
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

          สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 206,624 147,599 84,928 82,312
     ลูกหนี้การคา 4
        กิจการที่เก่ียวของกัน 5 613,537 550,907 218,406 216,097
        กิจการอื่น 1,408,788 1,461,679 462,898 398,140

2,022,325 2,012,586 681,304 614,237
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,076) (1,033) (4,076) (1,033)
     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2,018,249 2,011,553 677,228 613,204
     ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้น
        แกกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 5 20,945 2 1,238 5,952
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 1,614,462 1,370,555 448,492 359,902
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
        ลูกหนี้กรมสรรพากร 6,985 11,046 2,361 3,913
        คาใชจายจายลวงหนา 12,062 4,536 3,050 1,455
        อ่ืน ๆ 35,010 23,852 7,506 6,586
     รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 54,057 39,434 12,917 11,954

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,914,337 3,569,143 1,224,803 1,073,324

สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอย 7 - - 919,098 916,938
     เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 79,253 81,116 2,423 2,423
     เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด 1,272 1,057 1,272 1,057
     เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 5,115 3,411 - -
     ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 8 5,511,679 5,469,700 1,116,954 1,022,292
     คาความนิยม - สุทธิ 34 68 - -
     คาความนิยมติดลบ - สุทธิ (8,984) (10,781) - -
     เงินมัดจําและอ่ืนๆ 1,852 1,859 1,733 1,634

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,590,221 5,546,430 2,041,480 1,944,344

รวมสินทรัพย 9,504,558 9,115,573 3,266,283 3,017,668
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

               หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 3,268,294 3,420,514 665,046 821,647
     เจาหนี้การคา
        กิจการที่เก่ียวของกัน 5 74,251 67,794 371,201 284,466
        กิจการอื่น 1,593,536 1,151,868 367,854 258,874
     รวมเจาหนี้การคา 1,667,787 1,219,662 739,055 543,340
     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 578,845 696,813 67,918 74,649
     เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน 5 26,312 10,812 27,829 13,124
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
        เจาหนี้อ่ืนจากการซื้ออุปกรณ 110,749 166,516 48,510 44,416
        เจาหนี้อ่ืน 101,505 84,239 - 2,029
        คาใชจายคางจาย 160,399 163,948 62,066 49,428
        ดอกเบี้ยคางจาย 27,088 28,529 2,104 3,044
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3,896 5,948 - -
        อ่ืน ๆ 7,068 6,263 1,833 1,520
     รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 410,705 455,443 114,513 100,437

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,951,943 5,803,244 1,614,361 1,553,197

หนี้สินไมหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 992,461 1,029,054 68,108 48,245

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 992,461 1,029,054 68,108 48,245

รวมหนี้สิน 6,944,404 6,832,298 1,682,469 1,601,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)

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



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549
(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)(ยังไมไดตรวจสอบ(ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) (ปรับปรุงใหม)

          สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 11

     ทุนจดทะเบียน
        หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
        (31 ธันวาคม 2549 : หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 500,000 450,000 500,000 450,000
     ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
        หุนสามัญ 462,497,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
        (31 ธันวาคม 2549 : หุนสามัญ 314,930,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 462,497 314,930 462,497 314,930
     สวนเกินมูลคาหุน 1,017,395 1,017,395 1,017,395 1,017,395
     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (10,611) (7,401) - -
     กําไร(ขาดทุน)จากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี 1,705 (4,033) 335 (944)
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 45,000 45,000 45,000 45,000
        ยังไมไดจัดสรร 851,884 736,893 58,587 39,845

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,367,870 2,102,784 1,583,814 1,416,226
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 11.3 (22,875) (22,744) - -

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 215,159 203,235 - -

รวมสวนของผูถือหุน 2,560,154 2,283,275 1,583,814 1,416,226

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,504,558 9,115,573 3,266,283 3,017,668
 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบดุล (ตอ)
(หนวย : พันบาท)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได
     รายไดจากการขาย 5 2,022,358      1,778,593      719,313         616,528         
     รายไดอ่ืน
         กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,977             20,108           2,269             5,275             
         ดอกเบี้ยรับ 5 8,018             8,016             7,810             8,091             
         อ่ืน ๆ 39,236           18,709           9,858             9,803             
     รวมรายไดอ่ืน 49,231           46,833           19,937           23,169           
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4,996             2,576             - -

รวมรายได 2,076,585 1,828,002 739,250 639,697

คาใชจาย
     ตนทุนขาย 5 1,639,900      1,559,876      599,339         582,067         
     คาใชจายในการขายและบริหาร 5 294,377         271,569         114,665         92,161           
     คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 78,248           

รวมคาใชจาย 1,934,277 1,831,445 714,004 752,476

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 142,308         (3,443)            25,246           (112,779)        
ดอกเบี้ยจาย (72,384)          (73,399)          (11,176)          (9,748)            
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 (2,938)            (2,445)            - -
กําไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 66,986           (79,287)          14,070           (122,527)        
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (6,078)            (11,277)          - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 60,908           (90,564)          14,070           (122,527)        

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.19 (0.29) 0.04 (0.39)

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 322,776,265 311,231,500 329,524,565 314,930,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบกําไรขาดทุน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได
     รายไดจากการขาย 5 4,104,940      3,496,355      1,383,893      1,197,487      
     รายไดอ่ืน
         กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 812                 1,013             3,729             -
         ดอกเบี้ยรับ 5 15,828           15,694           15,619           15,769           
         อ่ืน ๆ 62,012           39,317           22,121           18,515           
     รวมรายไดอ่ืน 78,652           56,024           41,469           34,284           
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,278             4,168             - -

รวมรายได 4,184,870 3,556,547 1,425,362 1,231,771

คาใชจาย
     ตนทุนขาย 5 3,340,170      3,015,396      1,173,117      1,102,711      
     คาใชจายในการขายและบริหาร 5 563,681         532,737         209,975         178,257         
     คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 146,584         
     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - 3,341             

รวมคาใชจาย 3,903,851 3,548,133 1,383,092 1,430,893

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 281,019         8,414             42,270           (199,122)        
ดอกเบี้ยจาย (146,906)        (137,646)        (23,528)          (18,504)          
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 (8,638)            (6,120)            - -
กําไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 125,475         (135,352)        18,742           (217,626)        
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (10,484)          (21,016)          - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 114,991         (156,368)        18,742           (217,626)        

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท)
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.36 (0.50) 0.06 (0.69)

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 315,519,299 311,231,500 322,267,599 314,930,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 114,991         (156,368)        18,742           (217,626)        
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)สุทธิจาก
        กิจกรรมดําเนินงาน :
        สวนแบงผลขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
           ตามวิธีสวนไดเสีย (1,278)            (4,168)            - -

        คาเสื่อมราคา 263,789         265,423         55,782           58,046           

        คาความนิยมตัดจําหนาย - สุทธิ (1,763)            (1,763)            - -

        คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 14,848           14,848           14,848           14,848           

        หนี้สูญ 3,043             777                 3,043             896                 

        ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (2,287)            (17,533)          2,561             (988)               

        กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (512)               (387)               (1,332)            (402)               

        ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 126                 30                   46                    - 
        ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม (14,848)          (14,848)                    (14,848)           (14,848)
        ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ 1,745             522                 - -
        คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 9,511             22,547           2,615             11,789           
        คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 146,584         
        ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
           ในความตองการตลาด (215)               189                 (215)               189                 

        สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิของบริษัทยอย 10,484           21,016            -  - 
        กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
           ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 397,634         130,285         81,242           (1,512)            

     สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)
        ลูกหนี้การคา           (16,789)           193,032 (73,558)          108,563         

        สินคาคงเหลือ         (255,163)         (291,603) (91,205)          (55,214)          

        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน           (23,462)             19,470 (1,367)            (44,114)          

        สินทรัพยไมหมุนเวียน                      7               3,881 (99)                 (4)                   

     หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน
        เจาหนี้การคา           458,337           197,368 198,499         122,512         

        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน             11,857             16,861 11,623           35,426           

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน           572,421           269,294 125,135         165,657         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 993 726 1,281 4,576

     เงินสดจายในการซื้อที่ดินและอุปกรณ (342,389) (150,228) (126,274) (48,051)

     เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน - - (2,160) -

     สวนของผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมข้ึน 1,440 - - -

     ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (69) - - -

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (340,025) (149,502) (127,153) (43,475)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
        สถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (168,589) 243,397 (156,601) (10,586)
     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 259,763 - 52,863 -
     เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (411,981) (335,245) (39,195) (33,503)

     เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 147,567 - 147,567 -
     บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทใหญ (763) (1,803) - -
     บริษัทยอยจําหนายหุนสามัญของบริษัทใหญ 632 4,723 - -
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (173,371) (88,928) 4,634 (44,089)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 59,025 30,864 2,616 78,093

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 206,624 203,675 84,928 116,735

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 143,552 134,409 16,791 17,718
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 11,961 11,913 430 412

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง จัดสรรแลว - หุนของบริษัทฯที่ สวนนอยของ
และชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน รอตัดบัญชี สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ถือโดยบริษัทยอย บริษัทยอย 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)            
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด  -  - - - - (156,368)         -             21,016 (135,352)        
บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ - - - - -  - (1,803)            - (1,803)            

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

บริษัทยอยจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ - - - - -  - 4,723             - 4,723             
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 2550 314,930         1,017,395       (7,401)            (4,033)            45,000           736,893         (22,744)          203,235          2,283,275       
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด 147,567          -  -  -  -  -  -  - 147,567         
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  -  -             (3,210)  - - -  -  - (3,210)            
กําไรสุทธิสําหรับงวด  -  - - - - 114,991          - 10,484            125,475         
กําไรจากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี - - - 5,738             -  - - - 5,738             
บริษัทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  -  -  -  -  -  - (2,452)  - (2,452)            
บริษัทยอยจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ  -  -  -  -  -  - 2,321  - 2,321             
สวนของผูถือหุนสวนนอย  -  - - - -  -  - 1,440              1,440             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 462,497         1,017,395       (10,611)          1,705             45,000           851,884         (22,875)          215,159          2,560,154       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน หุนของบริษัทฯ

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง จัดสรรแลว - ที่ถือโดย
และชําระแลว มูลคาหุน แปลงคางบการเงิน รอตัดบัญชี สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม           314,930        1,017,395                (393)  -             45,000           853,240            (20,594)        2,209,578 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ 2)  -  -                  393  -  -         (684,594)             20,594         (663,607)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - หลังปรับปรุง           314,930        1,017,395  -  -             45,000           168,646  -        1,545,971 

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม)  -  -  -  -  -         (217,626)  -         (217,626)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  - หลังปรับปรุง           314,930        1,017,395  -  -             45,000           (48,980)  -        1,328,345 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - ตามที่รายงานไวเดิม           314,930        1,017,395             (7,316)                (944)             45,000           736,893            (22,744)        2,083,214 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ 2)  -  -               7,316  -  -         (697,048)             22,744         (666,988)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - หลังปรับปรุง           314,930        1,017,395  -                (944)             45,000             39,845  -        1,416,226 
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด           147,567  -  -  -  -  -  -           147,567 
กําไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  -  -             18,742  -             18,742 
กําไรจากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี  -  -  -               1,279  -  -  -               1,279 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550           462,497        1,017,395  -                  335             45,000             58,587  -        1,583,814 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้


