
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหต3ุ0 กันยายน 255231 ธันวาคม 25530 กันยายน 255231 ธันวาคม 255

(ยังไมไดตรวจสอ(ตรวจสอบแลว)ยังไมไดตรวจสอ(ตรวจสอบแลว

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 120,026    117,588    27,008      30,651      

ลูกหนี้การคา 2

   กิจการที่เก่ียวของกัน 3 335,848    474,230    179,887    411,846    

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน ######## 882,976    475,439    272,532    

######## ######## 655,326    684,378    

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,906)      (4,540)      (1,675)      (4,260)      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ ######## ######## 653,651    680,118    

ลูกหนี้อ่ืนและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก

   กิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 3 5               561           34,715      19,332      

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 ######## ######## 390,699    431,241    

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

    ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 7,566        18,327      2,385        5,772        

    ลูกหนี้อ่ืน 6,299        20,466      3,130        13,315      

    รายไดคาประกันความเสียหายคางรับ 15,481      113,432    -                -                

    คาใชจายจายลวงหนา 11,040      6,440        4,229        1,754        

    อ่ืน ๆ 29,409      36,692      8,086        5,391        

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 69,795      195,357    17,830      26,232      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน ######## ######## ######## ########

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 5 -                -                ######## 920,568    

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 79,956      87,093      2,423        2,423        

เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตล 1,416        772           1,416        772           

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 97,016      31,304      97,016      31,304      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 ######## ######## ######## ########

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 49,365      26,399      29,056      11,327      

เงินมัดจําและอ่ืนๆ 8,577        10,932      7,099        10,474      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน ######## ######## ######## ########
รวมสินทรัพย ######## ######## ######## ########

 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหต3ุ0 กันยายน 255231 ธันวาคม 25530 กันยายน 255231 ธันวาคม 255

(ยังไมไดตรวจสอ(ตรวจสอบแลว)ยังไมไดตรวจสอ(ตรวจสอบแลว

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 9 ######## ######## ######## ########

เจาหนี้การคา

   กิจการที่เก่ียวของกัน 3 36,604      49,093      378,036    410,642    

   กิจการที่ไมเก่ียวของกัน ######## 817,292    280,784    202,594    

รวมเจาหนี้การคา ######## 866,385    658,820    613,236    

สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 98,948      71,460      94,583      68,206      

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหน 10 252,739    395,131    38,813      65,539      

เจาหนี้อ่ืนและเงินทดรองจากกิจการที 3 10,884      11,301      113,890    23,385      

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   เจาหนี้อ่ืนจากการซื้ออุปกรณ 31,090      116,472    8,857        20,213      

   เจาหนี้อ่ืน 107,956    317,677    6,014        86,728      

   คาใชจายคางจาย 75,837      43,730      30,276      12,355      

   ดอกเบี้ยคางจาย 23,108      31,709      4,874        5,313        

   อ่ืน ๆ 8,047        7,916        424           1,485        

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 246,038    517,504    50,445      126,094    

รวมหนี้สินหมุนเวียน ######## ######## ######## ########

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 269,094    192,706    261,869    185,898    

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 10 ######## 559,179    127,521    35,869      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน ######## 751,885    389,390    221,767    

รวมหนี้สิน ######## ######## ######## ########

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหต3ุ0 กันยายน 255231 ธันวาคม 25530 กันยายน 255231 ธันวาคม 255

(ยังไมไดตรวจสอ(ตรวจสอบแลว)ยังไมไดตรวจสอ(ตรวจสอบแลว

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 11

ทุนจดทะเบียน

   หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บา 500,000    500,000    500,000    500,000    

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 462,497,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บา 462,497    462,497    462,497    462,497    

สวนเกินมูลคาหุน ######## ######## ######## ########

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (11,046)    (7,993)      -                -                

กําไรสะสม

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

   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับซื้อหุนส11.3 7,508        6,374        7,508        6,374        

   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) 562,297    554,311    (108,092)  (115,286)  

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ######## ######## ######## ########

หัก: หุนสามัญซื้อคืน 11.2 (7,508)      (6,374)      (7,508)      (6,374)      

สุทธิ ######## ######## ######## ########

บริษัทยอย 233,232    234,031    -                -                

รวมสวนของผูถือหุน ######## ######## ######## ########
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ######## ######## ######## ########

 

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 3 ######## ######## 687,315    772,815    

รายไดอ่ืน

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16,957      -                7,266        -                

   ดอกเบี้ยรับ 3 7,551        7,625        7,550        7,616        

   กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 3,979        -                1,591        -                

   อ่ืน ๆ 3 22,551      130,758    14,151      24,727      

รวมรายไดอ่ืน 51,038      138,383    30,558      32,343      

รวมรายได ######## ######## 717,873    805,158    

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3 ######## ######## 564,824    688,728    

คาใชจายในการขาย 3 105,003    164,084    42,047      58,093      

คาใชจายในการบริหาร 81,834      95,116      38,909      30,919      

คาตอบแทนผูบริหาร 13,045      13,680      6,009        6,474        

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                16,337      -                5,452        

ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง -                49,541      -                10,387      

รวมคาใชจาย ######## ######## 651,789    800,053    

ไดนิติบุคคล 192,139    85,895      66,084      5,105        

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 164           418           -                -                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 192,303    86,313      66,084      5,105        

คาใชจายทางการเงิน (64,283)    (70,356)    (18,077)    (15,291)    

บุคคล 128,020    15,957      48,007      (10,186)    

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (493)         (638)         -                -                

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 127,527    15,319      48,007      (10,186)    

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 123,562    10,328      48,007      (10,186)    

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,965        4,991        

รวม 127,527    15,319      

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบกําไรขาดทุน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริ 0.27 0.02 0.11 (0.02)

น้ําหนัก (หุน) 11.4 ######### ######### ######### #########

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริ 0.27 0.02 0.11 (0.02)

น้ําหนัก (หุน) 11.4 ######### ######### ######### #########

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 3 ######## ######## ######## ########

รายไดอ่ืน

   กําไรจากการขายที่ดิน 41,296      -                41,296      -                

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 40,387      12,884      11,063      -                

   ดอกเบี้ยรับ 3 22,682      22,907      22,507      22,673      

   กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 1,791        -                2,551        -                

   อ่ืน ๆ 3 45,373      193,426    27,018      48,193      

รวมรายไดอ่ืน 151,529    229,217    104,435    70,866      

รวมรายได ######## ######## ######## ########

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3 ######## ######## ######## ########

คาใชจายในการขาย 3 284,475    557,391    107,556    205,800    

คาใชจายในการบริหาร 249,274    285,726    118,341    89,337      

คาตอบแทนผูบริหาร 42,286      47,648      22,554      23,527      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                -                -                4,384        

ขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยง -                27,238      -                4,536        

รวมคาใชจาย ######## ######## ######## ########

ไดนิติบุคคล 228,289    246,700    65,867      22,578      

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัท (4,084)      1,386        -                -                

224,205    248,086    65,867      22,578      

คาใชจายทางการเงิน (212,088)  (210,104)  (57,539)    (43,142)    

บุคคล 12,117      37,982      8,328        (20,564)    

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (3,796)      (4,038)      -                -                

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 8,321        33,944      8,328        (20,564)    

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 9,120        19,627      8,328        (20,564)    

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (799)         14,317      

รวม 8,321        33,944      

งบกําไรขาดทุน

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงท

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริ 0.02 0.04 0.02 (0.04)

น้ําหนัก (หุน) 11.4 ######### ######### ######### #########

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริ 0.02 0.04 0.02 (0.04)

น้ําหนัก (หุน) 11.4 ######### ######### ######### #########

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

ดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี 12,117      37,982      8,328        (20,564)    

   กิจกรรมดําเนินงาน

   สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษั 4,084        (1,386)      -                -                

   คาเสื่อมราคา     426,528     410,381 125,160    116,905    

   คาตัดจําหนาย         4,249         3,729 1,127        958           

รับจากบริษัทรวม       22,395       22,416 22,395      22,416      

 ลูกหนี้การคา        (2,634)        (1,379) (2,585)      (1,508)      

แลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง        (8,052)       65,268 (3,850)      11,090      

                -      (17,386) -                8,839        

ถาวร      (41,374)        (3,193) (42,085)    (948)         

สินทรัพยถาวร                 8         1,765 8               2,122        

   ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม (22,395)    (22,416)         (22,395)      (22,416)

คงเหลือ -                321           -                -                

   คาเผื่อ(โอนกลับคาเผื่อ)การลดมูลคาสินคาแล (25,313)    24,381      (4,209)      2,150        

   ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

      ในความตองการของตลาด (644)         430           (644)         430           

   คาใชจายดอกเบี้ย 190,208    205,259    50,598      42,110      

เปล่ียนแปลง

ดําเนินงาน     559,177     726,172     131,848     161,584 

(เพิ่มข้ึน)

   ลูกหนี้การคา    (146,075)       73,526 25,166      (14,456)    

   สินคาคงเหลือ       95,823    (117,753) 44,751      (67,176)    

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน     123,964    (114,250) 10,217      (10,879)    

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน         2,355        (8,013) 3,375        (23,125)    

(ลดลง)

   เจาหนี้การคา     230,497     178,491 50,607      131,092    

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    (172,100)       88,564 3,633        (3,703)      

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน     693,641     826,737     269,597     173,337 

   จายดอกเบี้ย (200,107)  (210,183)  (51,630)    (41,745)    

   จายภาษีเงินได (7,709)      (8,076)      (1,855)      (563)         

ดําเนินงาน     485,825     608,478     216,112     131,029 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบกระแสเงินสด

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเ

เสี่ยงที่ยังไมเกิดข้ึนจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

อุปกรณ     118,186         9,912     127,050       12,283 

เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ    (190,430)    (787,155)      (80,579)    (408,705)

คอมพิวเตอร      (27,215)      (16,122) (17,956)    (8,924)      

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน                 -                 - (250,000)  (1,470)      

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมข้ึน                 -         1,530                 -                 - 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน      (99,459)    (791,835)    (221,485)    (406,816)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   เพิ่มข้ึน(ลดลง) #########     575,554 (163,118)  251,150    

ขายและเชากลับคืน     160,544     160,715     160,544     160,715 

เงินสดจายคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาก      (59,998)      (37,956)      (59,488)      (37,532)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว     809,684       21,742 108,334    -                

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว    (174,130)    (444,249) (43,408)    (49,320)    

เงินสดจายเงินปนผล                 -      (36,635)                 -      (37,000)

เงินสดจายในการซื้อหุนสามัญคืน        (1,134)                 -        (1,134)                 - 

บริษัทยอยจําหนายหุนสามัญของบริษัทใหญ                 -       13,054                 -                 - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิ   (383,928)     252,225         1,730     288,013 

เพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ         2,438       68,868        (3,643)       12,226 

ตนงวด     117,588     190,165 30,651      83,321      
ปลายงวด     120,026     259,033       27,008       95,547 

เงินสด

           ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ -                542           14,469      18,274      

           หนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ (83,360)    (159,555)  14,277      (101,646)  

           การซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซื้อและ 3,330        11,236      1,292        -                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งข

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซึ่งไมเก่ียวของกับก

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

2)  รายการกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งไมเก่ียวของก



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

(หนวย: พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน รวมสวน หุนของบริษัทฯสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออ สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน ที่ถือโดย สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน ปลงคางบการเงริอตัดบัญชี ตามกฎหมายหุนสามัญซื้อคืนยังไมไดจัดสรรหุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ บริษัทยอย ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรา  462,497 ########    (10,948)      (9,209)     50,000               -   989,320 -             ####### (14,810)    225,848 #######
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
ผลตางจากการแปลงคางบกา                                     1 021                                                                                  1 021                               1 021      

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ผลตางจากการแปลงคางบกา               -               -       1,021               -               -               -               -               -       1,021               -               - 1,021      
กําไรจากการปองกันความเสี่               -               -               -       9,209               -               -               -               -       9,209               -               - 9,209      
รวมรายไดที่รับรูในสวนของ               -               -       1,021       9,209               -               -               -               -     10,230               -               -     10,230 

กําไรสุทธิสําหรับงวด               -               -               -               -               -               -     19,627               -     19,627               -     14,317 33,944    
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหร ั             -               -       1,021       9,209               -               -     19,627               -     29,857               -     14,317     44,174 

บริษัทยอยจําหนายหุนสามญั              -               -               -               -               -               -               -               -               -     13,054               - 13,054    
สวนของผูถือหุนสวนนอย               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -       1,530 1,530      
จายเงินปนผล (หมายเหตุ 14)              -               -               -               -               -               -    (36,653)               -    (36,653)               -            18 (36,635)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย 462,497  ####### (9,927)    -             50,000    -             972,294  -             ####### (1,756)    241,713  #######

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

(หนวย: พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน รวมสวน หุนของบริษัทฯสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออ สวนเกิน ผลตางจากการ ความเสี่ยง สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน ที่ถือโดย สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน ปลงคางบการเงริอตัดบัญชี ตามกฎหมายหุนสามัญซื้อคืนยังไมไดจัดสรรหุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ บริษัทยอย ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรา  462,497 ########      (7,993)               -     50,000       6,374   554,311 (6,374)    ####### -               234,031 #######
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
ผลตางจากการแปลงคางบกา               -               -      (3,053)               -               -               -               -               -      (3,053)               -               - (3,053)    
รวมคาใชจายที่รับรในสวนข                                    (3 053)                                                                                 (3 053)                                    (3 053)

งบการเงินรวม (ตอ)
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรสะสม

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

จัดสรรแลว

รวมคาใชจายทรบรูในสวนข               -               -      (3,053)               -               -               -               -               -      (3,053)               -               -      (3,053)

กําไรสุทธิสําหรับงวด               -               -               -               -               -               -       9,120               -       9,120               -        (799) 8,321      
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรู
   สําหรับงวด               -               -      (3,053)               -               -               -       9,120               -       6,067               -        (799)       5,268 

หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด               -               -               -               -               -               -               -      (1,134)      (1,134)               -               - (1,134)    
สํารองหุนสามัญซื้อคืน               -               -               -               -               -       1,134      (1,134)               -               -               -               - -             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย 462,497  ####### (11,046)  -             50,000    7,508      562,297  (7,508)    ####### -             233,232  #######

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

กําไร(ขาดทุน)
จากการปองกัน

ทุนเรือนหุนที่ออ สวนเกิน ความเสี่ยง สํารอง สํารองสําหรับ
และชําระแลว มูลคาหุน รอตัดบัญชี ตามกฎหมายหุนสามัญซื้อคืนยังไมไดจัดสรรหุนสามัญซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551   462,497 ########      (3,668)     50,000               -     96,581               - ########

รายไดที่รับรูสวนของผูถือหุน
กําไรจากการปองกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี                                     3 668                                                                   3 668 

จัดสรรแลว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

กาไรจากการปองกนความเสยงรอตดบญช               -               -       3,668               -               -               -               -       3,668 

รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน               -               -       3,668               -               -               -               -       3,668 

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด               -               -               -               -               -    (20,564)               -    (20,564)

รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด               -               -       3,668               -               -    (20,564)               -    (16,896)

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 14)               -               -               -               -               -    (37,000)               -    (37,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551   462,497 ########               -     50,000               -     39,017               - ########

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552   462,497 ########               -     50,000       6,374  (115,286)      (6,374) ########

กําไรสุทธิสําหรับงวด               -               -               -               -               -       8,328               -       8,328 

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด               -               -               -               -               -       8,328               -       8,328 

หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด               -               -               -               -               -               -      (1,134)      (1,134)

สํารองหุนสามัญซื้อคืน               -               -               -               -       1,134      (1,134)               -               - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552   462,497 ########               -     50,000       7,508  (108,092)      (7,508) ########

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้


