
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 222,294                  143,178               68,322                  21,020                  

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพ่ือคา 2,110                      2,155                   2,110                    2,155                    

ลูกหนี้การคา 3

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 422,166                  345,122               294,916                238,374                

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,528,073               1,186,013            657,719                529,974                

   รวม 1,950,239               1,531,135            952,635                768,348                

   หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (356)                        (165)                    (322)                     (136)                      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,949,883               1,530,970            952,313                768,212                

ลูกหนี้อ่ืนและเงินทดรองจายแกกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 4 -                              75                        987                       42                         

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 5 1,682,979               1,332,163            430,356                386,244                

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

   เงินปนผลคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 -                              -                          -                           66,496                  

   ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 9,830                      9,300                   2,928                    3,164                    

   ลูกหนี้อ่ืน 32,452                    27,636                 20,380                  19,583                  

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหายคางรับ 17 95,580                    94,658                 -                           -                           

   คาใชจายจายลวงหนาและอ่ืน ๆ 68,184                    49,059                 14,875                  15,797                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 206,046                  180,653               38,183                  105,040                

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,063,312               3,189,194            1,492,271             1,282,713             

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -                              -                          1,957,486             1,957,486             

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 79,889                    76,816                 2,422                    2,422                    

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซ้ือสินทรัพย 98,899                    98,892                 98,680                  98,857                  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 5,113,016               5,308,170            1,213,444             1,261,886             

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 82,295                    75,359                 54,986                  53,656                  

เงินมัดจําและอ่ืน ๆ 2,810                      4,481                   2,007                    3,465                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,376,909               5,563,718            3,329,025             3,377,772             
รวมสินทรัพย 9,440,221               8,752,912            4,821,296             4,660,485             

 

การเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 10 3,423,177               3,169,042            1,067,717             1,060,841             

เจาหน้ีการคา

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 21,598                    14,081                 415,101                330,672                

   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 1,416,939               880,872               334,556                254,308                

รวมเจาหน้ีการคา 1,438,537               894,953               749,657                584,980                

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 78,718                    105,858               70,121                  96,199                  

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในห 11 403,860                  397,407               58,711                  47,230                  

เจาหน้ีอ่ืนและเงินทดรองรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 4 12,837                    12,140                 11,834                  5,399                    

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   เจาหน้ีจากการซ้ืออุปกรณ 32,542                    70,532                 7,969                    15,885                  

   เจาหน้ีอ่ืน 70,195                    60,466                 14,627                  15,178                  

   ดอกเบ้ียคางจาย 11,810                    14,401                 2,417                    3,451                    

   คาใชจายคางจายและอ่ืน ๆ 139,343                  138,131               61,312                  44,683                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 253,890                  283,530               86,325                  79,197                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,611,019               4,862,930            2,044,365             1,873,846             

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 133,672                  155,312               124,616                145,925                

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหน่ึงป 11 1,028,056               1,089,888            70,133                  86,264                  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 65,656                    -                          36,639                  -                           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,227,384               1,245,200            231,388                232,189                

รวมหนี้สิน 6,838,403               6,108,130            2,275,753             2,106,035             

การเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันท่ี

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 12

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

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 472,224,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

         (31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 471,067,269 หุน 

         มูลคาหุนละ 1 บาท) 472,224                  471,067               472,224                471,067                

สวนเกินมูลคาหุน 1,107,753               1,100,973            1,107,753             1,100,973             

กําไรสะสม

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

   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน 12.3 70,050                    39,837                 70,050                  39,837                  

   ยังไมไดจัดสรร 1,036,483               1,088,732            915,566                932,410                

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (54,410)                   (57,750)                -                           -                           

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,682,100               2,692,859            2,615,593             2,594,287             

หัก: หุนสามัญซื้อคืน 12.2 (70,050)                   (39,837)                (70,050)                (39,837)                 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 2,612,050               2,653,022            2,545,543             2,554,450             

บริษัทยอย (10,232)                   (8,240)                  -                           -                           

รวมสวนของผูถือหุน 2,601,818               2,644,782            2,545,543             2,554,450             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,440,221               8,752,912            4,821,296             4,660,485             

 -                              -                          -                           -                           

การเงินนี้

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 4

รายไดจากการขาย 1,979,675               1,894,207            886,679                800,916                

รายไดคาบริการ 9,330                      2,682                   4,411                    4,858                    

รายไดอ่ืน

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                              246                      2,213                    -                           

   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                              -                          -                           7,800                    

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 17 -                              20,000                 -                           -                           

   อ่ืน ๆ 29,207                    34,375                 11,476                  15,815                  

รวมรายไดอ่ืน 29,207                    54,621                 13,689                  23,615                  

รวมรายได 2,018,212               1,951,510            904,779                829,389                

คาใชจาย 4

ตนทุนขาย 1,666,784               1,488,974            692,876                643,044                

คาใชจายในการขาย 127,177                  132,509               59,292                  54,782                  

คาใชจายในการบริหาร 116,851                  109,263               51,785                  44,232                  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 25,393                    -                          -                           12,155                  

ขาดทุนจากการปองกันความเส่ียง 17,943                    4,360                   11,418                  2,772                    

รวมคาใชจาย 1,954,148               1,735,106            815,371                756,985                

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 64,064                    216,404               89,408                  72,404                  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 321                         729                      -                           -                           

64,385                    217,133               89,408                  72,404                  

คาใชจายทางการเงิน (36,334)                   (47,729)                (9,615)                  (13,714)                 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 28,051                    169,404               79,793                  58,690                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 (388)                        (2,234)                  -                           -                           

กําไรสําหรับงวด 27,663                    167,170               79,793                  58,690                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ 1,110                      169                      -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 1,110                      169                      -                           -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 28,773                    167,339               79,793                  58,690                  

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 27,655                    161,071               79,793                  58,690                  

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 8                             6,099                   

27,663                    167,170               

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 28,765                    161,240               79,793                  58,690                  

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 8                             6,099                   

28,773                    167,339               

กําไรตอหุน 14

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.060 0.347 0.172 0.126

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.060 0.346 0.172 0.126

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุน:

รายได 4

รายไดจากการขาย 3,839,538               3,755,043            1,753,253             1,570,540             

รายไดคาบริการ 15,017                    3,046                   8,081                    11,530                  

รายไดอ่ืน

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,781                      -                          22,076                  -                           

   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 6 -                              -                          -                           7,800                    

   กําไรจากการปองกันความเส่ียง -                              -                          -                           2,401                    

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 17 17,000                    20,000                 -                           -                           

   อ่ืน ๆ 93,290                    63,166                 34,345                  28,920                  

รวมรายไดอ่ืน 120,071                  83,166                 56,421                  39,121                  

รวมรายได 3,974,626               3,841,255            1,817,755             1,621,191             

คาใชจาย 4

ตนทุนขาย 3,187,408               2,893,550            1,364,289             1,245,735             

คาใชจายในการขาย 270,138                  252,049               122,007                98,801                  

คาใชจายในการบริหาร 240,105                  233,099               99,373                  90,327                  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                              10,997                 -                           24,366                  

ขาดทุนจากการปองกันความเส่ียง 18,615                    132                      23,080                  -                           

รวมคาใชจาย 3,716,266               3,389,827            1,608,749             1,459,229             

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 258,360                  451,428               209,006                161,962                

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (267)                        2,641                   -                           -                           

258,093                  454,069               209,006                161,962                

คาใชจายทางการเงิน (77,648)                   (100,216)              (19,898)                (28,267)                 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 180,445                  353,853               189,108                133,695                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 (1,937)                     (3,025)                  -                           -                           

กําไรสําหรับงวด 178,508                  350,828               189,108                133,695                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ 3,340                      (2,179)                  -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 3,340                      (2,179)                  -                           -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 181,848                  348,649               189,108                133,695                

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 179,824                  342,052               189,108                133,695                

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1,316)                     8,776                   

178,508                  350,828               

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 183,164                  339,873               189,108                133,695                

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1,316)                     8,776                   

181,848                  348,649               

กําไรตอหุน 14

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.388 0.742 0.408 0.290

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (บาท) 0.387 0.741 0.407 0.290

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 180,445                  353,853               189,108                133,695                

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จาก

   กิจกรรมดําเนินงาน

สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม                           267                   (2,641)                             -                             - 

คาเส่ือมราคา                    281,559                 293,382                   80,727                    84,879 

คาตัดจําหนาย                        4,021                    3,872                     1,924                      1,370 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา(โอนกลับ)                           191                      (115)                        186                         (55)

คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย                      14,182                    3,140                     3,134                        651 

โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยถาวร                      (8,128)                            -                             -                             - 

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ                      (1,843)                   (1,956)                       (413)                       (142)

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ                        7,785                    2,268                        105                        615 

ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใน

   หลักทรัพยเพ่ือคา                             45                        (99)                          45                         (99)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน                        3,975                            -                     1,755                             - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง                      39,596                       641                     2,044                      7,015 

ขาดทุน(กําไร)จากการปองกันความเส่ียงท่ียังไม                        7,313                   (6,873)                   12,384                    (2,258)

รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย                               -                            -                             -                    (7,800)

คาใชจายดอกเบ้ีย                      72,548                  95,689                   18,615                    27,294 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน                    601,956                 741,161                 309,614                  245,165 

สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

   ลูกหนี้การคา (390,042)                 (281,047)              (170,289)              (170,933)               

   สินคาคงเหลือ (364,998)                 (325,080)              (47,246)                (41,350)                 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (15,669)                   (90,867)                5,082                    (10,980)                 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,671                      1,392                   1,458                    1,603                    

หนี้สินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

   เจาหน้ีการคา 528,182                  588,213               156,895                157,119                

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (4,079)                     8,195                   9,654                    (26,882)                 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1,778)                     -                          (1,778)                  -                           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 355,243                  641,967               263,390                153,742                

   จายดอกเบ้ีย (75,237)                   (100,543)              (19,649)                (28,249)                 

   จายภาษีเงินได (2,377)                     (6,294)                  (490)                     (495)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน                    277,629                 535,130                 243,251                  124,998 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,683                      2,966                   999                       1,014                    

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (174,684)                 (76,536)                (45,339)                (62,012)                 

เงินสดจายเพ่ือซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (10,881)                   (3,983)                  (2,801)                  (1,271)                   

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                              -                          66,496                  7,800                    

เงินสดจายเพ่ือลงทุนในบริษัทยอย -                              (243,400)              -                           (182,550)               

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (182,882)                 (320,953)              19,355                  (237,019)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

   เพ่ิมขึ้น 287,413                  20,169                 3,856                    208,573                

เงินสดจายคืนเจาหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน (56,849)                   (54,661)                (51,592)                (47,958)                 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,285,139               -                          69,612                  -                           

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,369,981)              (212,192)              (75,827)                (12,600)                 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิทธิซื้อหุน 7,937                      23,765                 7,937                    23,765                  

เงินสดรับจากการขายหุนสามัญซื้อคืน -                              48,269                 -                           48,269                  

เงินสดจายในการซ้ือหุนสามัญคืน (30,213)                   -                          (30,213)                -                           

จายเงินปนผล (139,077)                 (72,878)                (139,077)              (68,558)                 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (15,631)                   (247,528)              (215,304)              151,491                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 79,116                    (33,351)                47,302                  39,470                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 143,178                  157,079               21,020                  48,488                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 222,294                  123,728               68,322                  87,958                  

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1)  รายการกิจกรรมดําเนินงานซ่ึงไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด

           สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 63,459                    -                          36,662                  -                           

2)  รายการกิจกรรมลงทุนซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด

           ลูกหนี้จากการขายเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมขึ้นสุทธิ 1,000                      -                          1,000                    115                       

           หนี้สินจากการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (93,577)                   15,417                 (14,994)                10,062                  

           เจาหน้ีคาหุนจากการลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิม -                              12,500                 -                           12,500                  

3)  รายการกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด

           การซ้ือสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 8,069                      17,494                 4,205                    5,258                    

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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                       2,047                       5,998               (2,219)                     -                       -                          -                        -                        - -                                               -                  5,826                         -                  5,826 
เงินรับลวงหนาคาหุน                              -                              -               17,939                     -                       -                          -                        -                        - -                                               -                17,939                         -                17,939 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                              -                              -                        -                     -                       -               342,052               (2,179)                        - (2,179)                                       -              339,873                 8,776 348,649             

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                              -                     40,761                        -                     -                       -                          -                        -                        - -                                       7,508                48,269                         -                48,269 
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                              -                              -                        -                     -              (7,508)                   7,508                        -                        -                          -                        -                         -                         -                          - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น                              -                              -                        -                     -                       -                          -                        -             (47,069)               (47,069)                        -              (47,069)            (208,831)             (255,900)
เงินปนผลจาย                              -                              -                        -                     -                       -               (68,558)                        -                        -                          -                        -              (68,558)                         -               (68,558)
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง
   จากการจายเงินปนผลของบริษัทยอย                              -                              -                        -                     -                       -                          -                        -                        -                          -                        -                         -                (4,320)                 (4,320)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 464,544                 1,064,154              17,939             50,000           -                     1,005,732           (13,652)           (47,069)            (60,721)              -                      2,541,648         28,821              2,570,469          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 ควบคมุ รวมสวนของ
หมายเหตุ 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          
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับผลประโย 1.4                              -                              -                        -                     -                       -               (62,783)                        -                        -                          -                        -              (62,783)                  (676)               (63,459)
หุนสามัญที่ออกจําหนายระห 12                       1,157                       6,780                        -                     -                       -                          -                        -                        -                          -                        -                  7,937                         -                  7,937 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

งบการเงินรวม (ตอ)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                              -                              -                        -                     -                       -               179,824                3,340                        -                   3,340                        -              183,164                (1,316) 181,848             
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด 12                              -                              -                        -                     -                       -                          -                        -                        -                          -             (30,213)              (30,213)                         -               (30,213)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                              -                              -                        -                     -              30,213               (30,213)                        -                        -                          -                        -                         -                         -                          - 
เงินปนผลจาย 16                              -                              -                        -                     -                       -             (139,077)                        -                        -                          -                        -            (139,077)                         -             (139,077)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 472,224                 1,107,753              -                      50,000           70,050            1,036,483           (15,852)           (38,558)            (54,410)              (70,050)           2,612,050         (10,232)            2,601,818          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา สํารอง สํารองสําหรับ
หมายเหตุ 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                      2,047                  5,998              (2,219)                          -                          -                        -                             -           5,826 
เงินรับลวงหนาคาหุน                              -                          -              17,939                          -                          -                        -                             -        17,939 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                              -                          -                        -                          -                          -            133,695                             -      133,695 
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                              -                40,761                        -                          -                          -                        -                     7,508        48,269 
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                              -                          -                        -                          -                (7,508)                7,508                             -                  - 
เงินปนผลจาย                              -                          -                        -                          -                          -            (68,558)                             -       (68,558)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553                 464,544          1,064,154              17,939                50,000                          -            142,027                             -   1,738,664 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                 471,067          1,100,973                        -                50,000                39,837            932,410                 (39,837)   2,554,450 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน
   ของพนักงาน 1.4                              -                          -                        -                          -                          -            (36,662)                             -       (36,662)
หุนสามัญที่ออกจําหนายระ 12                      1,157                  6,780                        -                          -                          -                        -                             -           7,937 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                              -                          -                        -                          -                          -            189,108                             -      189,108 
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงว 12                              -                          -                        -                          -                          -                        -                 (30,213)       (30,213)
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                              -                          -                        -                          -                30,213            (30,213)                             -                  - 
เงินปนผลจาย 16                              -                          -                        -                          -                          -          (139,077)                             -     (139,077)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554                 472,224          1,107,753                        -                50,000                70,050            915,566                 (70,050)   2,545,543 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

จัดสรรแลว


