
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 168,473                 143,178              50,888                 21,020            

เงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคา 2,180                     2,155                  2,180                   2,155              

ลูกหน้ีการคา 4

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 354,145                 345,122              262,795               238,374          

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,454,473              1,186,013           640,778               529,974          

   รวม 1,808,618              1,531,135           903,573               768,348          

   หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (254)                      (165)                   (224)                    (136)                

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,808,364              1,530,970           903,349               768,212          

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 -                            75                       1,421                   42                   

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 1,606,837              1,332,163           398,910               386,244          

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   เงินปนผลคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 -                            -                         66,496                 66,496            

   ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 8,782                     9,300                  2,785                   3,164              

   ลูกหน้ีอ่ืน 43,895                   27,636                16,739                 19,583            

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหายคางรับ 17 95,412                   94,658                -                          -                      

   คาใชจายจายลวงหนาและอ่ืน ๆ 60,530                   49,059                19,405                 15,797            

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 208,619                 180,653              105,425               105,040          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,794,473              3,189,194           1,462,173            1,282,713       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 -                            -                         1,957,486            1,957,486       

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 78,458                   76,816                2,422                   2,422              

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 99,024                   98,892                98,989                 98,857            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 5,206,380              5,308,170           1,238,361            1,261,886       

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 79,642                   75,359                54,139                 53,656            

เงินมัดจําและอ่ืน ๆ 3,991                     4,481                  2,735                   3,465              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,467,495              5,563,718           3,354,132            3,377,772       
รวมสินทรัพย 9,261,968              8,752,912           4,816,305            4,660,485       

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 11 3,207,479              3,169,042           1,085,480            1,060,841       

เจาหน้ีการคา

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 23,676                   14,081                349,322               330,672          

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,305,214              880,872              295,768               254,308          

รวมเจาหน้ีการคา 1,328,890              894,953              645,090               584,980          

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินท่ี

   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 94,037                   105,858              84,687                 96,199            

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12 387,052                 397,407              46,980                 47,230            

เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 12,048                   12,140                3,776                   5,399              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   เจาหน้ีจากการซื้ออุปกรณ 37,271                   70,532                10,351                 15,885            

   เจาหน้ีอ่ืน 73,675                   60,466                21,428                 15,178            

   ดอกเบ้ียคางจาย 16,981                   14,401                3,775                   3,451              

   คาใชจายคางจายและอ่ืน ๆ 197,126                 138,131              71,662                 44,683            

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 325,053                 283,530              107,216               79,197            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,354,559              4,862,930           1,973,229            1,873,846       

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ี

   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 139,323                 155,312              132,147               145,925          

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหน่ึงป 12 995,350                 1,089,888           73,394                 86,264            

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 63,667                   -                         35,761                 -                      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,198,340              1,245,200           241,302               232,189          

รวมหน้ีสิน 6,552,899              6,108,130           2,214,531            2,106,035       

การเงินน้ี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 13
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 500,000               500,000            500,000             500,000         

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
      หุนสามัญ 471,779,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
         (31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 471,067,269 หุน 
         มูลคาหุนละ 1 บาท) 471,779               471,067            471,779             471,067         
สวนเกินมูลคาหุน 1,105,145            1,100,973         1,105,145          1,100,973      
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 50,000                 50,000              50,000               50,000           
   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 13.3 70,050                 39,837              70,050               39,837           
   ยังไมไดจัดสรร 1,147,905            1,088,732         974,850             932,410         
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (55,520)               (57,750)             -                        -                    
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,789,359            2,692,859         2,671,824          2,594,287      
หัก: หุนสามัญซ้ือคืน 13.2 (70,050)               (39,837)             (70,050)             (39,837)         
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 2,719,309            2,653,022         2,601,774          2,554,450      
สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของ (10,240)               (8,240)               -                        -                    
รวมสวนของผูถือหุน 2,709,069            2,644,782         2,601,774          2,554,450      

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 9,261,968            8,752,912         4,816,305          4,660,485      
 -                          -                        -                        -                    

การเงินน้ี

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
กําไรขาดทุน:
รายได 5
รายไดจากการขาย 1,853,996            1,857,660         865,406             768,833         
รายไดคาบริการ 5,687                   364                   3,670                 6,672             
รายไดอื่น
   รายไดจากการขายเศษซาก 57,883                 26,894              18,601               8,906             
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 32,344                 -                        8,340                 -                    
   กําไรจากการปองกันความเส่ียง 1,501                   5,240                525                    2,089             
   เงินชดเชยคาประกันความเสียหายและอื่น ๆ 17 33,121                 5,574                5,713                 5,041             
รวมรายไดอื่น 124,849               37,708              33,179               16,036           
รวมรายได 1,984,532            1,895,732         902,255             791,541         
คาใชจาย 5
ตนทุนขาย 1,520,624            1,404,576         671,413             602,691         
คาใชจายในการขาย 142,961               119,540            62,715               44,019           
คาใชจายในการบริหาร 123,254               123,836            47,588               46,095           
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                          9,139                -                        6,735             
รวมคาใชจาย 1,786,839            1,657,091         781,716             699,540         

197,693               238,641            120,539             92,001           
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (588)                    1,912                -                        -                    
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 197,105               240,553            120,539             92,001           
คาใชจายทางการเงิน (44,711)               (56,104)             (11,224)             (16,996)         
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 152,394               184,449            109,315             75,005           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 14 (1,549)                 (791)                  -                        -                    
กําไรสําหรับงวด 150,845               183,658            109,315             75,005           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
   ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 2,230                   (2,348)               -                        -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 2,230                   (2,348)               -                        -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 153,075               181,310            109,315             75,005           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
   ในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
การแบงปนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 152,169               180,981            109,315             75,005           

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1,324)                 2,677                
150,845               183,658            

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 154,399               178,633            109,315             75,005           

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1,324)                 2,677                
153,075               181,310            

กําไรตอหุน 15
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.328 0.396 0.235 0.164

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 13.4 464,392,018 456,750,430 464,392,018 456,750,430

กําไรตอหุนปรับลด
   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.327 0.396 0.235 0.164

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 13.4 465,016,769 457,371,300 465,016,769 457,371,300

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 152,394               184,449            109,315             75,005           
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)
  จากกิจกรรมดําเนินงาน
   สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 588                      (1,912)               -                        -                    
   คาเส่ือมราคา 143,589               146,572            40,287               42,171           
   คาตัดจําหนาย 1,983                   1,900                942                    696                
   คาเผ่ือ(โอนกลับคาเผ่ือ)หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา 89                        (307)                  88                      (254)              
   คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 6,092                   451                   1,744                 279                
   กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใน
      หลักทรัพยเพ่ือคา (25)                      (197)                  (25)                    (197)              
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1,352)                 (25)                    (8)                      (19)                
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 7,741                   1,689                62                      35                  
   โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (8,128)                 -                        -                        -                    
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,986                   -                        877                    -                    
   ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (15,447)               9,237                (2,145)               4,184             
   กําไรจากการปองกันความเส่ียงท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (468)                    -                        (468)                  -                    
   คาใชจายดอกเบ้ีย 38,546                 50,578              9,755                 14,277           
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 327,588               392,435            160,424             136,177         
สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา (277,818)             (335,721)           (132,623)           (166,308)       
   สินคาคงเหลือ (280,766)             (97,488)             (14,410)             22,332           
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (16,900)               (22,061)             (3,205)               (6,492)           
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 490                      534                   730                    745                
หน้ีสินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจาหน้ีการคา 439,522               201,693            62,496               (25,078)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 71,424                 33,760              35,206               (9,122)           
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1,778)                 -                        (1,778)               -                    
เงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 261,762               173,152            106,840             (47,746)         
   จายดอกเบ้ีย (35,966)               (51,325)             (9,430)               (14,299)         
   จายภาษีเงินได (1,164)                 (3,488)               (293)                  (186)              
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 224,632               118,339            97,117               (62,231)         

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,694                   168                   -                        -                    
เงินสดจายเพ่ือซ้ืออุปกรณ (73,361)               (45,385)             (21,419)             (46,470)         
เงินสดจายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (6,266)                 (3,410)               (1,169)               (1,264)           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (77,933)               (48,627)             (22,588)             (47,734)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
   เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 36,628                 (60,735)             19,078               128,723         
เงินสดจายคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน (27,810)               (27,806)             (25,290)             (23,748)         
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (104,893)             (40,950)             (13,120)             (7,200)           
เงินสดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 4,884                   5,826                4,884                 5,826             
เงินสดรับจากการขายหุนสามัญซ้ือคืน -                          4,590                -                        4,590             
เงินสดจายในการซ้ือหุนสามัญคืน (30,213)               -                        (30,213)             -                    
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (121,404)             (119,075)           (44,661)             108,191         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 25,295                 (49,363)             29,868               (1,774)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 143,178               157,079            21,020               48,488           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 168,473               107,716            50,888               46,714           

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

           สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 63,459                 -                        36,662               -                    

           ลูกหน้ีจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมขึ้น -                          24                     69                      244                
           หน้ีสินจากการซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (30,570)               6,289                (3,781)               (27,484)         

           การซ้ือสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน -                          13,843              -                        5,257             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

3)  รายการกิจกรรมจัดหาเงินซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

2)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด

1)  รายการกิจกรรมดําเนินงานซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน

จากการซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทยอยเพิ่มเติม สวนของผูมี

กําไรขาดทุน ในราคาที่สูงกวา สวนไดเสียที่

เบ็ดเสร็จอื่น มูลคาตามบัญชี รวม รวมสวน ไมมีอํานาจ

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา สํารอง สํารองสําหรับ ผลตางจากการ ของบริษัทยอย องคประกอบอื่น ของผูถือหุน ควบคุม รวมสวนของ
และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร แปลงคางบการเงิน  ณ วันที่ซื้อ ของสวนของผูถือหุน หุนสามัญซื้อคืน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552           462,497      1,017,395             2,219         50,000             7,508           724,730                (11,473)                      - (11,473)                                 (7,508)           2,245,368                 233,196 2,478,564        
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                  565             1,654           (2,219)                  -                     -                      -                           -                      - -                                                    -                         -                            -                        - 
เงินรับลวงหนาคาหุน                      -                    -             5,826                  -                     -                      -                           -                      - -                                                    -                 5,826                            -                 5,826 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                      -                    -                    -                  -                     -           180,981                  (2,348)                      - (2,348)                                            -              178,633                     2,677 181,310           
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                      -             4,583                    -                  -                     -                      -                           -                      - -                                             1,052                 5,635                            -                 5,635 

 ื้ ื

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สํารองหุนสามัญซือคืน                      -                    -                    -                  -            (1,052)               1,052                           -                      -                                -                       -                         -                            -                        - 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน

จากการซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทยอยเพิ่มเติม สวนของผูมี

กําไรขาดทุน ในราคาที่สูงกวา สวนไดเสียที่

เบ็ดเสร็จอื่น มูลคาตามบัญชี รวม รวมสวน ไมมีอํานาจ

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา สํารอง สํารองสําหรับ ผลตางจากการ ของบริษัทยอย องคประกอบอื่น ของผูถือหุน ควบคุม รวมสวนของ
และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร แปลงคางบการเงิน  ณ วันที่ซื้อ ของสวนของผูถือหุน หุนสามัญซื้อคืน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553           471,067      1,100,973                    -         50,000           39,837        1,088,732                (19,192)           (38,558)                     (57,750)            (39,837)           2,653,022                   (8,240) 2,644,782        
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
   เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2                     -                    -                    -                  -                     -           (62,783)                           -                      -                                -                       -              (62,783)                      (676)             (63,459)
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                  712             4,172                    -                  -                     -                      -                           -                      -                                -                       -                 4,884                            -                 4,884 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                      -                    -                    -                  -                     -           152,169                   2,230                      -                         2,230                       -              154,399                   (1,324) 153,075           
 ื้ ื 

จัดสรรแลว

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม (ตอ)

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรสะสม

หุนสามัญซือคืนระหวางงวด                      -                    -                    -                  -                     -                      -                           -                      -                                -            (30,213)              (30,213)                            -             (30,213)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                      -                    -                    -                  -           30,213           (30,213)                           -                      -                                -                       -                         -                            -                        - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 471,779          1,105,145    -                   50,000       70,050          1,147,905       (16,962)              (38,558)          (55,520)                    (70,050)           2,719,309         (10,240)                2,709,069        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552           462,497       1,017,395          2,219        50,000               7,508               69,382               (7,508)   1,601,493 
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                   565               1,654         (2,219)                  -                       -                         -                         -                  - 
เงินรับลวงหนาคาหุน                       -                      -          5,826                  -                       -                         -                         -          5,826 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                       -                      -                  -                  -                       -               75,005                         -        75,005 
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 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553           471,067       1,100,973                  -        50,000             39,837             932,410             (39,837)   2,554,450 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน 
   (หมายเหตุ 2)                       -                      -                  -                  -                       -              (36,662)                         -       (36,662)
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                   712               4,172                  -                  -                       -                         -                         -          4,884 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                       -                      -                  -                  -                       -             109,315                         -      109,315 
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                       -                      -                  -                  -                       -                         -             (30,213)       (30,213)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                       -                      -                  -                  -             30,213              (30,213)                         -                  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554           471,779       1,105,145                  -        50,000             70,050             974,850             (70,050)   2,601,774 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

จัดสรรแลว


