
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 107,716                      157,079             46,714                48,488               

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพ่ือคา 1,655                          1,458                 1,655                  1,458                 

ลูกหนี้การคา 2

   กิจการที่เก่ียวของกัน 3 451,555                      445,214             326,299              305,119             

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,405,151                   1,115,911          524,871              401,040             

รวม 1,856,706                   1,561,125          851,170              706,159             

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (425)                            (732)                   (217)                    (471)                   

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,856,281                   1,560,393          850,953              705,688             

ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะส้ันแก

   กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 3 38                               3                        1,807                  635                    

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 1,257,300                   1,160,263          349,064              371,675             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

    เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 3 -                                  -                         66,496                66,496               

    ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 9,415                          8,130                 2,902                  2,855                 

    ลูกหนี้อื่น 25,246                        11,580               12,918                2,968                 

    คาใชจายจายลวงหนา 22,056                        7,842                 6,766                  2,780                 

    อื่น ๆ 40,673                        35,179               9,613                  11,316               

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 97,390                        62,731               98,695                86,415               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,320,380                   2,941,927          1,348,888           1,214,359          

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 5 -                                  -                         1,192,068           1,192,068          

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 81,341                        81,777               2,422                  2,422                 

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซ้ือสินทรัพย 103,095                      101,183             100,040              99,596               

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 5,533,703                   5,618,885          1,301,219           1,320,044          

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 57,730                        56,213               37,270                36,695               

เงินมัดจําและอื่นๆ 7,254                          7,788                 5,774                  6,519                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,783,123                   5,865,846          2,638,793           2,657,344          
รวมสินทรัพย 9,103,503                   8,807,773          3,987,681           3,871,703          

 

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 9 3,195,882                   3,264,809          1,190,242           1,065,704          

เจาหนี้การคา

   กิจการที่เก่ียวของกัน 3 30,493                        23,847               292,914              300,866             

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,034,462                   850,043             251,810              276,429             

รวมเจาหนี้การคา 1,064,955                   873,890             544,724              577,295             

สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 105,497                      100,620             98,890                95,951               

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10 440,727                      354,785             35,160                50,090               

เจาหนี้อื่นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 3 16,460                        8,686                 16,155                73,300               

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   เจาหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ 40,492                        34,623               11,236                11,697               

   เจาหนี้อื่น 107,183                      117,383             20,094                17,645               

   คาใชจายคางจาย 125,691                      83,783               41,281                23,002               

   ดอกเบี้ยคางจาย 20,947                        21,697               4,463                  4,484                 

   อื่น ๆ 5,537                          12,053               1,142                  1,007                 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 299,850                      269,539             78,216                57,835               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,123,371                   4,872,329          1,963,387           1,920,175          

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 224,253                      243,093             215,962              237,392             

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 10 1,084,544                   1,213,787          120,373              112,643             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,308,797                   1,456,880          336,335              350,035             

รวมหนี้สิน 6,432,168                   6,329,209          2,299,722           2,270,210          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

บริษัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 11

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 463,061,769 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

      (31 ธันวาคม 2552: หุนสามัญ 462,497,269 หุน

         มูลคาหุนละ 1 บาท) 463,062                      462,497             463,062              462,497             

สวนเกินมูลคาหุน 1,023,632                   1,017,395          1,023,632           1,017,395          

เงินรับลวงหนาคาหุน 5,826                          2,219                 5,826                  2,219                 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (13,821)                       (11,473)              -                          -                         

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 50,000                        50,000               50,000                50,000               

   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับซ้ือหุนสามัญซ้ือคืน 11.3 6,456                          7,508                 6,456                  7,508                 

   ยังไมไดจัดสรร 906,763                      724,730             145,439              69,382               

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,441,918                   2,252,876          1,694,415           1,609,001          

หัก: หุนสามัญซ้ือคืน 11.2 (6,456)                         (7,508)                (6,456)                 (7,508)                

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 2,435,462                   2,245,368          1,687,959           1,601,493          

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 235,873                      233,196             -                          -                         

รวมสวนของผูถือหุน 2,671,335                   2,478,564          1,687,959           1,601,493          

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,103,503                   8,807,773          3,987,681           3,871,703          

 

กรรมการ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได

รายไดจากการขาย 3 1,857,660                   1,102,585          768,833              475,154             

รายไดคาบริการ 364                             260                    6,672                  2,086                 

รายไดอื่น

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                                  17,264               -                          6,060                 

   ดอกเบี้ยรับ 3 25                               7,466                 26                       7,442                 

   กําไรจากการปองกันความเส่ียง 5,240                          -                         2,089                  -                         

   อื่น ๆ 32,443                        11,277               13,921                5,553                 

รวมรายไดอื่น 37,708                        36,007               16,036                19,055               

รวมรายได 1,895,732                   1,138,852          791,541              496,295             

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3 1,404,576                   994,866             602,691              451,032             

คาใชจายในการขาย 3 119,540                      89,402               44,019                36,629               

คาใชจายในการบริหาร 109,043                      71,926               38,972                34,307               

คาตอบแทนผูบริหาร 3 14,793                        11,163               7,123                  5,244                 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,139                          -                         6,735                  -                         

ขาดทุนจากการปองกันความเส่ียง -                                  19,921               -                          6,566                 

รวมคาใชจาย 1,657,091                   1,187,278          699,540              533,778             

238,641                      (48,426)              92,001                (37,483)              

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,912                          (2,520)                -                          -                         

   และภาษีเงินไดนิติบุคคล 240,553                      (50,946)              92,001                (37,483)              

คาใชจายทางการเงิน (56,104)                       (68,811)              (16,996)               (17,264)              

กําไร(ขาดทนุ)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 184,449                      (119,757)            75,005                (54,747)              

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (791)                            (145)                   -                          -                         

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 183,658                      (119,902)            75,005                (54,747)              

งบกําไรขาดทุน

กําไร(ขาดทุน)กอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงิน

   ในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 180,981                      (119,375)            75,005                (54,747)              

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,677                          (527)                   

รวม 183,658                      (119,902)            

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน

   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.40 (0.26) 0.16 (0.12)

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 456,750,430 456,497,369 456,750,430 456,497,369

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.40 (0.26) 0.16 (0.12)

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 457,371,300 456,497,369 457,371,300 456,497,369

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษี 184,449                      (119,757)            75,005                (54,747)              

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ

   (จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

   สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,912)                         2,520                 -                          -                         

   คาเส่ือมราคา                        146,572               140,542 42,171                42,333               

   คาตัดจําหนาย                            1,900                   1,177 696                     154                    

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม                                   -                   7,383 -                          7,383                 

   โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา                             (307)                 (1,457) (254)                    (1,377)                

   คาเผื่อ(โอนกลับคาเผื่อ)การลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 451                             (18,975)              279                     879                    

   ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยถาวร                               (25)                          3 (19)                      (682)                   

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 1,689                          -                         35                       -                         

   ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใน

      หลักทรัพยเพ่ือคา (197)                            4                        (197)                    4                        

   ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง                            9,237                 (1,291) 4,184                  (11,116)              

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

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

   คาใชจายดอกเบี้ย 50,578                        67,853               14,277                17,037               

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน                        392,435               (38,269)                136,177               (44,659)

สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

   ลูกหนี้การคา                      (335,721)               208,997              (166,308)                 42,712 

   สินคาคงเหลือ                        (97,488)               162,195                  22,332                 30,084 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น                        (22,061)                 45,738                  (6,492)                 11,525 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น                               534                      797                       745                      778 

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจาหนี้การคา                        201,693             (194,977)                (25,078)               (77,657)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น                          33,760                 89,449                  (9,122)                 37,710 

เงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน                        173,152               273,930                (47,746)                      493 

   จายดอกเบี้ย (51,325)                       (74,047)              (14,299)               (18,810)              

   จายภาษีเงินได (3,488)                         (1,849)                (186)                    (212)                   

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน                        118,339               198,034                (62,231)               (18,529)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ                               168                   2,431                           -                           - 

เงินสดจายเพ่ือซ้ืออุปกรณ                        (45,385)                 (7,196)                (46,470)               (15,791)

เงินสดจายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร                          (3,410)               (19,633)                  (1,264)                 (3,571)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                        (48,627)               (24,398)                (47,734)               (19,362)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

   เพ่ิมข้ึน(ลดลง)                        (60,735)             (114,377)                128,723               (20,815)

เงินสดจายคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน                        (27,806)               (20,802)                (23,748)               (16,651)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว                                   -               151,284                           -               102,834 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว                        (40,950)             (112,294)                  (7,200)               (14,486)

เงินสดรับจากการจองหุน                            5,826                          -                    5,826                           - 

เงินสดรับจากการขายหุนสามัญซ้ือคืน                            4,590                          -                    4,590                           - 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน                      (119,075)               (96,189)                108,191                 50,882 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ                        (49,363)                 77,447                  (1,774)                 12,991 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด                        157,079               117,588                  48,488                 30,651 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด                        107,716               195,035                  46,714                 43,642 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

           ลูกหนี้จากการขายเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 24                               -                         244                     30,238               

           เจาหนี้จากการซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 6,289                          (24,495)              (27,484)               15,612               

           การซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 13,843                        3,538                 5,257                  -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไมเก่ียวของกับกระแสเงินสด

2)  รายการกิจกรรมจัดหาเงินซ่ึงไมเก่ียวของกับกระแสเงินสด



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

รวมสวน สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา ผลตางจากการ สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน แปลงคางบการเงิน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551               462,497         1,017,395                        -                   (7,993)                      50,000                  6,374                    554,311          (6,374)       2,076,210          234,031 2,310,241     

รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                          -                       -                        -                     1,433                               -                         -                                -                   -             1,433                     - 1,433            

่

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

รวมรายไดทีรับรูในสวนของผูถือหุน                          -                       -                        -                     1,433                               -                         -                                -                   -             1,433                     -             1,433 
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด                          -                       -                        -                            -                               -                         -                   (119,375)                   -        (119,375)               (527) (119,902)       

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 2553 และ 2552

(หนวย: พันบาท)

รวมสวน สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา ผลตางจากการ สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน แปลงคางบการเงิน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552               462,497         1,017,395                 2,219                 (11,473)                      50,000                  7,508                    724,730          (7,508)       2,245,368          233,196 2,478,564     

คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                          -                       -                        -                   (2,348)                               -                         -                                -                   -            (2,348)                     - (2,348)           

่

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

งบการเงินรวม (ตอ)

รวมคาใชจายทีรับรูในสวนของผูถือหุน                          -                       -                        -                   (2,348)                               -                         -                                -                   -            (2,348)                     -            (2,348)
กําไรสุทธิสําหรับงวด                          -                       -                        -                            -                               -                         -                    180,981                   -          180,981              2,677 183,658        

รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                          -                       -                        -                   (2,348)                               -                         -                    180,981                   -          178,633              2,677          181,310 
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                      565                1,654               (2,219)                            -                               -                         -                                -                   -                     -                     -                     - 
เงินรับลวงหนาคาหุน                          -                       -                 5,826                            -                               -                         -                                -                   -             5,826                     -             5,826 
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                          -                4,583                        -                            -                               -                         -                                -            1,052             5,635                     -             5,635 
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                          -                       -                        -                            -                               -                (1,052)                        1,052                   -                     -                     -                     - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 463,062             1,023,632       5,826               (13,821)                50,000                    6,456                906,763                   (6,456)         2,435,462     235,873        2,671,335     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา สํารอง สํารองสําหรับ
และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551                    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 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                    462,497         1,017,395              2,219             50,000                    7,508                 69,382                    (7,508)               1,601,493 
กําไรสุทธิสําหรับงวด                                -                        -                      -                       -                            -                 75,005                              -                     75,005 
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                                -                        -                      -                       -                            -                 75,005                              -                     75,005 
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                           565                1,654            (2,219)                       -                            -                           -                              -                              - 
เงินรับลวงหนาคาหุน                                -                        -              5,826                       -                            -                           -                              -                       5,826 
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                                -                4,583                      -                       -                            -                           -                      1,052                       5,635 
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                                -                        -                      -                       -                  (1,052)                   1,052                              -                              - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553                    463,062         1,023,632              5,826             50,000                    6,456               145,439                    (6,456)               1,687,959 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

จัดสรรแลว


