
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2553  31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553  31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 123,728            157,079             87,958              48,488                

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคา 1,557                1,458                 1,557                1,458                  

ลูกหน้ีการคา 2

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 480,179            445,214             321,259            305,119              

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,352,546         1,115,911          548,005            401,040              

รวม 1,832,725         1,561,125          869,264            706,159              

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (617)                  (732)                   (416)                 (471)                    

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,832,108         1,560,393          868,848            705,688              

ลูกหน้ีอื่นและเงินใหกูยืมระยะส้ันแก

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ 3 140                   3                        6,844                635                     

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 1,482,203         1,160,263          412,374            371,675              

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

    เงินปนผลคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 -                        -                         69,996              66,496                

    ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 11,481              8,130                 3,720                2,855                  

    ลูกหน้ีอื่น 20,817              11,580               11,326              2,968                  

    เงินชดเชยคาประกันความเสียหายคางรับ 15 69,713              -                         -                       -                          

    คาใชจายจายลวงหนา 16,876              7,842                 5,189                2,780                  

    อื่น ๆ 48,825              35,179               7,985                11,316                

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 167,712            62,731               98,216              86,415                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,607,448         2,941,927          1,475,797         1,214,359           

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 5 -                        -                         1,387,118         1,192,068           

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 82,239              81,777               2,422                2,422                  

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซ้ือสินทรัพย 98,810              101,183             97,189              99,596                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 5,433,381         5,618,885          1,310,833         1,320,044           

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 56,324              56,213               38,446              36,695                

เงินมัดจําและอื่นๆ 6,396                7,788                 4,916                6,519                  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,677,150         5,865,846          2,840,924         2,657,344           
รวมสินทรัพย 9,284,598         8,807,773          4,316,721         3,871,703           

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2553  31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553  31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 9 3,283,940         3,264,809          1,276,100         1,065,704           

เจาหน้ีการคา

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 25,192              23,847               386,484            300,866              

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,436,197         850,043             347,843            276,429              

รวมเจาหน้ีการคา 1,461,389         873,890             734,327            577,295              

สวนของเจาหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 107,870            100,620             100,304            95,951                

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึง 10 422,409            354,785             40,380              50,090                

เจาหน้ีอื่นและเงินทดรองรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3 19,114              8,686                 40,921              73,300                

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

   เจาหน้ีอื่นจากการซ้ืออุปกรณ 47,368              34,623               11,714              11,697                

   เจาหน้ีอื่น 114,464            117,383             34,600              17,645                

   คาใชจายคางจาย 107,021            83,783               35,148              23,002                

   ดอกเบ้ียคางจาย 16,838              21,697               3,530                4,484                  

   อื่น ๆ 5,484                12,053               941                   1,007                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 291,175            269,539             85,933              57,835                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,585,897         4,872,329          2,277,965         1,920,175           

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ี

   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 198,676            243,093             190,339            237,392              

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหน่ึงป 10 929,556            1,213,787          109,753            112,643              

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,128,232         1,456,880          300,092            350,035              

รวมหน้ีสิน 6,714,129         6,329,209          2,578,057         2,270,210           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย: พันบาท)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2553  31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 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 464,544,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

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

         มูลคาหุนละ 1 บาท) 464,544            462,497             464,544            462,497              

สวนเกินมูลคาหุน 1,064,154         1,017,395          1,064,154         1,017,395           

สวนเกินของเงินลงทุนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย

   เพิ่มเติมในราคาท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย

   ณ วันท่ีซ้ือ 5 (47,069)             -                         -                       -                          

เงินรับลวงหนาคาหุน 17,939              2,219                 17,939              2,219                  

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (13,652)             (11,473)              -                       -                          

กําไรสะสม

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

   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 11.3 -                        7,508                 -                       7,508                  

   ยังไมไดจัดสรร 1,005,732         724,730             142,027            69,382                

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,541,648         2,252,876          1,738,664         1,609,001           

หัก: หุนสามัญซ้ือคืน 11.2 -                        (7,508)                -                       (7,508)                 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 2,541,648         2,245,368          1,738,664         1,601,493           

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 28,821              233,196             -                       -                          

รวมสวนของผูถือหุน 2,570,469         2,478,564          1,738,664         1,601,493           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 9,284,598         8,807,773          4,316,721         3,871,703           

 -                        -                         -                       -                          

กรรมการ

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได 3
รายไดจากการขาย 1,891,453         1,291,600          800,271            549,133              
รายไดคาบริการ 2,682                463                    4,858                3,468                  
รายไดอื่น
   กําไรจากการขายท่ีดิน -                        41,296               -                       41,296                
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                        6,166                 -                       -                          
   ดอกเบ้ียรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -                        7,465                 35                     7,465                  
   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                        -                         7,800                -                          
   กําไรจากการปองกันความเส่ียง 6,624                17,733               2,533                7,526                  
   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 20,000              -                         -                       -                          
   อื่น ๆ 37,772              11,745               16,506              7,364                  
รวมรายไดอื่น 64,396              84,405               26,874              63,651                

รวมรายได 1,958,531         1,376,468          832,003            616,252              

คาใชจาย 3
ตนทุนขาย 1,488,974         1,088,230          643,044            491,417              
คาใชจายในการขาย 132,509            90,070               54,782              28,880                
คาใชจายในการบริหาร 91,006              95,514               34,454              45,125                
คาตอบแทนผูบริหาร 18,257              18,078               9,778                11,301                
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,694                -                         15,632              2,263                  

รวมคาใชจาย 1,736,440         1,291,892          757,690            578,986              

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 222,091            84,576               74,313              37,266                
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 729                   (1,728)                -                       -                          

222,820            82,848               74,313              37,266                
คาใชจายทางการเงิน (53,416)             (78,994)              (15,623)            (22,198)               

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 169,404            3,854                 58,690              15,068                
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (2,234)               (3,158)                -                       -                          

กําไรสุทธิสําหรับงวด 167,170            696                    58,690              15,068                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรวม

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

งบกําไรขาดทุน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 161,071            4,933                 58,690              15,068                
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 6,099                (4,237)                
รวม 167,170            696                    

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
   กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.35 0.01 0.13 0.03
   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 11.4 464,711,433 456,274,569 464,711,433 456,274,569

กําไรตอหุนปรับลด
   กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.35 0.01 0.13 0.03
   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 11.4 465,175,785 456,274,569 465,175,785 456,274,569

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได 3
รายไดจากการขาย 3,749,113         2,394,185          1,569,104         1,024,287           
รายไดคาบริการ 3,046                723                    11,530              5,554                  
รายไดอื่น
   กําไรจากการขายท่ีดิน -                        41,296               -                       41,296                
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                        23,430               -                       3,797                  
   ดอกเบ้ียรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -                        14,848               39                     14,848                
   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                        -                         7,800                -                          
   กําไรจากการปองกันความเส่ียง 11,864              -                         4,622                960                     
   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 20,000              -                         -                       -                          
   อื่น ๆ 70,240              23,105               30,449              12,976                
รวมรายไดอื่น 102,104            102,679             42,910              73,877                

รวมรายได 3,854,263         2,497,587          1,623,544         1,103,718           

คาใชจาย 3
ตนทุนขาย 2,893,550         2,083,096          1,245,735         942,449              
คาใชจายในการขาย 252,049            179,472             98,801              65,509                
คาใชจายในการบริหาร 200,049            167,440             73,426              79,432                
คาตอบแทนผูบริหาร 33,050              29,241               16,901              16,545                
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 14,833              -                         22,367              -                          
ขาดทุนจากการปองกันความเส่ียง -                        2,188                 -                       -                          

รวมคาใชจาย 3,393,531         2,461,437          1,457,230         1,103,935           

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 460,732            36,150               166,314            (217)                    
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,641                (4,248)                -                       -                          

463,373            31,902               166,314            (217)                    
คาใชจายทางการเงิน (109,520)           (147,805)            (32,619)            (39,462)               

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 353,853            (115,903)            133,695            (39,679)               
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (3,025)               (3,303)                -                       -                          

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 350,828            (119,206)            133,695            (39,679)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน  (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

กําไร(ขาดทุน)กอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรว

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 342,052            (114,442)            133,695            (39,679)               
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 8,776                (4,764)                
รวม 350,828            (119,206)            

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.74 -0.25 0.29 -0.09
   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 11.4 460,752,923 456,385,353 460,752,923 456,385,353

กําไรตอหุนปรับลด
   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.74 -0.25 0.29 -0.09
   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 11.4 461,328,623 456,385,353 461,328,623 456,385,353

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน  (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี 353,853            (115,903)            133,695            (39,679)               
รายการปรับกระทบกําไรและขาดทุนกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จาก
   กิจกรรมดําเนินงาน

สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม                (2,641)                   4,248                         -                            - 
คาเส่ือมราคา              293,382               282,345               84,879                  83,576
คาตัดจําหนาย                  3,872                   2,510                 1,370                       696
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียรับจากบริษัทรวม                          -                 14,848                         -                  14,848
โอนกลับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา                   (115)                 (1,466)                     (55)                  (1,377)
คาเผ่ือ(โอนกลับคาเผ่ือ)การลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย                  3,140               (21,249)                    651                  (4,330)
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร                (1,956)               (41,565)                   (142)                (42,098)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร                  2,268                          8                    615                           8
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใน
   หลักทรัพยเพื่อคา                     (99)                    (365)                     (99)                     (365)
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง                (4,071)               (13,231)                 5,513                  (1,948)
ขาดทุน(กําไร)จากการปองกันความเส่ียงท่ียังไม                (2,161)                 10,879                   (756)                    4,352
รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย                          -                           -                (7,800)                            - 
ดอกเบ้ียรับจากบริษัทรวม                          -               (14,848)                         -                (14,848)
คาใชจายดอกเบ้ีย                95,689               131,236               27,294                  34,297
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน              741,161               237,447             245,165                  33,132
สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา (281,047)           105,651             (170,933)          6,741                  
   สินคาคงเหลือ (325,080)           137,979             (41,350)            29,320                
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (90,867)             118,293             (10,980)            956                     
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,392                3,459                 1,603                (24,992)               
หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
   เจาหน้ีการคา 588,213            45,173               157,119            42,555                
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 8,195                (149,787)            (26,882)            (13,364)               
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 641,967            498,215             153,742            74,348                
   จายดอกเบ้ีย (100,543)           (140,042)            (28,249)            (36,292)               
   จายภาษีเงินได (6,294)               (4,925)                (495)                 (929)                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน              535,130               353,248             124,998                  37,127

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,966                111,733             1,014                108,900              
เงินสดจายเพื่อซ้ืออุปกรณ (76,536)             (60,650)              (62,012)            (17,137)               
เงินสดจายเพื่อซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (3,983)               (24,499)              (1,271)              (8,006)                 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                         7,800                -                          
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย (243,400)           -                         (182,550)          (100,000)             
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (320,953)           26,584               (237,019)          (16,243)               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
   เพิ่มข้ึน(ลดลง) 20,169              (945,732)            208,573            (134,105)             
เงินสดรับจากเจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน -                        74,066               -                       74,066                
เงินสดจายคืนเจาหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน (54,661)             (112,229)            (47,958)            (36,503)               
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                        809,684             -                       108,334              
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (212,192)           (142,819)            (12,600)            (28,972)               
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ 23,765              -                         23,765              -                          
เงินสดรับจากการขายหุนสามัญซ้ือคืน 48,269              -                         48,269              -                          
เงินสดจายในการซ้ือหุนสามัญคืน -                        (1,134)                -                       (1,134)                 
จายเงินปนผล (72,878)             -                         (68,558)            -                          
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (247,528)           (318,164)            151,491            (18,314)               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (33,351)             61,668               39,470              2,570                  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 157,079            117,588             48,488              30,651                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 123,728            179,256             87,958              33,221                

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด
           ลูกหน้ีจากการขายเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มข้ึนสุทธิ -                        3                        115                   32,587                
           หน้ีสินจากการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 15,417              (74,946)              10,062              15,429                
           เจาหน้ีคาหุนจากการลงทุนในบริษัทยอยเพิ่ม 12,500              -                         12,500              150,000              
2)  รายการกิจกรรมจัดหาเงินซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด
           การซ้ือสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 17,494              78,583               5,258                1,110                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา รวมสวน วนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน มูลคาตามบัญชีของ เงินรับลวงหนา ผลตางจากการ สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ คาหุน แปลงคางบการเงินตามกฎหมายหุนสามัญซื้อคืน 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   
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน                       -                       -                            -                    -              (1,992)                  -                  -                       -                     -          (1,992)              - (1,992)         
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน                       -                       -                            -                    -              (1,992)                  -                  -                       -                     -          (1,992)              -          (1,992)
ขาดทนสทธิสําหรับงวด                       -                       -                            -                    -                       -                  -                  -          (114 442)      (114 442)     (4 764) (119 206)     

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ขาดทุนสุทธสาหรบงวด                                                                                                                                                                   (114,442)      (114,442)     (4,764) (119,206)     
รวมคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                       -                       -                            -                    -              (1,992)                  -                  -          (114,442)                     -      (116,434)     (4,764)      (121,198)
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                       -                       -                            -                    -                       -                  -                  -                       -            (1,134)          (1,134)              - (1,134)         
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                       -                       -                            -                    -                       -                  -          1,134              (1,134)                     -                   -              - -                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 462,497         1,017,395       -                          -                   (9,985)            50,000       7,508        438,735          (7,508)           1,958,642   229,267 2,187,909   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา รวมสวน วนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน มูลคาตามบัญชีของ เงินรับลวงหนา ผลตางจากการ สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน สวนนอย
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ คาหุน แปลงคางบการเงินตามกฎหมายหุนสามัญซื้อคืน 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                       -                       -                            -                    -              (2,179)                  -                  -                       -                     -          (2,179)              - (2,179)         
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน                       -                       -                            -                    -              (2,179)                  -                  -                       -                     -          (2,179)              -          (2,179)
กําไรสทธิสําหรับงวด                       -                       -                            -                    -                       -                  -                  -            342 052                     -       342 052      8 776 350 828      

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
งบการเงินรวม (ตอ)

กาไรสุทธสาหรบงวด                                                                                                                                                                     342,052                            342,052      8,776 350,828      
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรู
   สําหรับงวด                       -                       -                            -                    -              (2,179)                  -                  -            342,052                     -       339,873      8,776        348,649
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด               2,047                5,998                            -           (2,219)                       -                  -                  -                       -                     -           5,826              - 5,826          
เงินรับลวงหนาคาหุน                       -                       -                            -           17,939                       -                  -                  -                       -                     -         17,939              - 17,939        
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงว 11.2                       -              40,761                            -                    -                       -                  -                  -                       -              7,508         48,269              - 48,269        
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                       -                       -                            -                    -                       -                  -        (7,508)                7,508                     -                   -              - -                  

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 5                       -                       -                (47,069)                    -                       -                  -                  -                       -                     -        (47,069) ####### (255,900)     

เงินปนผลจาย 14                       -                       -                            -                    -                       -                  -                  -            (68,558)                     -        (68,558)              - (68,558)       
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการ
   จายเงินปนผลของบริษัทยอย                       -                       -                            -                    -                       -                  -                  -                       -                     -                   -     (4,320) (4,320)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 464,544         1,064,154       (47,069)               17,939         (13,652)          50,000       -                1,005,732       -                    2,541,648   28,821   2,570,469   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา สํารอง สํารองสําหรับ
หมายเหตุ 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                          -                          -                         -                   -                          -            (39,679)                      -          (39,679)
รวมคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                          -                          -                         -                   -                          -            (39,679)                      -          (39,679)
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                          -                          -                         -                   -                          -                       -             (1,134)            (1,134)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                          -                          -                         -                   -                  1,134              (1,134)                      -                     - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนายน 2552              462 497           1 017 395                         -         50 000                  7 508          (156 099)             (7 508)       1 373 793

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ยอดคงเหลอ ณ วนท 30 มถุนายน 2552              462,497           1,017,395                                  50,000                  7,508          (156,099)             (7,508)       1,373,793

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                          -                          -                         -                   -                          -            133,695                      -          133,695
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                          -                          -                         -                   -                          -            133,695                      -          133,695
หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด                  2,047                  5,998                (2,219)                   -                          -                       -                      -              5,826
เงินรับลวงหนาคาหุน                          -                          -               17,939                   -                          -                       -                      -            17,939
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด  11.2                          -                40,761                         -                   -                          -                       -               7,508            48,269
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                          -                          -                         -                   -                 (7,508)                7,508 -                                         - 
เงินปนผลจาย 14                          -                          -                         -                   -                          -            (68,558) -                              (68,558)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553              464,544           1,064,154               17,939         50,000                          -            142,027                      -       1,738,664

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้


