27,879              (4,390)             59,173 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด           147,599           172,811             82,312             38,642 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด           200,713           200,690             77,922             97,815 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 75,541 64,251 13,602 8,941

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 453 2,104 191 170

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง จัดสรรแลว - หุนของบริษัทฯที่ สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน รอตัดบัญชี สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550             314,930          1,017,395               (7,401)               (4,033)               45,000             736,893 (22,744)             203,235 2,283,275
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  -  -               (2,040)  -  -  -  -  - (2,040)

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

กําไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  -  -               54,083  -                 4,406 58,489
กําไรจากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี  -  -  -                 2,867  -  -  -  - 2,867
สวนของผูถือหุนสวนนอย  -  -  -  -  -  -  -                 1,440 1,440
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 314,930 1,017,395 (9,441) (1,166) 45,000 790,976 (22,744) 209,081 2,344,031

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549             314,930          1,017,395                  (393)  -               45,000             853,614 (20,594)             190,064 2,400,016
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  -  -               (3,050)  -  -  -  -  - (3,050)
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  -  -             (65,804)  -                 9,739 (56,065)
บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  -  -  -  -  -  -                  (692)  - (692)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 314,930 1,017,395 (3,443) - 45,000 787,810 (21,286) 199,803 2,340,209

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง จัดสรรแลว - หุนของบริษัทฯที่
และชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน รอตัดบัญชี สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - ตามที่รายงานไวเดิม             314,930          1,017,395               (7,316)                  (944)               45,000             736,893             (22,744)          2,083,214 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ 2)  -  -                 7,316  -  -           (674,304)  -           (666,988)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - หลังปรับปรุง             314,930          1,017,395  -                  (944)               45,000               62,589             (22,744)          1,416,226 
กําไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  -  -                 4,672  -                 4,672 
กําไรจากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี  -  -  -                 1,192  -  -  -                 1,192 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550             314,930          1,017,395  -                    248               45,000               67,261             (22,744)          1,422,090 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม             314,930          1,017,395                  (393)  -               45,000             853,240             (20,594)          2,209,578 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ 2)  -  -                    393  -  -           (664,000)  -           (663,607)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - หลังปรับปรุง             314,930          1,017,395  -  -               45,000             189,240             (20,594)          1,545,971 
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม)  -  -  -  -  -             (95,099)  -             (95,099)
บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  -  -  -  -  -  -                  (692)                  (692)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  - หลังปรับปรุง             314,930          1,017,395  -  -               45,000               94,141             (21,286)          1,450,180 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้


