
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 94,465                             157,079                   29,593                       48,488                         

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพ่ือคา 2,008                               1,458                       2,008                         1,458                           

ลูกหนี้การคา 2

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 464,111                          445,214                   308,198                     305,119                       

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,423,588                       1,115,911                650,286                     401,040                       

รวม 1,887,699                       1,561,125                958,484                     706,159                       

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (618)                                (732)                         (359)                           (471)                             

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,887,081                       1,560,393                958,125                     705,688                       

ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะสั้นแก

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 3 -                                       3                               890                            635                              

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 1,441,564                       1,160,263                387,382                     371,675                       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

    เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3 -                                       -                               249,516                     66,496                         

    ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเรียกคืน 11,217                             8,130                       3,319                         2,855                           

    ลูกหนี้อื่น 12,855                             11,580                     5,780                         2,968                           

    เงินชดเชยคาประกันความเสียหายคางรับ 15 77,943                             -                               -                                 -                                   

    คาใชจายจายลวงหนา 13,007                             7,842                       3,870                         2,780                           

    อื่น ๆ 46,602                             35,179                     7,917                         11,316                         

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 161,624                          62,731                     270,402                     86,415                         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,586,742                       2,941,927                1,648,400                  1,214,359                    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 5 -                                       -                               1,415,715                  1,192,068                    

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6 77,669                             81,777                     2,422                         2,422                           

เงินมัดจําและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 96,787                             101,183                   96,753                       99,596                         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 5,345,748                       5,618,885                1,280,051                  1,320,044                    

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 63,554                             56,213                     45,663                       36,695                         

เงินมัดจําและอื่นๆ 4,927                               7,788                       4,282                         6,519                           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,588,685                       5,865,846                2,844,886                  2,657,344                    
รวมสินทรัพย 9,175,427                       8,807,773                4,493,286                  3,871,703                    

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 9 3,402,288                       3,264,809                1,272,496                  1,065,704                    

เจาหนี้การคา

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 26,233                             23,847                     408,608                     300,866                       

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,182,028                       850,043                   325,498                     276,429                       

รวมเจาหนี้การคา 1,208,261                       873,890                   734,106                     577,295                       

สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 109,678                          100,620                   100,595                     95,951                         

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในห 10 383,221                          354,785                   42,480                       50,090                         

เจาหนี้อื่นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกั 3 13,719                             8,686                       36,302                       73,300                         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   เจาหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ 51,290                             34,623                     5,390                         11,697                         

   เจาหนี้อื่น 107,009                          117,383                   30,236                       17,645                         

   คาใชจายคางจาย 127,727                          83,783                     48,868                       23,002                         

   ดอกเบี้ยคางจาย 15,853                             21,697                     3,362                         4,484                           

   อื่น ๆ 11,062                             12,053                     7,820                         1,007                           

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 312,941                          269,539                   95,676                       57,835                         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,430,108                       4,872,329                2,281,655                  1,920,175                    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่

   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 175,421                          243,093                   165,856                     237,392                       

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 10 952,326                          1,213,787                99,133                       112,643                       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,127,747                       1,456,880                264,989                     350,035                       

รวมหนี้สิน 6,557,855                       6,329,209                2,546,644                  2,270,210                    

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 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                       

ทุนออกจําหนายและชาํระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 471,067,269 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

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

         มูลคาหุนละ 1 บาท) 471,067                          462,497                   471,067                     462,497                       

สวนเกินมูลคาหุน 1,100,973                       1,017,395                1,100,973                  1,017,395                    

สวนเกินของเงินลงทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

   เพ่ิมเติมในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย

   ณ วันที่ซื้อ 5 (38,558)                           -                               -                                 -                                   

เงินรับลวงหนาคาหุน -                                       2,219                       -                                 2,219                           

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (18,551)                           (11,473)                    -                                 -                                   

กําไรสะสม

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

   จัดสรรแลว - สํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน 11.3 39,837                             7,508                       39,837                       7,508                           

   ยังไมไดจัดสรร 1,061,298                       724,730                   324,602                     69,382                         

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,666,066                       2,252,876                1,986,479                  1,609,001                    

หัก: หุนสามัญซื้อคืน 11.2 (39,837)                           (7,508)                      (39,837)                      (7,508)                          

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ 2,626,229                       2,245,368                1,946,642                  1,601,493                    

สวนของผูถอืหุนสวนนอยของบริษัทยอย (8,657)                             233,196                   -                                 -                                   

รวมสวนของผูถือหุน 2,617,572                       2,478,564                1,946,642                  1,601,493                    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,175,427                       8,807,773                4,493,286                  3,871,703                    

 

กรรมการ

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได 3

รายไดจากการขาย 1,968,969                       1,627,020                903,487                     684,446                       

รายไดคาบริการ 2,536                               747                           4,259                         2,869                           

รายไดอื่น

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30,745                             16,957                     13,266                       7,266                           

   ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                                       7,547                       27                              7,547                           

   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                                       -                               179,520                     -                                   

   กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 3,047                               3,979                       1,067                         1,591                           

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 21,001                             -                               -                                 -                                   

   อื่น ๆ 43,036                             22,555                     20,338                       14,154                         

รวมรายไดอื่น 97,829                             51,038                     214,218                     30,558                         

รวมรายได 2,069,334                       1,678,805                1,121,964                  717,873                       

คาใชจาย 3

ตนทุนขาย 1,609,264                       1,286,784                712,679                     564,824                       

คาใชจายในการขาย 138,864                          105,003                   60,763                       42,047                         

คาใชจายในการบริหาร 96,302                             81,834                     35,578                       38,909                         

คาตอบแทนผูบริหาร 14,512                             13,045                     7,152                         6,009                           

รวมคาใชจาย 1,858,942                       1,486,666                816,172                     651,789                       

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 210,392                          192,139                   305,792                     66,084                         

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 329                                  164                           -                                 -                                   

บุคคล 210,721                          192,303                   305,792                     66,084                         

คาใชจายทางการเงิน (45,845)                           (64,283)                    (13,654)                      (18,077)                        

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 164,876                          128,020                   292,138                     48,007                         

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (117)                                (493)                         -                                 -                                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด 164,759                          127,527                   292,138                     48,007                         

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 165,129                          123,562                   292,138                     48,007                         

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (370)                                3,965                       

รวม 164,759                          127,527                   

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.35 0.27 0.63 0.11

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 466,097,258 455,717,569 466,097,258 455,717,569

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.35 0.27 0.62 0.11

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 468,213,636 455,717,569 468,213,636 455,717,569

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได 3

รายไดจากการขาย 5,718,082                       4,021,205                2,472,591                  1,708,733                    

รายไดคาบริการ 5,582                               1,470                       15,789                       8,423                           

รายไดอื่น

   กําไรจากการขายที่ดิน -                                       41,296                     -                                 41,296                         

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 15,912                             40,387                     -                                 11,063                         

   ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                                       22,395                     66                              22,395                         

   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                                       -                               187,320                     -                                   

   กําไรจากการปองกันความเสี่ยง 14,911                             1,791                       5,689                         2,551                           

   เงินชดเชยคาประกันความเสียหาย 41,001                             -                               -                                 -                                   

   อื่น ๆ 113,276                          45,660                     50,787                       27,130                         

รวมรายไดอื่น 185,100                          151,529                   243,862                     104,435                       

รวมรายได 5,908,764                       4,174,204                2,732,242                  1,821,591                    

คาใชจาย 3

ตนทุนขาย 4,502,814                       3,369,880                1,958,414                  1,507,273                    

คาใชจายในการขาย 390,913                          284,475                   159,564                     107,556                       

คาใชจายในการบริหาร 296,351                          249,274                   109,004                     118,341                       

คาตอบแทนผูบริหาร 47,562                             42,286                     24,053                       22,554                         

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                                       -                               9,101                         -                                   

รวมคาใชจาย 5,237,640                       3,945,915                2,260,136                  1,755,724                    

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 671,124                          228,289                   472,106                     65,867                         

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,970                               (4,084)                      -                                 -                                   

674,094                          224,205                   472,106                     65,867                         

คาใชจายทางการเงิน (155,365)                         (212,088)                  (46,273)                      (57,539)                        

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 518,729                          12,117                     425,833                     8,328                           

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 12 (3,142)                             (3,796)                      -                                 -                                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด 515,587                          8,321                       425,833                     8,328                           

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 507,181                          9,120                       425,833                     8,328                           

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 8,406                               (799)                         

รวม 515,587                          8,321                       

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 1.10 0.02 0.92 0.02

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 462,553,944 456,160,313 462,553,944 456,160,313

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 1.09 0.02 0.92 0.02

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 11.4 463,478,783 456,160,313 463,478,783 456,160,313

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 518,729                          12,117                     425,833                     8,328                           

   กิจกรรมดําเนินงาน

   สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,970)                             4,084                       -                                 -                                   

   คาเสื่อมราคา                            441,567                     426,528 127,767                     125,160                       

   คาตัดจําหนาย                                5,889                         4,249 2,173                         1,127                           

รวม                                        -                       22,395 -                                 22,395                         

   โอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา                                  (114)                       (2,634) (112)                           (2,585)                          

   คาเผ่ือ(โอนกลับคาเผ่ือ)การลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย 6,076                               (25,313)                    1,239                         (4,209)                          

   กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร                               (3,165)                     (41,374) (145)                           (42,085)                        

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร                                2,600                                8 946                            8                                   

   กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย

      เพ่ือคา (550)                                (644)                         (550)                           (644)                             

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง                               (8,266)                       (8,052) (607)                           (3,850)                          

   รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย                                        -                                 - (187,320)                    -                                   

   ดอกเบี้ยรับจากบริษัทรวม -                                       (22,395)                    -                                                         (22,395)

   คาใชจายดอกเบี้ย 137,059                          190,208                   39,836                       50,598                         

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน                         1,096,855                     559,177                       409,060                         131,848 

สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

   ลูกหนี้การคา                          (378,699)                   (146,075) (268,631)                    25,166                         

   สินคาคงเหลือ                          (287,377)                       95,823 (16,946)                      44,751                         

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น                             (94,675)                     123,964 (3,740)                        10,217                         

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น                                2,861                         2,355 2,237                         3,375                           

หนี้สินจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

   เจาหนี้การคา                            370,061                     230,497 178,930                     50,607                         

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น                              31,535                   (172,100) (7,206)                        3,633                           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน                            740,561                     693,641                       293,704                         269,597 

   จายดอกเบี้ย (142,904)                         (200,107)                  (40,958)                      (51,630)                        

   จายภาษีเงินได (9,137)                             (7,709)                      (781)                           (1,855)                          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน                            588,520                     485,825                       251,965                         216,112 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2553 และ 2552

รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จาก



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ                                4,555                     118,186                           1,297                         127,050 

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ                          (106,281)                   (190,430)                       (82,266)                         (80,579)

เงินสดจายเพ่ือซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร                             (13,230)                     (27,215) (11,131)                      (17,956)                        

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย                                        -                                 - 7,800                         -                                   

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย                          (284,497)                                 - (223,647)                    (250,000)                      

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน                          (399,453)                     (99,459)                     (307,947)                       (221,485)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   เพ่ิมข้ึน(ลดลง)                            145,396                (1,118,894) 211,449                     (163,118)                      

เงินสดรับจากเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน                                        -                     160,544                                   -                         160,544 

เงินสดจายคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน                             (81,355)                     (59,998)                       (72,558)                         (59,488)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว                            130,000                     809,684 -                                 108,334                       

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว                          (360,718)                   (174,130) (21,120)                      (43,408)                        

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนและการใชสิทธิซื้อหุน                              49,168                                 - 49,168                                                           - 

เงินสดรับจากการขายหุนสามัญซื้อคืน                              48,269                                 - 48,269                                                           - 

เงินสดจายในการซื้อหุนสามัญคืน                             (39,837)                       (1,134)                       (39,837)                           (1,134)

จายเงินปนผล                          (142,604)                                 -                     (138,284)                                     - 

เงินสดสทุธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน                          (251,681)                   (383,928)                         37,087                             1,730 

 สุทธิ                             (62,614)                         2,438                       (18,895)                           (3,643)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด                            157,079                     117,588 48,488                       30,651                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด                              94,465                     120,026                         29,593                           27,008 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

           ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สทุ -                                       -                               (83)                             14,469                         

           หนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุท 16,596                             (83,360)                    (807)                           14,277                         

           เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย -                                       -                               179,520                     -                                   

           การซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 22,741                             3,330                       5,666                         1,292                           

2)  รายการกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซึ่งไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา รวมสวน สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน มูลคาตามบัญชีของ เงินรับลวงหนา ผลตางจากการ สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน สวนนอย
และชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ คาหุน แปลงคางบการเงิน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ ของบริษัทยอย รวม

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

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                             -                           -                                  -                         -                (3,053)                   -                      -                   -                         -              (3,053)                    - (3,053)           
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน                             -                           -                                  -                         -                (3,053)                   -                      -                   -                         -              (3,053)                    -             (3,053)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด                             -                           -                                  -                         -                         -                   -                      -            9,120                         -               9,120             (799) 8,321             
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                             -                           -                                  -                         -                (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 กันยายน 2552 462,497               1,017,395           -                                 -                        (11,046)             50,000        7,508            562,297      (7,508)              2,081,143       233,232      2,314,375      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(หนวย: พันบาท)

สวนเกินของเงินลงทุน
จากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเพิ่มเติม
ในราคาที่สูงกวา รวมสวน สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน มูลคาตามบัญชีของ เงินรับลวงหนา ผลตางจากการ สํารอง สํารองสําหรับ ของผูถือหุน สวนนอย
หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย ณ วันที่ซื้อ คาหุน แปลงคางบการเงิน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนสามัญซื้อคืน บริษัทฯ ของบริษัทยอย รวม

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

งบการเงินรวม (ตอ)
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

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                             -                           -                                  -                         -                (7,078)                   -                      -                   -                         -              (7,078)                    - (7,078)           
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน                             -                           -                                  -                         -                (7,078)                   -                      -                   -                         -              (7,078)                    -             (7,078)
กําไรสุทธิสําหรับงวด                             -                           -                                  -                         -                         -                   -                      -        507,181                         -           507,181            8,406 515,587         
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรู
   สําหรับงวด                             -                           -                                  -                         -                (7,078)                   -                      -        507,181                         -           500,103            8,406          508,509 
หุนสามัญที่ออกจําหนายระ 11                     8,570                  42,817                                  -                (2,219)                         -                   -                      -                   -                         -             49,168                    - 49,168           
หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                             -                           -                                  -                         -                   -                      -                   -             (39,837)            (39,837)                    - (39,837)         
จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระ 11.2                             -                  40,761                                  -                         -                         -                   -            (7,508)            7,508                 7,508             48,269                    - 48,269           
สํารองหุนสามัญซื้อคืน                             -                           -                                  -                         -                         -                   -            39,837        (39,837)                         -                       -                    - -                    
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่ม 5                             -                           -                       (38,558)                         -                         -                   -                      -                   -                         -            (38,558)      (245,939) (284,497)       
เงินปนผลจาย 14                             -                           -                                  -                         -                         -                   -                      -      (138,284)                         -          (138,284)                    - (138,284)       
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจากการ
   จายเงินปนผลของบริษัทยอย                             -                           -                                  -                         -                         -                   -                      -                   -                         -                       -          (4,320) (4,320)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 471,067               1,100,973           (38,558)                      -                        (18,551)             50,000        39,837          1,061,298   (39,837)            2,626,229       (8,657)         2,617,572      

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 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 

กําไรสทธิสําหรับงวด                           -                           -                -                      -                         -                  8,328                        -                 8,328 

จัดสรรแลว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

ุ , ,

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552               462,497            1,017,395                -            50,000                 7,508            (108,092)               (7,508)          1,421,800 

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                           -                           -                -                      -                         -              425,833                        -             425,833 

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด                           -                           -                -                      -                         -              425,833                        -             425,833 

หุนสามัญที่ออกจําหนายระหวางงวด 11                   8,570                 42,817      (2,219)                      -                         -                          -                        -               49,168 

หุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด                           -                           -                -                      -                         -                          -             (39,837)              (39,837)

จําหนายหุนสามัญซื้อคืนระหวางงวด 11.2                           -                 40,761                -                      -               (7,508)                  7,508                7,508               48,269 

สํารองหุนสามัญซื้อคืน                           -                           -                -                      -               39,837              (39,837)                        -                         - 

เงินปนผลจาย 14                           -                           -                -                      -                         -            (138,284)                        -            (138,284)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553               471,067            1,100,973                -            50,000               39,837              324,602             (39,837)          1,946,642 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้


