
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2549 ธันวาคม 2548 มิถุนายน 2549 ธันวาคม 2548
(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 203,675 172,811 116,735 38,642

     ลูกหนี้การคา 3

        กิจการที่เก่ียวของกัน 4 575,238 730,922 223,147 280,904

        อ่ืน ๆ 1,250,780 1,281,437 373,806 422,984

1,826,018 2,012,359 596,953 703,888

     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,274) (497) (1,033) (137)

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,824,744 2,011,862 595,920 703,751

     ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้น

        แกกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 4 4,398 355 40,581 4,139

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 5 1,556,914 1,288,380 368,551 325,126

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

        ลูกหนี้กรมสรรพากร 8,352 7,195 1,704 1,345

        คาใชจายจายลวงหนา 15,302 5,220 3,512 1,555

        อ่ืน ๆ 13,507 9,627 4,026 1,609

     รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 37,161 22,042 9,242 4,509

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,626,892 3,495,450 1,131,029 1,076,167

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสยี 6 68,379 67,917 1,419,267 1,505,379

     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,016 1,205 1,016 1,205

     เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 13,578 39,390 - -

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 5,276,593 5,274,332 941,240 867,186

     คาความนิยม - สุทธิ 101 135 - -

     คาความนิยมติดลบ - สุทธิ (12,578) (14,375) - -

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

        เงินมัดจํา 5,131 9,012 964 960

        อ่ืน ๆ 40 40 40 40

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,352,260 5,377,656 2,362,527 2,374,770

รวมสินทรัพย 8,979,152 8,873,106 3,493,556 3,450,937

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2549 ธันวาคม 2548 มิถุนายน 2549 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

               หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8 3,094,164 2,800,627 651,793 663,252

     เจาหนี้การคา

        กิจการที่เก่ียวของกัน 4 72,148 98,284 280,033 241,590

        อ่ืน ๆ 1,206,823 984,016 283,057 197,068

     รวมเจาหนี้การคา 1,278,971 1,082,300 563,090 438,658

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 752,810 736,744 36,107 58,505

     เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน 4 9,212 8,313 50,951 5,355

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

        เจาหนี้อ่ืนจากการซื้อสินทรัพยถาวร 127,292 57,338 80,964 2,898

        คาใชจายคางจาย 154,741 136,611 40,704 44,747

        เจาหนี้อ่ืน 83,717 85,023 - -

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3,818 9,018 - -

        ดอกเบี้ยคางจาย 24,068 20,168 2,289 1,478

        อ่ืน ๆ 7,034 6,105 1,238 1,359

     รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 400,670 314,263 125,195 50,482

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,535,827 4,942,247 1,427,136 1,216,252

หนี้สินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 1,179,447 1,530,843 13,996 25,107

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,179,447 1,530,843 13,996 25,107

รวมหนี้สิน 6,715,274 6,473,090 1,441,132 1,241,359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ มิถุนายน 2549 ธันวาคม 2548 มิถุนายน 2549 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

     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 (4,099) (393) (4,099) (393)

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 45,000 45,000 45,000 45,000

        ยังไมไดจัดสรร 697,246 853,614 696,872 853,240

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,070,472 2,230,546 2,070,098 2,230,172

หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 10.2 (17,674) (20,594) (17,674) (20,594)

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 211,080 190,064 - -

รวมสวนของผูถือหุน 2,263,878 2,400,016 2,052,424 2,209,578

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,979,152 8,873,106 3,493,556 3,450,937

 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย : พันบาท)

งบดุล (ตอ)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท ยกเวนขาดทุนตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได
     รายไดจากการขาย 4 1,773,864      1,635,657      616,528         582,429         
     รายไดอ่ืน
         กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 20,108           - 5,275             1,857             
         ดอกเบี้ยรับ 4 8,016             7,555             8,091             7,472             
         อ่ืน ๆ 23,438           15,863           9,803             9,109             
     รวมรายไดอ่ืน 51,562           23,418           23,169           18,438           
     สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
        ตามวิธีสวนไดเสีย 2,576             3,386             - -

รวมรายได 1,828,002 1,662,461 639,697 600,867

คาใชจาย
     ตนทุนขาย 4 1,559,876      1,415,720      582,067         510,501         
     คาใชจายในการขายและบริหาร 4 267,429         236,092         88,021           79,660           
     คาตอบแทนกรรมการ 4,140             6,950             4,140             6,949             
     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 4,075             - -
     สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
        ตามวิธีสวนไดเสีย - - 46,285           55,089           

รวมคาใชจาย 1,831,445 1,662,837 720,513 652,199

ขาดทุนกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล (3,443)           (376)              (80,816)         (51,332)         
ดอกเบี้ยจาย (73,399)         (50,340)         (9,748)           (6,876)           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (2,445)           127                - -
ขาดทุนกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย (79,287)         (50,589)         (90,564)         (58,208)         
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (11,277)         (7,619)           - -
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (90,564)         (58,208)         (90,564)         (58,208)         

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
     ขาดทุนสุทธิ (0.29) (0.19) (0.29) (0.19)

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 10.3 311,231,500 310,570,800 311,231,500 310,570,800

ขาดทุนตอหุนปรับลด (บาท)
     ขาดทุนสุทธิ (0.29) (0.19) (0.29) (0.19)

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักปรับลด (หุน) 10.3 311,231,500 310,605,086 311,231,500 310,605,086

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548
งบกําไรขาดทุน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท ยกเวนขาดทุนตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได
     รายไดจากการขาย 4 3,487,007      3,029,964      1,197,487      1,091,636      
     รายไดอ่ืน
         กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,013             - - -
         ดอกเบี้ยรับ 4 15,694           14,943           15,769           14,859           
         อ่ืน ๆ 48,665           30,734           18,515           15,033           
     รวมรายไดอ่ืน 65,372           45,677           34,284           29,892           
     สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
        ตามวิธีสวนไดเสีย 4,168             4,065             - -

รวมรายได 3,556,547 3,079,706 1,231,771 1,121,528

คาใชจาย
     ตนทุนขาย 4 3,015,396      2,688,937      1,102,711      979,788         
     คาใชจายในการขายและบริหาร 4 528,597         459,762         174,117         153,899         
     คาตอบแทนกรรมการ 4,140             10,892           4,140             9,755             
     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 10,885           3,341             6,726             
     สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
        ตามสวนไดเสีย - - 85,326 153,368

รวมคาใชจาย 3,548,133 3,170,476 1,369,635 1,303,536

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 8,414             (90,770)         (137,864)       (182,008)       
ดอกเบี้ยจาย (137,646)       (96,068)         (18,504)         (13,056)         
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (6,120)           (715)              - (570)              
ขาดทุนกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย (135,352)       (187,553)       (156,368)       (195,634)       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (21,016)         (8,081)           - -
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (156,368)       (195,634)       (156,368)       (195,634)       

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
     ขาดทุนสุทธิ (0.50) (0.63) (0.50) (0.63)

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 10.3 311,231,500 310,570,800 311,231,500 310,570,800

ขาดทุนตอหุนปรับลด (บาท)
     ขาดทุนสุทธิ (0.50) (0.63) (0.50) (0.63)

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักปรับลด (หุน) 10.3 311,231,500 310,606,654 311,231,500 310,606,654

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     ขาดทุนสุทธิ (156,368)       (195,634)       (156,368)       (195,634)       
     ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน :
        สวนแบงผลขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
           ตามวิธีสวนไดเสีย (4,168)           (4,065)           85,326           153,368         

        คาเสื่อมราคา 265,423                  248,696 58,046           57,896           

        คาความนิยมตัดจําหนาย - สุทธิ (1,763)                       (1,762) -  - 
        คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 14,848                      14,841 14,848           14,841           

        หนี้สูญ 777                                 537 896                794                

        ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (17,533)                    61,953 (988)              286                

        กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (387)                          (1,357) (402)              (1,369)           

        ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 30                  195                 - 147                

        ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม (14,848)                   (14,841)           (14,848) (14,841)         

        ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ 522                 -  -  - 
        สํารอง(โอนกลับสํารอง)เผื่อการลดลงของมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 22,547                       (2,988) 11,789           1,512             
        ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
           ในความตองการตลาด 189                                 (44) 189                (44)                 

        สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิของบริษัทยอย 21,016           8,081              -  - 
        กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
           ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 130,285         113,612         (1,512)           16,956           

     สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)
        ลูกหนี้การคา          193,032           (89,382) 108,563         (26,407)         

        สินคาคงเหลือ         (291,603)               6,413 (55,214)         (1,795)           

        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน            19,470               3,169 (44,114)         1,021             

        สินทรัพยไมหมุนเวียน               3,881               2,522 (4)                   (10)                 

     หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
        เจาหนี้การคา          197,368          129,332 122,512         57,261           

        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน            16,861           (18,887) 35,426           (6,905)           

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน          269,294          146,779 165,657                    40,121 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 726                1,134             4,576             3,418             

     เงินสดจายในการซื้อที่ดินและอุปกรณ (150,228)       (240,646)       (48,051)         (32,167)         

     สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง - (1,942)           - -

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน         (149,502)         (241,454)           (43,475)           (28,749)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง 243,397         381,960         (10,586)         109,061         

     เงินสดจายสุทธิจากเงินกูยืมระยะยาว (335,245)       (256,942)       (33,503)         (115,331)       

     เงินปนผลจาย  - (31,120)          - (31,493)         
     บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทใหญ             (1,803)  -  -  - 
     บริษัทยอยจําหนายหุนสามัญของบริษัทใหญ 4,723              -  -  - 
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน           (88,928)            93,898           (44,089)           (37,763)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 30,864           (777)              78,093           (26,391)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 172,811         147,510         38,642           63,696           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด          203,675          146,733          116,735            37,305 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 134,409         95,196           17,718           12,978           
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 11,913           9,805             412                805                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ผลตางจากการ จัดสรรแลว - หุนของบริษัทฯที่ สวนของผูถือหุน
และชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 314,930          1,017,395       (393)                45,000            853,614          (20,594)           190,064          2,400,016       
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  -  - (3,706)             - -  -  - (3,706)             
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  -  - - - (156,368)          -  - (156,368)         

กําไรสะสม
งบการเงินรวม

บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ - - - -  - (1,803)             - (1,803)             
บริษัทยอยจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ - - - -  - 4,723              - 4,723              
สวนของผูถือหุนสวนนอย  -  - - -  -  - 21,016            21,016            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 314,930          1,017,395       (4,099)             45,000            697,246          (17,674)           211,080          2,263,878       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 314,930          1,017,395       (2,129)             45,000            883,402          (19,915)           157,851          2,396,534       
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  -  -                1,801 - -  -  - 1,801              
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  -  - - - (195,634)          -  - (195,634)         
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) - - - - (31,120)           - - (31,120)           
สวนของผูถือหุนสวนนอย  -  - - -  -  -                6,139 6,139              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 314,930          1,017,395       (328)                45,000            656,648          (19,915)           163,990          2,177,720       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 314,930          1,017,395       (393)                45,000            853,240          (20,594)           2,209,578
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  -  - (3,706)              -  -  - (3,706)
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  - (156,368)          - (156,368)

กําไรสะสม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ - - - - - (1,803)             (1,803)
บริษัทยอยจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ - - - - - 4,723              4,723
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 314,930          1,017,395       (4,099)             45,000            696,872          (17,674)           2,052,424       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 314,930          1,017,395       (2,129)             45,000            883,402          (19,915)           2,238,683       
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  -  - 1,801               -  -  - 1,801              
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  - (195,634)          - (195,634)         
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 11) - - - - (31,493)           - (31,493)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 314,930          1,017,395       (328)                45,000            656,275          (19,915)           2,013,357       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้


