
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 195,035          117,588          43,642            30,651            
ลูกหนี้การคา 3
   กิจการที่เก่ียวของกัน 4 351,606          474,230          339,509          411,846          
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 803,098          882,976          305,883          272,532          

1,154,704       1,357,206       645,392          684,378          
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,083)             (4,540)             (2,883)             (4,260)             
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,151,621       1,352,666       642,509          680,118          
ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 4 -                      561                 48,805            19,332            
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,231,858       1,375,078       400,278          431,241          
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
    ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 12,819            18,327            2,846              5,772              
    ลูกหนี้อ่ืน 15,158            20,466            1,187              4,369              
    รายไดคาประกันความเสียหายคางรับ 92,345            113,432          -                      -                      
    คาใชจายจายลวงหนา 18,098            6,440              5,469              1,754              
    อ่ืน ๆ 22,072            36,692            12,656            14,337            
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 160,492          195,357          22,158            26,232            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,739,006       3,041,250       1,157,392       1,187,574       

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 6 -                      -                      920,568          920,568          
เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 86,006            87,093            2,423              2,423              
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 768                 772                 768                 772                 
เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 31,304            31,304            31,304            31,304            
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 6,066,524       6,186,891       1,493,225       1,539,743       
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 44,855            26,399            20,629            11,327            
เงินมัดจําและอ่ืนๆ 10,135            10,932            9,696              10,474            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,239,592       6,343,391       2,478,613       2,516,611       

รวมสินทรัพย 8,978,598       9,384,641       3,636,005       3,704,185       

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 4,392,998       4,460,734       1,150,398       1,171,352       
เจาหนี้การคา
   กิจการที่เก่ียวของกัน 4 47,306            49,093            397,383          410,642          
   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 628,955          817,292          138,615          202,594          
รวมเจาหนี้การคา 676,261          866,385          535,998          613,236          
สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 72,592            71,460            69,287            68,206            
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 384,058          395,131          67,887            65,539            
เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน 4 10,287            11,301            61,343            23,385            
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
   เจาหนี้อ่ืนจากการซื้ออุปกรณ 91,961            116,472          7,868              20,213            
   เจาหนี้อ่ืน 255,733          306,601          48,940            75,652            
   คาใชจายคางจาย 77,930            54,806            40,951            23,431            
   ดอกเบี้ยคางจาย 26,617            31,709            4,102              5,313              
   อ่ืน ๆ 17,822            7,916              680                 1,485              
รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 470,063          517,504          102,541          126,094          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,006,259       6,322,515       1,987,454       2,067,812       

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
   ภายในหนึ่งป 174,310          192,706          168,166          185,898          
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 606,257          559,179          120,526          35,869            

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 780,567          751,885          288,692          221,767          

รวมหนี้สิน 6,786,826       7,074,400       2,276,146       2,289,579       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 12

ทุนจดทะเบียน

   หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 500,000          500,000          500,000          500,000          

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 462,497,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 462,497          462,497          462,497          462,497          
สวนเกินมูลคาหุน 1,017,395       1,017,395       1,017,395       1,017,395       
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (6,560)             (7,993)             -                      -                      
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 50,000            50,000            50,000            50,000            

   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับซื้อหุนสามัญซื้อคืน 12.3 6,374              6,374              6,374              6,374              
   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) 434,936          554,311          (170,033)         (115,286)         

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,964,642       2,082,584       1,366,233       1,420,980       

หัก: หุนสามัญซื้อคืน 12.2 (6,374)             (6,374)             (6,374)             (6,374)             

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 1,958,268       2,076,210       1,359,859       1,414,606       

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 233,504          234,031          -                      -                      

รวมสวนของผูถือหุน 2,191,772       2,310,241       1,359,859       1,414,606       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,978,598       9,384,641       3,636,005       3,704,185       

 -                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

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



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได
รายไดจากการขาย 4 1,102,845       2,173,743       477,240          809,948          
รายไดอ่ืน
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 13 17,264            139,332          6,060              40,387            
   ดอกเบี้ยรับ 4 7,466              7,529              7,442              7,521              
   อ่ืน ๆ 11,277            29,426            5,553              11,108            
รวมรายไดอ่ืน 36,007            176,287          19,055            59,016            

รวมรายได 1,138,852       2,350,030       496,295          868,964          

คาใชจาย
ตนทุนขาย 4 994,866          1,844,871       451,032          720,281          
คาใชจายในการขาย 4 89,402            205,049          36,629            74,607            
คาใชจายในการบริหาร 71,926            95,349            34,307            28,458            
คาตอบแทนผูบริหาร 11,163            14,152            5,244              6,479              
ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง 19,921            -                      6,566              -                      

รวมคาใชจาย 1,187,278       2,159,421       533,778          829,825          

กําไร(ขาดทุน)กอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัท
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล (48,426)           190,609          (37,483)           39,139            
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,520)             1,179              -                      -                      

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล (50,946)           191,788          (37,483)           39,139            
คาใชจายทางการเงิน (68,811)           (71,080)           (17,264)           (13,812)           
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (119,757)         120,708          (54,747)           25,327            
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 14 (145)                (4,094)             -                      -                      
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (119,902)         116,614          (54,747)           25,327            

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (119,375)         110,605          (54,747)           25,327            
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (527)                6,009              
รวม (119,902)         116,614          

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) (0.26) 0.24 (0.12) 0.05

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 12.4 456,497,369 457,925,419 456,497,369 462,497,269

กําไรตอหุนปรับลด
   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) (0.26) 0.24 (0.12) 0.05

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 12.4 456,497,369 457,925,419 456,497,369 462,497,269

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี (119,757)         120,708          (54,747)           25,327            

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ

   (จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,520              (1,179)             -                      -                      

คาเสื่อมราคา            140,542            138,485 42,333            36,508            

คาตัดจําหนาย                1,177                1,299 154                 328                 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม                7,383                7,445 7,383              7,445              

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา              (1,457)                 (344) (1,377)             (442)                

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง              (1,291)          (133,910) (11,116)           (32,638)           

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยถาวร                       3                       5 (682)                (132)                

ขาดทุน(กําไร)จากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร -                      (348)                -                      4                     

กําไรจากการปองกันความเสี่ยงที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (108,888)         -                      (37,144)           -                      

ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม (7,383)             (7,445)             (7,383)             (7,445)             

คาเผื่อ(โอนกลับคาเผื่อ)การลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย (18,975)           5,391              879                 298                 

ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

   ในความตองการของตลาด 4                     (51)                  4                     (51)                  

คาใชจายดอกเบี้ย 67,853            69,539            17,037            13,579            

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน            (38,269)            199,595            (44,659)              42,781 

สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)

   ลูกหนี้การคา            208,997            (24,792)              42,712            (19,916)

   สินคาคงเหลือ            162,195              54,026              30,084            (10,028)

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน              45,738            (94,442)              11,525            (42,848)

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน                   797              (7,526)                   778            (22,206)

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจาหนี้การคา          (194,977)              11,963            (77,657)              50,688 

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน              89,449            173,074              37,710              56,281 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน            273,930            311,898                   493              54,752 

   จายดอกเบี้ย (74,047)           (71,240)           (18,810)           (13,261)           

   จายภาษีเงินได (1,849)             (547)                (212)                (156)                

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน            198,034            240,111            (18,529)              41,335 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551

งบกระแสเงินสด

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ                2,431                   338                        -                   380 

เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ              (7,196)          (346,677)            (15,791)          (196,965)

เงินสดจายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร            (19,633)                        -              (3,571)                        - 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน            (24,398)          (346,339)            (19,362)          (196,585)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   เพิ่มข้ึน(ลดลง)          (114,377)            162,611            (20,815)              37,614 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว            151,284                        -            102,834                        - 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว          (112,294)          (151,354)            (14,486)            (19,710)

เงินสดรับจากเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน                        -            145,117                        -            145,117 

เงินสดจายคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน            (20,802)            (10,564)            (16,651)            (10,438)

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน            (96,189)            145,810              50,882            152,583 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ              77,447              39,582              12,991              (2,667)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด            117,588            190,165              30,651              83,321 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด            195,035            229,747              43,642              80,654 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน รวมสวน หุนของบริษัทฯ สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน ที่ถือโดย สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน รอตัดบัญชี ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ บริษัทยอย ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2551            462,497         1,017,395            (10,948)              (9,209)              50,000                       -            989,320 -                      2,499,055       (14,810)                      225,848 2,710,093       
รายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

จัดสรรแลว

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                       -                       -              (4,229)                       -                       -                       -                       -                       -              (4,229)                       -                       - (4,229)             
กําไรจากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี                       -                       -                       -              20,883                       -                       -                       -                       -              20,883                       -                       - 20,883            
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน                       -                       -              (4,229)              20,883                       -                       -                       -                       -              16,654                       -                       -              16,654 
กําไรสุทธิสําหรับงวด                       -                       -                       -                       -                       -                       -            110,605                       -            110,605                       -                       - 110,605          
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                       -                       -              (4,229)              20,883                       -                       -            110,605                       -            127,259                       -                       -            127,259 
สวนของผูถือหุนสวนนอย                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                6,009 6,009              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 462,497          1,017,395       (15,177)           11,674            50,000            -                      1,099,925       -                      2,626,314       (14,810)           231,857          2,843,361       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน รวมสวน หุนของบริษัทฯ สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน ที่ถือโดย สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน รอตัดบัญชี ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ บริษัทยอย ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552            462,497         1,017,395              (7,993)                       -              50,000                6,374            554,311              (6,374)         2,076,210                       -            234,031 2,310,241       
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน:

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                       -                       -                1,433                       -                       -                       -                       -                       -                1,433                       -                       - 1,433              
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน                       -                       -                1,433                       -                       -                       -                       -                       -                1,433                       -                       -                1,433 
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด                       -                       -                       -                       -                       -                       -          (119,375)                       -          (119,375)                       -                       - (119,375)         
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                       -                       -                1,433                       -                       -                       -          (119,375)                       -          (117,942)                       -                       -          (117,942)
สวนของผูถือหุนสวนนอย                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                 (527) (527)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 462,497          1,017,395       (6,560)             -                      50,000            6,374              434,936          (6,374)             1,958,268       -                      233,504          2,191,772       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ความเสี่ยง สํารอง สํารองสําหรับ
และชําระแลว มูลคาหุน รอตัดบัญชี ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551            462,497         1,017,395              (3,668)              50,000                       -              96,581                       -         1,622,805 
รายไดที่รับรูสวนของผูถือหุน

จัดสรรแลว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

กําไรจากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี                       -                       -                7,769                       -                       -                       -                       -                7,769 
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน                       -                       -                7,769                       -                       -                       -                       -                7,769 
กําไรสุทธิสําหรับงวด                       -                       -                       -                       -                       -              25,327                       -              25,327 
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                       -                       -                7,769                       -                       -              25,327                       -              33,096 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551            462,497         1,017,395                4,101              50,000                       -            121,908                       -         1,655,901 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552            462,497         1,017,395                       -              50,000                6,374          (115,286)              (6,374)         1,414,606 
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด                       -                       -                       -                       -                       -            (54,747)                       -            (54,747)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552            462,497         1,017,395                       -              50,000                6,374          (170,033)              (6,374)         1,359,859 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้


