
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2554 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วนัที# 30 กนัยายน 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2554 และ 2553 งบแสดงการเปลี#ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดของงบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ
งวดหกเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) ซึ# งผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี"  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงาน
ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีที#เกี#ยวกบัการสอบทาน ซึ# งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื#อให้ได้ความเชื#อมั#นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที#ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานนี" มีขอบเขตจาํกดั โดยส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเชื#อมั#นนอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที#รับรองทั#วไป ดงันั"น
ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที#สอบทานได ้
 
ขา้พเจา้ไม่พบสิ#งที#เป็นเหตุใหเ้ชื#อว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที#ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ตามที#อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 3 กิจการไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที#ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ# งมีผลบงัคบัใชต้ั"งแต่วนัที# 1 มกราคม 2554 งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2553 ซึ#งแสดงเปรียบเทียบไดป้รับปรุงใหม่แลว้ 
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ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที# 
31 มีนาคม 2554 ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที#รับรองทั#วไปและไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเงื#อนไขตามรายงานลงวนัที# 11 พฤษภาคม 2554 ตามที#อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
และ 3     งบการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงใหม่อนัเนื#องจากผลกระทบจากการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที#ออกและปรับปรุงใหม่ ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการปรับปรุงและเห็นว่ามีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้  
ขา้พเจา้มิไดใ้ช้วิธีการตรวจสอบอื#นใดภายหลงัจากวนัที#ในรายงานนั"น นอกเหนือจากการตรวจสอบรายการปรับปรุง
ดงักล่าว  งบแสดงฐานะการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที#        
31 มีนาคม 2554 ที#แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
(บงกช อํ#าเสงี#ยม)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
3 พฤศจิกายน 2554 
 
 
 
 



ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มนีาคม 2554

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

2554 2554 2554 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,616,445 2,218,974 2,616,445 2,218,974 

ลูกหนี.การคา้ 4, 5 939,409 1,007,884 939,409 1,007,884 

ลูกหนี. อื0นกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 3,713 13,284 3,713 13,284 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 31,741 30,435 31,741 30,435 

สินคา้คงเหลือ 663,327 733,622 663,327 733,622 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น 32,075 27,871 32,075 27,871 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,286,710 4,032,070 4,286,710 4,032,070 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 15,962 13,447 3,000 3,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื0น 7 171,889 188,224 171,889 188,224 

อสังหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน 8 12,902 14,305 12,902 14,305 

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 822,943 832,671 822,943 832,671 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น 19,281 17,138 19,281 17,138 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,042,977 1,065,785 1,030,015 1,055,338 

รวมสินทรัพย์ 5,329,687 5,097,855 5,316,725 5,087,408 

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มนีาคม 2554

หนี5สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

2554 2554 2554 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี.การคา้ 4, 9 858,547 870,948 858,547 870,948

เจา้หนี. อื0นกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 266,095 294,737 266,095 294,737

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 140,271 24,392 140,271 24,392

หนี. สินหมุนเวียนอื0น 130,695 97,015 130,695 97,015

รวมหนี5สินหมุนเวียน 1,395,608 1,287,092 1,395,608 1,287,092

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 376,887 340,593 376,887 340,593

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10 103,751 98,772 103,751 98,772

เงินกองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ 21,237 21,322 21,237 21,322

รวมหนี5สินไม่หมุนเวียน 501,875 460,687 501,875 460,687

รวมหนี5สิน 1,897,483 1,747,779 1,897,483 1,747,779

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มนีาคม 2554

หนี5สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

2554 2554 2554 2554

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 220,000 220,000 220,000 220,000

   ทุนที0ออกและชาํระแลว้ 220,000 220,000 220,000 220,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 726,100 726,100 726,100 726,100

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22,000 22,000 22,000 22,000

        อื0นๆ 420,000 420,000 420,000 420,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,034,842 1,936,379 2,021,880 1,925,932

องคป์ระกอบอื0นของส่วนของผูถื้อหุน้

   การเปลี0ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื0อขาย 9,262 25,597 9,262 25,597

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,432,204 3,350,076 3,419,242 3,339,629

รวมหนี5สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,329,687 5,097,855 5,316,725 5,087,408 

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.
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สําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ5นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 11 2,504,017 2,097,541 2,504,017 2,097,541 

รายไดเ้งินปันผล 126,499 123,508 126,499 123,508 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี0ยนสุทธิ 1,388 -                1,388 -                

รายไดอื้0น 36,040 24,932 36,040 24,932 

รวมรายได้ 2,667,944 2,245,981 2,667,944 2,245,981 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,020,680 1,664,003 2,020,680 1,664,003 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 178,295 150,062 178,295 150,062 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 141,600 130,929 141,600 130,929 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนสุทธิ -                      5,906 -                      5,906 

ตน้ทุนทางการเงิน 969                  958               969                 958               

รวมค่าใช้จ่าย 2,341,544 1,951,858 2,341,544 1,951,858 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,016 1,144 -                  -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 327,416 295,267 326,400 294,123 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -64,023 -52,849 -64,023 -52,849

กาํไรสําหรับงวด 263,393 242,418 262,377 241,274 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

การเปลี0ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื0อขาย (10,713) 2,000 (10,713) 2,000 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (10,713) 2,000 (10,713) 2,000 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 252,680 244,418 251,664 243,274 

กาํไรต่อหุ้นขั5นพื5นฐาน (บาท) 12 11.97 11.02 11.93 10.97 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

(พันบาท)

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.
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สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ5นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 11 5,072,318 4,191,565 5,072,318 4,191,565 

รายไดเ้งินปันผล 127,813 124,051 127,813 124,051 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี0ยนสุทธิ 5,464 -                5,464 -                

รายไดอื้0น 65,564 43,571 65,564 43,571 

รวมรายได้ 5,271,159 4,359,187 5,271,159 4,359,187 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,106,430 3,224,819 4,106,430 3,224,819 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 323,387 282,740 323,387 282,740 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 288,975 263,724 288,975 263,724 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยน -                  5,407            -                  5,407            

ตน้ทุนทางการเงิน 1,938               1,916            1,938              1,916            

รวมค่าใช้จ่าย 4,720,730 3,778,606 4,720,730 3,778,606 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,515 1,938 -                  -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 552,944 582,519 550,429 580,581 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -140,983 -132,550 -140,983 -132,550

กาํไรสําหรับงวด 411,961 449,969 409,446 448,031 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

การเปลี0ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื0อขาย (16,335) 10,883 (16,335) 10,883 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (16,335) 10,883 (16,335) 10,883 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 395,626 460,852 393,111 458,914 

กาํไรต่อหุ้นขั5นพื5นฐาน (บาท) 12 18.73 20.45 18.61 20.37 

(พันบาท)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อื�น ๆ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 1,876,621 4,294 3,269,015

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                    -                -                -95,810 -                     -95,810

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 1,780,811 4,294 3,173,205

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                    -                        -                    -                    -467,498 -                         -467,498

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                        -                    -                    -467,498 -                         -467,498

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                -                    -                -                449,969         -                     449,969

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                -                    -                -                -                10,883 10,883

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                    -                -                449,969 10,883 460,852

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2553 220,000         726,100            22,000           420,000         1,763,282      15,177                3,166,559      

(พันบาท)

กาํไรสะสม

สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ;นสุดวนัที� 30 กันยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อื�น ๆ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2554 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 2,035,151 25,597 3,448,848

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                    -                -                -98,772 -                     -98,772

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2554 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 1,936,379 25,597 3,350,076

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                    -                        -                    -                    -313,498 -                         -313,498

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                        -                    -                    -313,498 -                         -313,498

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                -                    -                -                411,961 -                     411,961

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                -                    -                -                -                -16,335 -16,335

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                    -                -                411,961 -16,335 395,626

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 220,000         726,100            22,000           420,000         2,034,842      9,262                  3,432,204      

(พันบาท)

สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ;นสุดวนัที� 30 กันยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย อื�น ๆ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 1,870,120 4,294 3,262,514

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                    -                -                -95,810 -                     -95,810

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 1,774,310 4,294 3,166,704

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                    -                        -                    -                    -467,498 -                         -467,498

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                        -                    -                    -467,498 -                         -467,498

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                -                    -                -                448,031 -                     448,031

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                -                    -                -                -                10,883 10,883

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                    -                -                448,031 10,883 458,914

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2553 220,000         726,100            22,000           420,000         1,754,843      15,177                3,158,120      

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

กาํไรสะสม

(พันบาท)

สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ;นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย อื�น ๆ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2554 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 2,024,704 25,597 3,438,401

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                    -                -                -98,772 -                     -98,772

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2554 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 1,925,932 25,597 3,339,629

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                    -                        -                    -                    -313,498 -                         -313,498

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                        -                    -                    -313,498 -                         -313,498

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                -                    -                -                409,446 -                     409,446

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                -                    -                -                -                -16,335 -16,335

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                    -                -                409,446 -16,335 393,111

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2554 220,000         726,100            22,000           420,000         2,021,880      9,262                  3,419,242      

(พันบาท)

สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ;นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 411,961 449,969 409,446 448,031
รายการปรับปรุง
ค่าเสื!อมราคา 101,695 99,302 101,695 99,302
ค่าตดัจาํหน่าย 654 560 654 560
ดอกเบี)ยรับ -36,441 -16,023 -36,441 -16,023
รายไดเ้งินปันผล -127,813 -124,051 -127,813 -124,051
ผลประโยชน์พนกังาน 4,979 4,840 4,979 4,840
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ)นจริง -7,682 9,457 -7,682 9,457
กลบัรายการค่าเผื!อหนี)สงสัยจะสูญ -              -14 -              -14
ค่าเผื!อมูลค่าสินคา้ลดลง 4,311 5,087 4,311 5,087
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 36,294 37,848 36,294 37,848
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -2,515 -1,938 -              -               
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -125 5,081 -125 5,081
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 140,983 132,550 140,983 132,550

526,301 602,668 526,301 602,668

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน
ลูกหนี)การคา้ 78,116 -189,358 78,116 -189,358
ลูกหนี) อื!นกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั -1,977 5,010 -1,977 5,010
สินคา้คงเหลือ 65,984 -79,889 65,984 -79,889
สินทรัพยห์มุนเวียนอื!น -2,923 -26,763 -2,923 -26,763
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น -2,797 3,225 -2,797 3,225
เจา้หนี)การคา้ -12,884 73,652 -12,884 73,652
เจา้หนี) อื!นกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั -31,506 14,518 -31,506 14,518
หนี) สินหมุนเวียนอื!น 28,799 30,765 28,799 30,765
จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ -84 -134 -84 -134
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 647,029 433,694 647,029 433,694
จ่ายภาษีเงินได้ -25,104 -95,347 -25,104 -95,347
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 621,925 338,347 621,925 338,347

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที2 30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที2แสดงเงินลงทุน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี)
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2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี)ย 35,159 16,302 35,159 16,302
รับเงินปันผล 139,360 130,787 139,360 130,787
เงินให้กูย้มืระยะสั)นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั -220,207 -287,989 -220,207 -287,989
รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะสั)นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 218,901 311,106 218,901 311,106
ซื)ออุปกรณ์ -85,894 -157,883 -85,894 -157,883
ขายอุปกรณ์ 1,725 1,449 1,725 1,449
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 89,044 13,772 89,044 13,772

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล -313,498 -467,497 -313,498 -467,497
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน -313,498 -467,497 -313,498 -467,497

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ2มขึ1น (ลดลง) สุทธิ 397,471 -115,378 397,471 -115,378

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 1 เมษายน 2,218,974 2,439,745 2,218,974 2,439,745
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที2 30 กนัยายน 2,616,445 2,324,367 2,616,445 2,324,367

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

(พันบาท)

ในระหวา่งงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2554 บริษทัไดซื้)อเครื!องจกัรและอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจาํนวนเงิน 92.2

ลา้นบาท (2553: 201.2 ล้านบาท) ซึ!งในจาํนวนนี)บริษทัจดัซื)อโดยเงินสดจาํนวนเงิน 85.9 ลา้นบาท (2553: 157.8 ล้านบาท)

 และคงคา้งเป็นหนี)คา้งชาํระ ณ วนัที! 30 กนัยายน 2554 จาํนวนเงิน 6.3 ลา้นบาท (2553: 43.4 ล้านบาท)

งบกระแสเงนิสด
สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที2 30 กนัยายน 2554 และ 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที2แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี)
13



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5  ลูกหนี-การคา้ 
6  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7  เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
8  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
9  เจา้หนี-การคา้ 
10  ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน 
11  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
12  กาํไรต่อหุน้ขั-นพื-นฐาน 
13  เงินปันผล 
14  ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
15  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที�รายงาน 
16  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
17  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี-  
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี-ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการเมื�อวนัที� 3 พฤศจิกายน 2554 
 

1 ข้อมูลทั$วไป 
 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั  (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั-งขึ-นในประเทศไทย และมีที�อยู่จดทะเบียนตั-งอยู่
เลขที� 67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม. 20 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อเดือน ตุลาคม 2536 
 
บริษทัใหญ่ ไดแ้ก่ Mitsubishi Electric Corporation ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั-งขึ-นในประเทศญี�ปุ่น (ถือหุน้ร้อยละ 
40.81) 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบา้น ภายใตเ้ครื� องหมายการคา้  
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิ[ และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี-นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ-นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

งบการเงินระหว่างกาลนี- จดัทาํขึ-นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง               
งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี- จดัทาํขึ-นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ-นสุดวนัที�  31  มีนาคม  2554         
งบการเงินนี- มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั-งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื�อไม่ให้ซํ- าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั-น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี- จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
2554 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ระหวา่งปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ�ง
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั-งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม    
2554 ดงัต่อไปนี-   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง 
  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี           

และขอ้ผิดพลาด  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19            ผลประโยชนพ์นกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2552)    การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2552)    เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2552)    กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552)    งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2552)    การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2552)    ประมาณการหนี- สิน หนี- สินที�อาจเกิดขึ-น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ-น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2552)    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2552)    อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 17/2554 การปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ

พนกังาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 18/2554 การบนัทึกบญัชีเมื�อมีการตีราคาใหม่ 

 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั-น มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบาย   
การบญัชีของบริษทั ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนี- ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ยกเวน้     
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวนโยบายบญัชีและวีธีการคาํนวณที�ใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลนี- ที�เป็นไปในแนวทางเดียวกนั
กบัการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2554 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชี
ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที�  1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลนี-    มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

 

(ข) สกลุเงินที�นําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลนี- จัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั- งหมดมีการปัดเศษใน      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี- เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ      
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี- สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ-นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ยกเวน้การเปิดเผยดงัต่อไปนี-  ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสําคญั   
ในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ� ง
ถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสิ-นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2554 การเปลี�ยนแปลงส่วนใหญ่       
เกิดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ตั-งแต่วนัที� 1 มกราคม 2554 
 

การประมาณการ 
 
สมมติุฐานหลกัที�ใช้ในการคาํนวณมลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 
สมมุติฐานหลกัในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน คือ อตัราคิดลด และ กาํไรก่อนหกั
ดอกเบี-ย ภาษีเงินไดแ้ละค่าเสื�อมราคา (EBITDA) ตลอดจนการทบทวนประมาณการอายุการใชง้านของอาคารที�ให้
เช่าแก่บุคคลที�สามตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
 
การวัดมลูค่าหนี'สินโครงการผลประโยชน์พนักงานที�กาํหนดไว้ 
 

การคํานวณหนี- สินโครงการผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไวน้ั- นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอัตราคิดลด            
การเพิ�มขึ-นของเงินเดือน และอตัราเงินเฟ้อราคาทองคาํ ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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3 การเปลี$ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 

(ก) ภาพรวม 
 
ตั-งแต่วนัที� 1 เมษายน 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ตามที�
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปนี-   
 

• การนาํเสนองบการเงิน 

• การบญัชีเกี�ยวกบัที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

• การบญัชีเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

• การบญัชีเกี�ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 

 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหม่ที� ถือปฏิบัติโดยบริษัทและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมใน          
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (จ) ดงัต่อไปนี-  ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 และ 2553 สรุปไดด้งันี-  
 
งบการเงิน 2553  งบการเงนิที$แสดง  งบการเงนิเฉพาะ 

  เงนิลงทุนตามวธีิ  กจิการ 

  ส่วนได้เสีย   

  2553  2553 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 ตามที�รายงานในงวดก่อน  3,269,015 3,262,514 
การเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั    

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน 3(จ) (95,810) (95,810) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที$ 1 เมษายน 2553 – ปรับปรุงใหม่  3,173,205 3,166,704 

    
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2554 ตามที�รายงานในงวดก่อน  3,448,848 3,438,401 
การเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั    

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน 3(จ) (98,772) (98,772) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที$ 31 มนีาคม 2554 – ปรับปรุงใหม่  3,350,076 3,339,629 

    



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงิน 2553  งบการเงนิที$แสดง  งบการเงนิเฉพาะ 

  เงนิลงทุนตามวธีิ  กจิการ 

  ส่วนได้เสีย   

  2553  2553 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดอืนสิ2นสุด     
วนัที� 30 กนัยายน  2553    

กาํไรตามที�รายงานในงวดก่อน  244,838 243,694 
การเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั    

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน 3(จ) (2,420) (2,420) 
กาํไร – ปรับปรุงใหม่  242,418 241,274 

    
กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานลดลง (บาท)  0.11 0.11 

    
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุด     

วนัที� 30 กนัยายน  2553    
กาํไรตามที�รายงานในงวดก่อน  454,809 452,871 
การเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั    

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน 3(จ) (4,840) (4,840) 
กาํไร – ปรับปรุงใหม่  449,969 448,031 

    
กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานลดลง (บาท)  0.22 0.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงิน 2554  งบการเงนิที$แสดง  งบการเงนิเฉพาะ 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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  เงนิลงทุนตามวธีิ  กจิการ 

  ส่วนได้เสีย   

  2554  2554 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดอืนสิ2นสุด     
วนัที� 30 กนัยายน  2554    

กาํไรเพิ�มขึ-น (ลดลง) ซึ�งรวมผลของการถือปฏิบติั    
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3(ค) 1,192 1,192 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน 3(จ) (2,490) (2,490) 

กาํไรลดลง  (1,298) (1,298) 

    
กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานลดลง (บาท)  0.06 0.06 

    
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุด     

วนัที� 30 กนัยายน  2554    
กาํไรเพิ�มขึ-น (ลดลง) ซึ�งรวมผลของการถือปฏิบติั    

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3(ค) 2,310 2,310 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน 3(จ) (4,979) (4,979) 

กาํไรลดลง  (2,669) (2,669) 

    
กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานลดลง (บาท)  0.12 0.12 

 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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(ข) การนําเสนองบการเงิน  
 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนด
ของมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 
 

• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
• งบกระแสเงินสดและ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
ทั-งนี- เป็นผลให้บริษทัแสดงการเปลี�ยนแปลงทั-งหมดของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ      
ผูถื้อหุ้น และแสดงการเปลี�ยนแปลงทั-งหมดที�ไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหนา้นี-  
การเปลี�ยนแปลงทั-งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่                 
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวกระทบเพียงการนาํเสนองบการเงินเท่านั-น โดยไม่กระทบต่อกาํไรหรือ
กาํไรต่อหุน้  
 

(ค) การบัญชีเกี�ยวกบัที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและ
บนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 
การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 และมีผลกระทบต่อบริษทั ดงันี-  (ก) ตน้ทุน
การรื-อถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมีการคิดค่าเสื�อม
ราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเสื�อมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื�อแต่ละส่วนประกอบนั-นมี
สาระสาํคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ย มูลค่าที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บใน
ปัจจุบันจากสินทรัพย์นั-น หากมีอายุและสภาพที�คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื�อสิ-นสุดอายุการใช้ประโยชน ์
นอกจากนี-ตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกสิ-นปี 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีตามที�กาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการรื- อถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานที�ซึ� งถือปฏิบติัโดยวิธี
ปรับยอ้นหลงั การเปลี�ยนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน 2554 และ 2553 ดงัต่อไปนี-   

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดอืน    

สิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  
 

ค่าเสื�อมราคาลดลงทาํใหต้น้ทุนขายลดลง 1,192 - 1,192 - 
กาํไรเพิ$มขึ#น 1,192 - 1,192 - 

        

กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานเพิ$มขึ#น (บาท) 0.05  -  0.05    - 

    
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดอืน    

สิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  
 

ค่าเสื�อมราคาลดลงทาํใหต้น้ทุนขายลดลง 2,310 - 2,310 - 
กาํไรเพิ$มขึ#น 2,310 - 2,310 - 

        

กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานเพิ$มขึ#น (บาท) 0.11  -  0.11    - 
 

(ง) การบัญชีเกี�ยวกบัอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
 

ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์
จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ-นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั-งสองอย่าง ทั-งนี- ไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากทิ�ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม โดยกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
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ก่อนหนา้นี- อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนบนัทึกรวมเป็นส่วนหนึ� งของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และวดัมูลค่าโดยวิธี
ราคาทุน 
  
บริษทัเลือกวิธีราคาทุนสําหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ 
การเปลี�ยนนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงัและงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2553 ซึ� งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล 2554 ของบริษทัเพื�อวตัถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่โดยโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนมาจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
โดยแยกเป็นรายการแยกต่างหากภายใตห้วัขอ้ “อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน” ตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาสะสมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทั ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 30 กนัยายน 2553 และ 31 มีนาคม 2554 ในอดีต
รวมอยู่ในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เป็นรายการแยกต่างหากภายใตห้ัวข้อ 
“อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน” นอกเหนือจากการจดัประเภทรายการใหม่ การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงิน 2553 ตั-งแต่วนัที� 1 เมษายน  2554 ค่าเสื�อมราคาและอายกุารใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อ
การลงทุนไดมี้การประเมินใหม่ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3(ค) การเปลี�ยนแปลงในเรื� องดงักล่าวไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีตามที�กล่าวในวิธี
ปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการรื- อถอน 
การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึ� งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอ้นหลงั การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลกระทบต่องบการเงิน 2554  และ 2553 ดงัต่อไปนี-  
 
  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน 2554  31 มีนาคม 2554 

    และ 1 เมษายน 
2554 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง  (12,902) (14,305) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ-น  12,902 14,305 
กาํไรสะสมเพิ$มขึ#น (ลดลง)  - - 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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(จ) การบัญชีเกี�ยวกบัผลประโยชน์พนักงาน 
 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�องผลประโยชนพ์นกังาน  
 
ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ หนี- สินของบริษทัเกี�ยวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงานและหนี- สินผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื�นไดบ้นัทึกในงบการเงิน ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไวซึ้� งคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทุกปี ที�ผา่นมาหนี- สินเหล่านี- รับรู้เมื�อจะตอ้งจ่ายชาํระ  
 
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั งบการเงินปี 2553 ของบริษทั ซึ� งรวมใน        
งบการเงินของบริษทัในปี 2554 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบนั-นไดป้รับปรุงแลว้ ผลกระทบต่องบการเงิน 
2554 และ 2553 มีดงัต่อไปนี-  
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 
2554 

 31 มีนาคม
2554 และ      
1 เมษายน 

2554 

 30 กนัยายน 
2554 

 31 มีนาคม
2554 และ 
1 เมษายน 

2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  
ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ-น 103,751 98,772 103,751 98,772 
กาํไรสะสมลดลง 103,751 98,772 103,751 98,772 

     



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิ
ลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดอืน    

สิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  
 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ-นส่งผลให ้     
ตน้ทุนขายเพิ�มขึ-น 1,182 1,121 1,182 1,121 
ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ-น 60 56 60 56 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึ-น 279 285 279 285 
ตน้ทุนทางการเงินเพิ�มขึ-น 969 958 969 958 

กาํไรลดลง 2,490 2,420 2,490 2,420 

        

กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานลดลง (บาท) 0.11 0.11  0.11 0.11 

    
 งบการเงินที$แสดงเงนิ

ลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดอืน    

สิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  
 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ-นส่งผลให ้     
ตน้ทุนขายเพิ�มขึ-น 2,363 2,243 2,363 2,243 
ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ-น 120 112 120 112 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึ-น 558 569 558 569 
ตน้ทุนทางการเงินเพิ�มขึ-น 1,938 1,916 1,938 1,916 

กาํไรลดลง 4,979 4,840 4,979 4,840 

        

กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐานลดลง (บาท) 0.23 0.22  0.23 0.22 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
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4 รายการกบับุคคลหรือกจิการที$เกี$ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั-งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที�บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี�ยวขอ้งกนันี-อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี-  
 
ชื$อกจิการ ประเทศที$จดัตั#ง/

สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทัใหญ่   

Mitsubishi Electric Corporation ญี�ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 40.81 
   

บริษทัร่วม   

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 33.33  
   

ผู้บริหารสําคัญ   

ผูบ้ริหารสาํคญั  ญี�ปุ่น ไทย บุคคลที� มีอ ํานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั-งนี-  
รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทํา
หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

   

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั   

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดี.เอส. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลุธรเคอร์บี-  จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
        และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
ชื$อกจิการ ประเทศที$จดัตั#ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
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สัญชาติ 
   

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั   

บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ไลฟ เนทเวิร์ค จาํกดั ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Home Appliance Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd. ไตห้วนั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning & ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
   Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd.   
Melco Sales Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Setsuyo Astec Corporation ญี�ปุ่น เป็นบริษทัร่วมของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Ryoden International Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Information Network ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Melco  Travel  Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi  Electric (H.K) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชั�น ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
    (ประเทศไทย) จาํกดั   
บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Trading Corp. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Melco  Trading (Thailand) Co., Ltd. ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric&Electronic (Shanghai)                              

Co., Ltd 
จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 

Mitsubishi Electric Vietnam Co.,  Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 28

บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาดภายใตเ้งื�อนไข
การคา้ทั�วไป” ในการพิจารณากาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหว่างกนั ทั-งนี- ใหร้วมถึงรายการซื-อหรือขายสินคา้ 
การใหห้รือรับบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี-  
 

1. นโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้  
  

• สาํหรับการจาํหน่ายในประเทศ กาํหนดในอตัราการบวกเพิ�มจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ-าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 20 หรือ ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 10 โดยตอ้งชี-แจงเหตุผล
และไดรั้บอนุมติัโดยมติเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการกาํหนดราคาสินคา้ 

 

• สาํหรับการจาํหน่ายต่างประเทศขึ-นอยูก่บัภาวะตลาดและการแข่งขนัในแต่ละประเทศ 
 

2. ค่าลิขสิทธิ[ ในการขายสินคา้ กาํหนดชาํระเป็นรายปีตามสดัส่วนของยอดขาย 
 

3. ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์กาํหนดชาํระเมื�อมีการเรียกเกบ็ตามจาํนวนที�เกิดขึ-นจริง 
 

4. ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค กาํหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค โดย
สญัญามีอาย ุ5 ปี และต่อสญัญาอตัโนมติัครั- งละ 5 ปี  

 

5.  บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหนึ�ง โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด 
 

6. บริษทัมีสัญญาค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหนึ� ง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการตาม
ขนาดของพื-นที�ใชส้อย 

 

7. บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื�อเปิดบญัชีธนาคารร่วมกนั ทั-งนี- เพื�อบริหารกระแสเงินสด
โดยรวมของทั-งกลุ่ม โดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบี-ยตามจาํนวนเงินทุนที�บริษทัมีอยู่หรือใชไ้ปในอตัรา
ดอกเบี-ยถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราดอกเบี-ยเงินฝากและอตัราดอกเบี-ยเงินกูย้ืมของธนาคาร 

 

8. เงินกูย้ืมระยะสั-นและเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กาํหนดอตัราดอกเบี-ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี- ย
ของธนาคาร 

 

9. ค่าประกนัความเสียหาย กาํหนดชาํระตามจาํนวนที�เกิดขึ-นจริง 
 

10. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั กาํหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 
2553 สรุปไดด้งันี-  
 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,292,118 1,006,531 1,292,118 1,006,531 
รายไดอื้�น - 161 - 161 
ค่าลิขสิทธิ[ ในการขายสินคา้ 58,088 48,450 58,088 48,450 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 64,661 50,988 64,661 50,988 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 69,611 55,962 69,611 55,962 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 4,129 2,971 4,129 2,971 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 1,033 1,449 1,033 1,449 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 52 31 52 31 
รายไดค่้าเช่า 3,617 3,617 3,617 3,617 
รายไดอื้�น 138 199 138 199 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและจดัเกบ็สินคา้ 17,805 14,326 17,805 14,326 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 1,257 253 1,257 253 
     

ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
 ผลประโยชนร์ะยะสั-นพนกังาน 12,815 9,314 12,815 9,314 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 202 190 202 190 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 3 3 3 3 
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 13,020 9,507 13,020 9,507 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,144,723 962,860 1,144,723 962,860 
รายไดเ้งินปันผล 126,601 123,508 126,601 123,508 
รายไดอื้�น 153 1,995 153 1,995 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 1,945 710 1,945 710 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 12,506 9,761 12,506 9,761 
 
รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 
2553 สรุปไดด้งันี-  
 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2552 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,688,290 1,968,861 2,688,290 1,968,861 
รายไดอื้�น 14 251 14 251 
ค่าลิขสิทธิ[ ในการขายสินคา้ 118,023 97,318 118,023 97,318 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 127,169 107,460 127,169 107,460 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 102,882 90,208 102,882 90,208 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 6,934 4,906 6,934 4,906 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 1,532 1,774 1,532 1,774 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2552 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 75 41 75 41 
รายไดค่้าเช่า 7,233 7,233 7,233 7,233 
รายไดอื้�น 360 419 360 419 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและจดัเกบ็สินคา้ 35,971 27,901 35,971 27,901 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 2,205 456 2,205 456 
     

ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
 ผลประโยชนร์ะยะสั-นพนกังาน 25,736 18,825 25,736 18,825 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 404 380 404 380 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 6 6 6 6 
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 26,146 19,211 26,146 19,211 

     

บุคคลหรือกจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,267,592 2,032,706 2,267,592 2,032,706 
รายไดเ้งินปันผล 127,902 124,037 127,902 124,037 
รายไดอื้�น 331 2,007 331 2,007 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 2,354 803 2,354 803 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 19,977 15,465 19,977 15,465 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มีนาคม 2554 มีดงันี-  

 
ลกูหนี2การค้า งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2554  2554 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 
Mitsubishi Electric Corporation 289,994 408,479 
   
บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 50 - 
   
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 327,853 351,886 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. 94,735 38,419 
Mitsubushi Electric Asia Pte. Ltd. 58,638 84,071 
Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning &   
   Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd. 53,522 43,256 
Melco Sales Malaysia Sdn. Bhd.  45,902 29,652 
Mitsubishi Electric Vietnam Co., Ltd 4,707 - 
Mitsubishi Electric Life Network Co., Ltd - 12,459 
อื�นๆ 1,040 1,974 

รวม 876,441 970,196 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
หนี- สูญและหนี-สงสยัจะสูญสาํหรับ   
-  งวดสามเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน - - 

-  งวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน - - 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ลกูหนี2อื�น งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2554  2554 
 (พันบาท) 
เงินปันผลค้างรับ  
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั  
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั - 11,547 
 - 11,547 

   
อื�นๆ 
บริษทัใหญ่ 
Mitsubishi Electric Corporation 1,374  - 
   

บริษทัร่วม 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็เพรส จาํกดั 1,312 1,290 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนี2อื�น งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2554  2554 
 (พันบาท) 

กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
Melco Trading (Thailand) Co., Ltd.                                                                    53  230 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 974  124 
อื�นๆ                                                                                                                    - 93 
 1,027 447 

รวม 3,713 13,284 
 
 

เงินให้กู้ยมืระยะสั2น งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2554  2554  2554  2554 
 อัตราดอกเบี 'ย     
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั      
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 2.74  1.87  31,741 30,435 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั- นแก่กิจการที� เกี�ยวข้องกันสําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที�                
30 กนัยายน 2554 และ 2553 มีดงันี-    
 

เงินให้กู้ยมืระยะสั2น งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
ณ วนัที� 1 เมษายน 30,435 72,034 
เพิ�มขึ-น 220,207 287,989 
ลดลง (218,901) (311,106) 

ณ วนัที$ 30 กนัยายน 31,741 48,917 
 

เจ้าหนี2การค้า งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 มีนาคม 

 2554  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่   
Mitsubishi Electric Corporation 2,905  - 
   

กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
บริษทั กลุธรเคอร์บี-  จาํกดั (มหาชน) 31,913 31,283 
Melco Trading (Thailand) Co., Ltd. 17,480 15,946 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั 16,658 15,139 
Setsuyo Astec Corporation 9,097 8,581 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 4,955 5,292 
Mitsubishi Electric&Electronic (Shanghai) Co., Ltd. 1,822 - 
บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั 1,010 982 
อื�น ๆ 23 1,163 

รวม 85,863 78,386 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี2อื�น งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 

 2554  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่  
Mitsubishi Electric Corporation 253,136 281,728 
   

บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็เพรส จาํกดั 6,660 6,828 
   
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 3,492  3,788 
อื�นๆ 2,807 2,393 

รวม 266,095 294,737 
 

สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

บริษทัไดท้าํสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะให้ขอ้มูลดา้น
เทคนิคและความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี-  บริษทัตกลงที�จะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิ[ ในการขาย
สินค้า ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ซึ� งคาํนวณตามวิธีการที�ได้ตกลงกันให้แก่ 
MELCO สญัญานี- มีกาํหนดระยะเวลาหา้ปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละหา้ปี ถา้ฝ่ายหนึ�งฝ่าย
ใดไม่มีการแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอยา่งนอ้ยหกเดือนก่อนหมดสญัญา  
 

สัญญาเช่าสถานที�อาคารโรงงาน 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่าสถานที�อาคารโรงงานเพื�อเป็นโกดงัเก็บสินคา้สําเร็จรูปกบับริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส 
จาํกดั มีกาํหนดระยะเวลาสองปีสิ-นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2544 โดยมีอตัราค่าเช่าตามที�ระบุในสัญญา สัญญานี-จะต่อ
อายุออกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอย่างนอ้ยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญา ใน
เดือนพฤษภาคม 2554 บริษทัไดแ้จง้ต่อสญัญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ-นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2556 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสญัญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโคไทย แคปปิตอล จาํกดั   
โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะใหบ้ริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสาํหรับเงินบาทของบริษทั ในการนี-บริษทัผูกพนั
ที�จะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบี-ยในอตัราและวิธีการที�ตกลงกนัตามสญัญา โดยไม่มีกาํหนดสิ-นสุดสญัญาเวน้แต่เป็น  
ไปตามเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งในการสิ-นสุดสญัญาตามที�กาํหนดในสญัญา 

 
5 ลูกหนี#การค้า 
 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 มีนาคม 

 หมายเหตุ 2554  2554 
  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั                                                         4 876,441 970,196 
กิจการอื�น ๆ   62,968 37,688 

รวม  939,409 1,007,884 

 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
หนี- สูญและหนี-สงสยัจะสูญสาํหรับ   
-  งวดสามเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน  - 46 

-  งวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน - 46 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี-การคา้ มีดงันี-   
 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2554  2554 
 (พันบาท) 

กจิการที$เกี$ยวข้องกนั   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 861,683 960,048 
เกินกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14,758 10,148 

 876,441 970,196 

  
กจิการอื$นๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 62,878 37,688 
เกินกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 85 - 
    6-12 เดือน 5 - 
 62,968 37,688 

รวม 939,409 1,007,884 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั-งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   
 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน     

ณ วนัที� 1 เมษายน 13,447  9,501 3,000 3,000 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน      
    ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 2,515  1,938 - - 

ณ วนัที$ 30 กนัยายน 15,962  11,439 3,000 3,000 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มีนาคม 2554 งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียไดร้วมเงินลงทุนใน
หุ้นทุนของบริษทั  สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั ซึ� งบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยคาํนวณจากงบการเงินของ
บริษทัดงักล่าว ซึ�งสอบทาน/ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�น  

 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มีนาคม 2554 มีดงันี-  
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม 
  2554 2554 2554 2554 2554  2554  2554  2554 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ศูนยร์ับและกระจายสินคา้ 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 15,962  13,447 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน 
  30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน  31 มีนาคม 

  2554 2554 2554 2554 2554  2554 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ศูนยร์ับและกระจายสินคา้ 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนระยะยาวอื$น 
 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 มีนาคม 

  2554  2554 
  (พันบาท) 
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย                        14,527 30,862 
ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  157,362 157,362 

รวม  171,889 188,224 

 
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มีนาคม 2554 มีดงันี-  

 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2554  31 มีนาคม 2554 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -     

หลักทรัพย์เผื�อขาย     

     บริษทั กลุธรเคอร์บี-  จาํกดั (มหาชน) 4,965 14,212 4,965 30,510 
     บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 300 315 300 352 
 5,265 14,527 5,265 30,862 
บวก  การปรับมูลค่า 9,262 - 25,597 - 

รวม 14,527 14,527 30,862 30,862 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 31 มีนาคม 2554 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มี
ดงันี-  
 

 งบการเงินที$แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดส่วนความ               เงินปันผลรับ 
  เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วธิีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับงวดหกเดือน 
                  สิ-นสุดวนัที� 
  30  31   30  31   30   31    30   31    30   31    30   30 
  กนัยายน มีนาคม กนัยายน   มีนาคม กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  มีนาคม  กนัยายน  กนัยายน 

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ 2554 2554 2554 2554 2554  2554  2554  2554  2554  2554  2554  2553 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ไทย รีฟริเจอเรชั�น  ผลิตชิ-นส่วน             
   คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ตวัทาํความเยน็ 10.57 10.57 50,000 50,000 5,286 5,286 - - 5,286 5,286 529 529 
              

บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค ผลิต             
   คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ เครื�องปรับอากาศ 10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 118,800 116,000 
   (ประเทศไทย) จาํกดั                
              

บริษทั สยาม คอมเพรสเซอร์  ผลิตคอมเพรสเซอร์             
   อุตสาหกรรม จาํกดั สาํหรับ             
 เครื�องปรับอากาศ 2.00 2.00 1,603,800 1,603,800 32,076  32,076 - - 32,076  32,076 7,698 6,736 
              

บริษทั ดี.เอส. ดีเวลลอปเมน้ท ์ ธุรกิจ             
   จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 18.18 18.18 55,000 55,000 10,000  10,000 (10,000) (10,000) - - - - 

รวม      167,362  167,362 (10,000) (10,000) 157,362  157,362 127,027 123,265 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื$อการลงทุน  

 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2554  2553 

  (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน     

ราคาทุน     

ณ วนัที� 1 เมษายน  101,796  101,796 

ณ วนัที$ 30 กนัยายน  101,796  101,796 

     

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วนัที� 1 เมษายน  87,491  84,683 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด  1,403  1,404 

ณ วนัที$ 30 กนัยายน  88,894  86,087 

     

มลูค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วนัที$ 1 เมษายน   14,305  17,113 

ณ วนัที$ 30 กนัยายน  12,902  15,709 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บุคคลที�สาม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
มูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บุคคลที�สามคาํนวณโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ตามวิธีวิเคราะห์กระแส
เงินสดคิดลด โดยใชส้มมติฐานหลกัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมเกี�ยวกบัอตัราคิดลด และกาํไรก่อนหกัดอกเบี-ย ภาษี
เงินได ้และค่าเสื�อมราคา (EBITDA) และมูลค่ายุติธรรมของที�ดินที�ไม่ไดใ้ช้ในการดาํเนินงานพิจารณาตามราคา
ประเมินของกรมธนารักษ ์ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 มูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บุคคลที�สาม และ
ที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน มีจาํนวนเงินประมาณ 240.7 ลา้นบาท (2553: 242.9 ล้านบาท)  
 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เจ้าหนี#การค้า 
 
  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 มีนาคม 

 หมายเหตุ 2554  2554 
  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั                                                         4 85,863 78,386 
กิจการอื�น ๆ   772,684 792,562 

รวม  858,547 870,948 

 
10 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน  

 
  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 มีนาคม 

  2554  2554 
  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  86,370  81,874 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอื�น  17,381  16,898 

รวม  103,751  98,772 

     

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  2554  2553 

  (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  2,248  2,173 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอื�น  242  247 

รวม  2,490  2,420 

   

สําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  2554  2553 

  (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  4,496  4,346 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอื�น  483  494 

รวม  4,979  4,840 

 
บริษทัถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  19 เรื� องผลประโยชน์พนักงาน ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั- งแต่วนัที�  1 
มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) ตามที�กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 (จ) บริษทัได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับยอ้นหลงั และได้ปรับ             
งบการเงินงวดก่อนแลว้  
 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
ตามนโยบายของบริษทัในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จาก
การทาํงานเป็นระยะเวลานานตามนโยบายของบริษทั 
 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  2554  2553 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 เมษายน  98,772  95,810 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี-ย  4,979  4,840 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที$ 30 กนัยายน  103,751  100,650 

 
ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  2554  2553 

  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,521  1,462 
ดอกเบี-ยจากภาระผกูพนั  969  958 

รวม  2,490  2,420 

 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  2554  2553 

  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  3,041  2,924 
ดอกเบี-ยจากภาระผกูพนั  1,938  1,916 

รวม  4,979  4,840 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้ที�รับรู้ในรายการต่อไปนี-ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  2554  2553 

  (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย  1,182  1,121 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  60  56 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  279  285 
ตน้ทุนทางการเงิน  969  958 

รวม  2,490  2,420 
 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน  2554  2553 

  (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย  2,363  2,242 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  120  112 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  558  570 
ตน้ทุนทางการเงิน  1,938  1,916 

รวม  4,979  4,840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ-าหนกั) 
 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 มีนาคม 

  2554  2554 

  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.0  4.0 
การเพิ�มขึ-นของเงินเดือนในอนาคต  5.0  5.0 
อตัราเงินเฟ้อราคาทองคาํ  3.0  3.0 
 

ขอ้สมมุติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะไทย 2540 (TMO97) 
 

11 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ� งเป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั  บริษทัดาํเนินกิจการทั-งหมดในประเทศไทย รายไดแ้ละกาํไรขั-นตน้สาํหรับแต่ละงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน จาํแนกส่วนทางการตลาด ดงันี-  
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดสามเดือนสิ-นสุดวนัที�  งวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 
 30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
รายได้จากส่วนงาน     

ในประเทศ 754,032 738,607 1,463,135 1,462,526 
ต่างประเทศ 1,749,985 1,358,934 3,609,183 2,729,039 

รวม 2,504,017 2,097,541 5,072,318 4,191,565 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 งวดสามเดือนสิ-นสุดวนัที�  งวดหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 
 30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน (กาํไรขั'นต้น)     

ในประเทศ 115,841 152,070 193,379 286,488 
ต่างประเทศ 367,496 281,468 772,509 680,258 

รวม 483,337 433,538 965,888 966,746 

 

12     กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั-นพื-นฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 และ 2553 คาํนวณจาก
กาํไรสาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดย
แสดงการคาํนวณ ดงันี-     
 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั          

(ขั-นพื-นฐาน) 
 

263,393 
 

242,418 
 

262,377 
 

241,274 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ 22,000 22,000 22,000 22,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั#นพื#นฐาน) (บาท) 11.97 11.02 11.93 10.97 

 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ2นสุดวันที� 30 กนัยายน 2554 2553 2554 2553 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั          
(ขั-นพื-นฐาน) 

 
411,961 

 
        449,969 

 
409,446 

 
        448,031 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ 22,000 22,000 22,000 22,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั#นพื#นฐาน) (บาท) 18.73 20.45 18.61 20.37 

 

13 เงนิปันผล     

  
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 14.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั-งสิ-น 313.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ในระหวา่งปี 2554 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2553 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 21.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั-งสิ-น 467.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2553 

 

14 ภาระผูกพนักบักจิการที$ไม่เกี$ยวข้องกนั 
 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2554  2554 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

สัญญาที�ยังไม่ได้รับรู้   
ซื-อที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ 36,157 16,837 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2554  2554 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน   

ภายในหนึ�งปี 6,061 6,266 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 9,248 12,031 

รวม 15,309 18,297 
 

(ก) บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัสําหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าสี�ปี สิ-นสุดในระยะเวลา
ต่าง ๆ กนั จนถึงปี 2557 ในการนี-  บริษทัผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีที�แตกต่างกนั ตามที�
ระบุไวใ้นสญัญา 

 

(ข) ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 บริษทัมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจาํนวนเงิน 65.9 ลา้นบาท 

 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที$รายงาน   

 

เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปลี�ยนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 23 สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิ-นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2556  เป็นตน้ไป การเปลี�ยนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ของบริษทัสาํหรับงวดสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554  

 
ภายหลงัวนัที�รายงาน การดาํเนินงานของบริษทัไดรั้บผลกระทบในบางส่วนจากการที�ผูผ้ลิตวตัถุดิบของบริษทัไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์นํ-าท่วมใหญ่ของไทย ผูบ้ริหารพยายามอย่างยิ�งยวดเพื�อลดผลกระทบดงักล่าวโดยการหา
ผูผ้ลิตรายอื�น รวมทั-งการปรับการดาํเนินงาน และทางเลือกอื�นๆ อยา่งไรกดี็ บริษทัยงัไม่อาจประเมินผลกระทบสุทธิ
จากเหตุการณ์ดงักล่าวที�มีต่องบการเงินได ้ 

 
 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที$ยังไม่ได้ใช้   

 

บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั
ดงัต่อไปนี-  ณ วนัที�รายงาน เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื�อง ปีที�มีผล
บงัคบัใช ้

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได ้ 2556 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 2556 

    เงินตราต่างประเทศ  
 

ขณะนี-ผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ-นจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทั 

 

17 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2554 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด  
สามเดือนและหกเดือนสิ-นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2553 ซึ� งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพื�อวตัถุประสงคใ์นการ
เปรียบเทียบของปี 2554 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินระหว่างกาล
ปี 2554 การจดัประเภทรายการเหล่านี- เป็นไปตามการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี ซึ� งเป็นผลจากการใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 การจดัประเภท
รายการอื�นที�มีสาระสาํคญัเป็นดงันี-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2553 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ก่อน 
จดัประเภทใหม่ 

 
 

 
จดัประเภทใหม่ 

 
 

หลงั 
จดัประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดอืน      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 121,614  9,314  130,928 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9,314  (9,314)  - 
   -   

 

 2553 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ก่อน 
จดัประเภทใหม่ 

 
 

 
จดัประเภทใหม่ 

 
 

หลงั 
จดัประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดอืน      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 244,899  18,825  263,724 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18,825  (18,825)  - 
   -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่นี- เนื�องจากมีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกิจการมากกวา่ 


