
 

 

 

 

 

 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2555 และ 2554 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที!แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดส่้วนเสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2555 และ 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินที!แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินที!แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดของงบการเงินที!แสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท                              
กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) ซึ! งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถว้นของขอ้มูลใน         
งบการเงินเหล่านี�  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที!รับรองทั!วไป ซึ! งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังาน 
เพื!อใหไ้ดค้วามเชื!อมั!นอยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  การตรวจสอบ
รวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั�งที!เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที!กิจการใชแ้ละประมาณการเกี!ยวกบัรายการทางการเงินที!เป็นสาระสาํคญั ซึ! งผูบ้ริหาร
เป็นผูจ้ดัทาํขึ�น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที!นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชื!อว่า
การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปที!เป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั กันยงอีเลคทริก จาํกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที!ควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไป 
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ตามที!อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 3 กิจการไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที!ออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ! งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที! 1 เมษายน 2554 งบการเงินที!แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2554 ไดป้รับปรุงใหม่แลว้ 
 
 
 
 
(บงกช อํ!าเสงี!ยม)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
16 พฤษภาคม 2555 



ณ วนัที� 31 มนีาคม 2555 และ 2554

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,546,269,221 2,218,973,768 2,546,269,221 2,218,973,768 

ลูกหนี&การคา้ 5, 7 1,143,357,278 1,007,884,021 1,143,357,278 1,007,884,021 

ลูกหนี& อื,น 5, 8 61,135,219 37,581,373 61,135,219 37,581,373 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั&นแก่กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5 62,436,612 30,434,987 62,436,612 30,434,987 

สินคา้คงเหลือ 9 865,256,832 733,622,368 865,256,832 733,622,368 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 4,843,815 3,573,590 4,843,815 3,573,590 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,683,298,977 4,032,070,107 4,683,298,977 4,032,070,107 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื,อขาย 11 16,500,002 30,862,727 16,500,002 30,862,727 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 14,800,366 13,446,984 3,000,000 3,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื,น 11 157,361,700 157,361,700 157,361,700 157,361,700 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื,อการลงทุน 12 11,497,734 14,305,380 11,497,734 14,305,380 

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 905,011,852 832,670,590 905,011,852 832,670,590 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 14 19,054,462 17,137,747 19,054,462 17,137,747 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,124,226,116 1,065,785,128 1,112,425,750 1,055,338,144 

รวมสินทรัพย์ 5,807,525,093 5,097,855,235 5,795,724,727 5,087,408,251 

(บาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี&
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ณ วนัที� 31 มนีาคม 2555 และ 2554

หนี5สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี&การคา้ 5,15 1,071,178,587 870,948,274 1,071,178,587 870,948,274

เจา้หนี& อื,น 5,16 438,918,571    377,958,958 438,918,571    377,958,958

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 61,712,467 24,392,492 61,712,467 24,392,492

หนี& สินหมุนเวียนอื,น 7,022,923        13,792,616 7,022,923        13,792,616

รวมหนี5สินหมุนเวียน 1,578,832,548 1,287,092,340 1,578,832,548 1,287,092,340

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 18 384,714,016 340,593,071 384,714,016 340,593,071

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 117,084,857 110,271,804 117,084,857 110,271,804

เงินกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 20,397,958 21,321,449 20,397,958 21,321,449

รวมหนี5สินไม่หมุนเวียน 522,196,831 472,186,324 522,196,831 472,186,324

รวมหนี5สิน 2,101,029,379 1,759,278,664 2,101,029,379 1,759,278,664

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

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

   ทุนที,ออกและชาํระแลว้ 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000

ส่วนเกินทุน 19

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 726,100,000 726,100,000 726,100,000 726,100,000

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

        อื,น ๆ 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,307,161,196 1,924,879,328 2,295,360,830 1,914,432,344

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุน้

   การเปลี,ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื,อขาย 11 11,234,518 25,597,243 11,234,518 25,597,243

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,706,495,714 3,338,576,571 3,694,695,348 3,328,129,587

รวมหนี5สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,807,525,093 5,097,855,235 5,795,724,727 5,087,408,251

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี&
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สําหรับแต่ละปีสิ5นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 5

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 21 9,395,189,143 7,943,600,461 9,395,189,143 7,943,600,461 

รายไดจ้ากการลงทุน 22 357,551,526 269,636,504 357,551,526 269,636,504 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยนสุทธิ 16,323,527      - 16,323,527      -

รายไดอื้,น 23 39,875,037 44,288,026 39,875,037 44,288,026 

รวมรายได้ 9,808,939,233 8,257,524,991 9,808,939,233 8,257,524,991 

ค่าใช้จ่าย 5, 21

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,689,057,278 6,402,619,455 7,689,057,278 6,402,619,455 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 24 578,176,710 508,985,340 578,176,710 508,985,340 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 643,803,630 564,378,133 643,803,630 564,378,133 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยนสุทธิ - 4,912,878        - 4,912,878        

ตน้ทุนทางการเงิน 9,034               29                    9,034               29                    

รวมค่าใช้จ่าย 8,911,046,652 7,480,895,835 8,911,046,652 7,480,895,835 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 1,353,382 3,945,950 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 899,245,963 780,575,106 897,892,581 776,629,156 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (203,465,520) (157,509,218) (203,465,520) (157,509,218)

กาํไรสําหรับปี 695,780,443 623,065,888 694,427,061 619,119,938 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

   การเปลี,ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื,อขาย -14,362,725 21,303,539      -14,362,725 21,303,539      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -14,362,725 21,303,539 -14,362,725 21,303,539

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 681,417,718 644,369,427 680,064,336 640,423,477

กาํไรต่อหุ้นขั5นพื5นฐาน 30 31.63 28.32 31.56 28.14 

(บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

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 2553 ตามที�รายงานในปีก่อน 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,876,621,440 4,293,704 3,269,015,144

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - -107,310,125 - -107,310,125

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,769,311,315 4,293,704 3,161,705,019

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - -467,497,875 - -467,497,875

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - - -467,497,875 - -467,497,875

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร - - - - 623,065,888     - 623,065,888

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - 21,303,539 21,303,539

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 623,065,888 21,303,539 644,369,427

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2554 220,000,000  726,100,000     22,000,000    420,000,000  1,924,879,328  25,597,243         3,338,576,571    

(บาท)

กาํไรสะสม

สําหรับแต่ละปีสิ;นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

  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�รายงานในปีก่อน 220,000,000  726,100,000     22,000,000    420,000,000  2,035,151,132  25,597,243         3,448,848,375

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - -110,271,804 - -110,271,804

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2554 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,924,879,328 25,597,243 3,338,576,571

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - -313,498,575 - -313,498,575

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - - -313,498,575 - -313,498,575

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร - - - - 695,780,443     - 695,780,443       

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - -14,362,725 -14,362,725

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 695,780,443 -14,362,725 681,417,718

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 220,000,000  726,100,000     22,000,000    420,000,000  2,307,161,196  11,234,518         3,706,495,714    

(บาท)

สําหรับแต่ละปีสิ;นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (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�รายงานในปีก่อน 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,870,120,406 4,293,704 3,262,514,110

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - -107,310,125 - -107,310,125

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,762,810,281 4,293,704 3,155,203,985

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - -467,497,875 - -467,497,875

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - - -467,497,875 - -467,497,875

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร - - - - 619,119,938 - 619,119,938

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - 21,303,539 21,303,539

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 619,119,938 21,303,539 640,423,477

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2554 220,000,000  726,100,000     22,000,000    420,000,000  1,914,432,344 25,597,243        3,328,129,587  

สําหรับแต่ละปีสิ;นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (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�รายงานในปีก่อน 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,024,704,148 25,597,243 3,438,401,391

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - -110,271,804 - -110,271,804

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2554 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,914,432,344 25,597,243 3,328,129,587

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 31 - - - - -313,498,575 - -313,498,575

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - - -313,498,575 - -313,498,575

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร - - - - 694,427,061 - 694,427,061

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - -14,362,725 -14,362,725

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 694,427,061 -14,362,725 680,064,336

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 220,000,000  726,100,000     22,000,000    420,000,000  2,295,360,830 11,234,518        3,694,695,348  

(บาท)

สําหรับแต่ละปีสิ;นสุดวันที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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สําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554

2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 695,780,443 623,065,888 694,427,061 619,119,938

รายการปรับปรุง

ค่าเสื!อมราคา 201,311,500 209,589,333 201,311,500 209,589,333

ค่าตดัจาํหน่าย 1,339,426 1,152,370 1,339,426 1,152,370

รายไดจ้ากการลงทุน -357,551,526 -269,636,504 -357,551,526 -269,636,504

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 9,957,123 9,679,471 9,957,123 9,679,471

ตน้ทุนทางการเงิน 9,034 29 9,034 29

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ6นจริง 713,263 998,444 713,263 998,444

กลบัรายการค่าเผื!อหนี6สงสัยจะสูญ -                  -88,919 -                  -88,919

ค่าเผื!อมูลค่าสินคา้ลดลง 10,644,154 2,441,782 10,644,154 2,441,782
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 44,120,945 43,502,404 44,120,945 43,502,404

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -1,353,382 -3,945,950 -                  -                  

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 761,333 4,529,308 761,333 4,529,308

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 203,465,520 157,509,218 203,465,520 157,509,218
809,197,833 778,796,874 809,197,833 778,796,874

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี6การคา้ -135,443,833 -183,218,957 -135,443,833 -183,218,957

ลูกหนี6 อื!น -21,774,234 14,113,145 -21,774,234 14,113,145

สินคา้คงเหลือ -142,278,617 -304,715,626 -142,278,617 -304,715,626

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น -1,270,225 -930,224 -1,270,225 -930,224

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น -3,256,141 1,210,092 -3,256,141 1,210,092

เจา้หนี6การคา้ 199,966,046 144,566,610 199,966,046 144,566,610

เจา้หนี6 อื!น 39,972,945 51,136,284 39,972,945 51,136,284

หนี6 สินหมุนเวยีนอื!น -6,769,693 3,417,158 -6,769,693 3,417,158

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -3,144,070 -6,717,792 -3,144,070 -6,717,792
จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ -923,491 -1,700,499 -923,491 -1,700,499

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 734,276,520 495,957,065 734,276,520 495,957,065

จ่ายภาษีเงินได้ -166,145,545 -227,943,297 -166,145,545 -227,943,297

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 568,130,975 268,013,768 568,130,975 268,013,768

(บาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี6
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สําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554

2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี6ย 76,123,881 36,846,393 76,123,881 36,846,393

รับเงินปันผล 265,160,081 213,487,151 265,160,081 213,487,151

รับค่าเช่า 14,487,951 14,483,280 14,487,951 14,483,280

เงินใหกู้ย้มืระยะสั6นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั -537,726,861 -472,873,665 -537,726,861 -472,873,665

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั6นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 505,725,236 514,472,461 505,725,236 514,472,461

ซื6ออุปกรณ์ -254,157,101 -330,361,078 -254,157,101 -330,361,078

ขายอุปกรณ์ 3,058,900 2,658,156 3,058,900 2,658,156
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 72,672,087 -21,287,302 72,672,087 -21,287,302

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน -9,034 -29 -9,034 -29

จ่ายเงินปันผล -313,498,575 -467,497,875 -313,498,575 -467,497,875
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน -313,507,609 -467,497,904 -313,507,609 -467,497,904

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 327,295,453 -220,771,438 327,295,453 -220,771,438

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 1 เมษายน 2,218,973,768 2,439,745,206 2,218,973,768 2,439,745,206
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 มีนาคม 2,546,269,221 2,218,973,768 2,546,269,221 2,218,973,768

   

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ในระหวา่งปีสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2555 บริษทัไดซื้6อเครื!องจกัรและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม 274.7 ลา้นบาท (2554: 346.1 ล้านบาท) ซึ! งใน

จาํนวนนี6  บริษทัจดัซื6อโดยเงินสดจาํนวนเงิน 254.2 ลา้นบาท (2554: 330.4 ล้านบาท) และคงคา้งเป็นหนี6 สินคา้งชาํระ ณ วนัสิ6นปี จาํนวนเงิน 20.5

ลา้นบาท (2554: 15.7 ล้านบาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี6
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี     
4  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
5  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหนี0การคา้  
8  ลูกหนี0 อื�น 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11  เงินลงทุนระยะยาวอื�น 
12  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
13  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
14  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 
15  เจา้หนี0การคา้ 
16  เจา้หนี0 อื�น 
17  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
18  ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
19  ทุนเรือนหุน้ 
20  สาํรอง 
21  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
22  รายไดจ้ากการลงทุน 
23  รายไดอื้�น 
24  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
25  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
26  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
27  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
28  ภาษีเงินได ้
29  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
30  กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน 
31  เงินปันผล 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

32  เครื�องมือทางการเงิน 
33  ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
34  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
35  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0  
 
งบการเงินนี0ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการเมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2555 

 

1 ข้อมูลทั#วไป 
 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นในประเทศไทย และมีที�อยูจ่ดทะเบียน
ตั0งอยูเ่ลขที� 67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือน ตุลาคม 2536 
 
บริษทัใหญ่ของบริษทั คือ Mitsubishi Electric Corporation ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นในประเทศญี�ปุ่น (ถือหุ้น  
ร้อยละ 40.81) 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้  
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิ[ และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
  

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี0 จดัทาํขึ0นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�
เกี�ยวขอ้ง   
 
ระหวา่งปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� ง
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั0งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1  มกราคม 
2554 ดงัต่อไปนี0    
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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     
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  23 (ปรับปรุง 2552)       

ผลประโยชนพ์นกังาน 
ตน้ทุนการกูย้ืม 

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)     ประมาณการหนี0 สิน หนี0 สินที�อาจเกิดขึ0น และสินทรัพยที์�อาจ

 เกิดขึ0น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2552)     อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 17/2554 การปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

 ของพนกังาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 18/2554 การบนัทึกบญัชีเมื�อมีการตีราคาใหม่ 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั0น มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
การบญัชีของบริษทั ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนี0ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหวา่งปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น  ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 
มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี0    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
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(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  

 
งบการเงินนี0จดัทาํขึ0นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการที�สาํคญัที�แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดงัต่อไปนี0  
 
- สินทรัพยท์างการเงินเผื�อขายวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 

 
(ค) สกลุเงินที"นําเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินนี0จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั0งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ   
 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินที�
เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี0 สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ0นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตที�ไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี0   
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12          ราคายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที�

กาํหนดไว ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 การตีมูลค่าของเครื�องมือทางการเงิน 
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3 การเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 

(ก) ภาพรวม 
 

ตั0งแต่วนัที� 1 เมษายน 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ตามที�
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปนี0   
 

• การนาํเสนองบการเงิน 
• การบญัชีเกี�ยวกบัที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
• การบญัชีเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
• การบญัชีเกี�ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหม่ที� ถือปฏิบัติโดยบริษัทและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมใน          
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (จ) ดงัต่อไปนี0  ส่วนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกใหม่และฉบบัปรับปรุงอื�นๆ ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายบญัชี ฐานะทางการเงิน หรือ ผลประกอบการของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีสิ0นสุด 31 มีนาคม 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี0  
 

สําหรับปีสิ.นสุดวันที" 31 มีนาคม 2554  งบการเงินที#แสดง  งบการเงินเฉพาะ 

  เงนิลงทุนตามวธีิ  กจิการ 

  ส่วนได้เสีย   

 หมายเหตุ (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    

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

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนพ์นกังาน 3(จ) (107,310) (107,310) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที# 1 เมษายน 2553 - ปรับปรุงใหม่  3,161,705 3,155,204 

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

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนพ์นกังาน 3(จ) (110,272) (110,272) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที# 31 มีนาคม 2554 - ปรับปรุงใหม่  3,338,576 3,328,129 
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สําหรับปีสิ.นสุดวันที" 31 มีนาคม 2554  งบการเงินที#แสดง  งบการเงินเฉพาะ 

  เงนิลงทุนตามวธีิ  กจิการ 

  ส่วนได้เสีย   

 หมายเหตุ (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ.นสุดวันที" 31 มีนาคม 2554 
กาํไรตามที�รายงานในปีก่อน  626,028 622,082 
การเปลี�ยนแปลงที�เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั    

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนพ์นกังาน 3(จ) (2,962) (2,962) 

กาํไร  - ปรับปรุงใหม่  623,066 619,120 

    

กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานลดลง (บาท)                  0.13               0.13 
  

 
สําหรับปีสิ.นสุดวันที" 31 มีนาคม 2555  งบการเงินที#แสดง  งบการเงินเฉพาะ 

  เงนิลงทุนตามวธีิ  กจิการ 

  ส่วนได้เสีย   

  2555  2555 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ.นสุดวันที" 31 มีนาคม 2555    

กาํไรเพิ�มขึ0น (ลดลง) ซึ� งรวมผลของการถือปฏิบติั    
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3(ค) 6,292 6,292 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชนพ์นกังาน 3(จ) (9,957) (9,957) 

กาํไรลดลง  (3,665) (3,665) 

    

กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานลดลง (บาท)                  0.17               0.17 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
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(ข) การนําเสนองบการเงิน  
 

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

• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
• งบกระแสเงินสดและ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ทั0งนี0 เป็นผลให้บริษทัแสดงการเปลี�ยนแปลงทั0งหมดของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ      
ผูถื้อหุ้น และแสดงการเปลี�ยนแปลงทั0งหมดที�ไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหนา้นี0  
การเปลี�ยนแปลงทั0งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

  

 ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่                 
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวกระทบเพียงการนาํเสนองบการเงินเท่านั0น 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 ดงันี0  (ก) ตน้ทุน
การรื0อถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมีการคิดค่าเสื�อม
ราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเสื�อมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื�อแต่ละส่วนประกอบนั0นมี
สาระสาํคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ย มูลค่าที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บใน
ปัจจุบันจากสินทรัพย์นั0น หากมีอายุและสภาพที�คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื�อสิ0นสุดอายุการใช้ประโยชน ์
นอกจากนี0ตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกสิ0นปี 
 
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีตามที�กาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการรื0 อถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานที�ซึ� งถือปฏิบติัโดยวิธี
ปรับยอ้นหลงั การเปลี�ยนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน 2555 และ 2554 ดงัต่อไปนี0   



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ.นสุด     
   วันที" 31 มีนาคม     
ค่าเสื�อมราคาลดลงทาํใหต้น้ทุนขายลดลง 6,292 - 6,292 - 
กาํไรเพิ#มขึ!น 6,292 - 6,292 - 

        

กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานเพิ#มขึ!น (บาท) 0.29  -  0.29  - 
 

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

ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์
จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ0นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั0งสองอย่าง ทั0งนี0 ไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากที�ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม โดยกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
ก่อนหนา้นี0 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนบนัทึกรวมเป็นส่วนหนึ� งของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และวดัมูลค่าโดยวิธี
ราคาทุน 
  
บริษทัเลือกวิธีราคาทุนสําหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ 
การเปลี�ยนนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงัและงบการเงินสาํหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2554 
ซึ� งรวมอยู่ในงบการเงินสาํหรับปี 2555 ของบริษทัเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการ
ใหม่โดยโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนมาจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยแยกเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้
หัวขอ้ “อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน” ตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาสะสมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของ
บริษทั ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 และ 31 มีนาคม 2554 ในอดีตรวมอยู่ในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การจดั
ประเภทรายการใหม่เป็นรายการแยกต่างหากภายใตห้วัขอ้ “อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน”  นอกเหนือจากการจดั
ประเภทรายการใหม่ การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน 2554 ตั0งแต่วนัที� 1 เมษายน  
2554 ค่าเสื�อมราคาและอายุการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดมี้การประเมินใหม่ตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ค) การเปลี�ยนแปลงในเรื�อง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 

 

kyet3.doc   21

ดงักล่าวไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีตามที�กล่าวในวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 
16 (ปรับปรุง 2552) ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการรื0 อถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ซึ� งถือ
ปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน 2555  และ 2554 ดงัต่อไปนี0  

 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2555  2554 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที" 31 มีนาคม    

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง  (11,498) (14,305) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ0น  11,498 14,305 

กาํไรสะสมเพิ#มขึ!น (ลดลง)  - - 

 
(จ) การบัญชีเกี"ยวกบัผลประโยชน์พนักงาน 

 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�องผลประโยชนพ์นกังาน  
 
ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ หนี0 สินของบริษทัเกี�ยวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และหนี0 สินผลประโยชน ์   
ระยะยาวอื�น ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไวซึ้� งคาํนวนโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทุกปี ที�ผา่นมาหนี0 สินเหล่านี0 รับรู้เมื�อจะตอ้งจ่ายชาํระ 
 
การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั งบการเงินปี 2554 ของบริษทั ซึ� งรวมในงบการเงิน
ของบริษทัในปี 2555 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบนั0นไดป้รับปรุงแลว้ ผลกระทบต่องบการเงิน 2555 และ 
2554 มีดงัต่อไปนี0  
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที" 31 มีนาคม  
ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ0น 117,085 110,272 117,085 110,272 
กาํไรสะสมลดลง 117,085 110,272 117,085 110,272 

     
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ.นสุด  
   วันที" 31 มีนาคม  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ0นส่งผลให ้     

ตน้ทุนขายเพิ�มขึ0น 7,739 2,962 7,739 2,962 
ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ0น 393 -  393 -  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึ0น 1,825 -  1,825 -  

กาํไรลดลง 9,957 2,962 9,957 2,962 
        

กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐานลดลง (บาท) 0.45 0.13  0.45 0.13 
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4 นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

 
 นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี0 ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 ยกเวน้ที�ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เรื�อง การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี 
 
(ก) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี�ยน ณ วนันั0น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

(ข) เครื"องมือทางการเงินที"เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 

เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื�อจดัการความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไว้
เพื�อคา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้เงื�อนไข การกาํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงถือเป็นรายการ
เพื�อคา้ 
 
ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการทาํรายการตราสารอนุพนัธ์บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงั
การบนัทึกครั0 งแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุนทนัที       
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      
เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั0นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็น
ส่วนหนึ�งของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลกูหนี.การค้าและลกูหนี.อื"น 
 

ลูกหนี0การคา้และลูกหนี0 อื�น แสดงในราคาตามใบแจง้หนี0หกัค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื�อหนี0สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี0  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี0 ใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหนี0จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี0 สูญ 

 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื0อ ตน้ทุนในการดดัแปลง
หรือตน้ทุนอื�นเพื�อใหสิ้นคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซึ� งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี�ยซึ� งได้
พิจารณารวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขาย  
 
บริษทัตั0งค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ สาํหรับสินคา้ที�เสื�อมคุณภาพเสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีราคาทุน  ส่วนการบนัทึกบญัชี   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย    
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอื&น 
 
ตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั0งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั0 งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมื�อมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เคยบนัทึกในส่วนของ
ผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื0อ ณ วนัที�ในรายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและ      
เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ั0งหมด 
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(ช) อสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที�
เพิ�มขึ0นหรือทั0งสองอย่าง  ทั0งนี0 ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื�นเพื�อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

 
ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึ�งคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี0  

 
อาคาร 
 
บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน 

20 ปี 

   
 การจัดประเภทใหม่เป็นที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัที�มีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
 

(ซ) ที"ดนิ อาคารและอปุกรณ์  
 

  การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ที&เป็นกรรมสิทธิ5ของกิจการ 
 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 

 

kyet3.doc   27

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อให้สินทรัพยน์ั0นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการรื0 อถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานที�ตั0งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิ[ ซอฟตแ์วร์ซึ� งไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ[ ซอฟตแ์วร์นั0นใหถื้อว่า   ลิขสิทธิ[ ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์และ
ถือเป็นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้�นในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื&อการลงทุน 
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที� มีไว ้ใช้งานไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั0นจะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 
ต้นทุนที&เกิดขึ9นในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์   
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั0น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั0นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ชิ0นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุน
ที�เกิดขึ0นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ0นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 

 
ค่าเสื&อมราคา 
 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง (ยกเวน้เครื�องมือและเครื� องใชใ้น
โรงงานประเภทแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด ซึ� งคํานวณโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ) ตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี0  
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ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง           5 - 20  ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์           5 - 25 ปี 
เครื�องมือและเครื�องใชใ้นโรงงาน                         5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน                                                    5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั0ง 
 
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุกสิ0น
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานวา่มีขอ้บ่งชี0 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ที�มีขอ้บ่งชี0จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์0นเดียวกนัที�เคย
รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี0จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนที�บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที�ซื0 อกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั0นๆ ซึ�งเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
การคาํนวณมลูค่าที&คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
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สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั0นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ   เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ�มขึ0นใน
ภายหลงั  และการเพิ�มขึ0นนั0นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัที�ที�ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี0 เรื� องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) เจ้าหนี.การค้าและเจ้าหนี.อื"น 
 

เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 
 โครงการสมทบเงิน 

 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซึ� งกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินที�
แน่นอนไปอีกกิจการหนึ� งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี0ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายสมทบเพิ�มเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ที&กาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพื�อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั0งนี0 ไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตที�ยงัไม่รับรู้
และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัที�รายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งมีระยะเวลา
ครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ที�
คาดวา่จะจ่าย 
 
การคาํนวณนั0นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�
ประมาณการไว ้ 
 
เมื�อมีการเพิ�มผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนที�เพิ�มขึ0นของผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉลี�ยจนถึงวนัที�ผลประโยชน์นั0นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนที์�เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
 
บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั0งหมดที�เกิดขึ0นในรายการกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวใ้นรายการกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื&น  
 
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที� เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบํานาญ เป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซึ� งผลประโยชน์นี0 ไดคิ้ดลด
กระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 
วนัที�รายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซึ�งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระพูกพนัของบริษทั โดย
คาํนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์
ประกนัภยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 
ผลประโยชน์ระยะสั9นของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั0นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อ
พนกังานทาํงานให ้
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หนี0 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั0นหรือการปันส่วนกาํไร หาก
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังานไดท้าํงาน
ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี0สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ฏ) ประมาณการหนี.สิน 
 

ประมาณการหนี0 สินจะรับรู้กต่็อเมื�อบริษทัมีภาระหนี0 สินตามกฎหมายที�เกิดขึ0นในปัจจุบนัหรือที�ก่อตวัขึ0นอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระ
ภาระหนี0 สินดงักล่าว  ประมาณการหนี0 สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด
ในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลา
และความเสี�ยงที�มีต่อหนี0 สิน ประมาณการหนี0 สินส่วนที�เพิ�มขึ0นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้ จะบนัทึกเมื�อไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่
ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายประมาณขึ0นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพสินคา้ที�ผ่านมาและปัจจยั
ต่าง ๆ ที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหายดงักล่าว  

 

(ฐ) รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีขายอื�น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญั
ไปให้กบัผูซื้0 อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั0นหรือมี
ความไม่แน่นอนที�มีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั0น ไม่อาจวดั
มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ0นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืน
สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
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การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี0ยรับจากการ
ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

 
รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเริ�มแรกที�เกิดขึ0นเป็นการเฉพาะเพื�อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั0งสิ0นตามสัญญา 
ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ0นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งค่าเช่านั0นเกิดขึ0น 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 

ดอกเบี 9ยรับ 
 

ดอกเบี0ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายได้อื&น 
 

รายไดอื้�นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี0ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี0 สินส่วนที�เพิ�มขึ0นเนื�องจากเวลาที�ผ่าน
ไป และสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินที�ถือไวเ้พื�อขาย ขาดทุนจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน (นอกเหนือลูกหนี0การคา้) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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(ฒ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ0นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั0นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสญัญาเช่า เมื�อไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ณ) ภาษเีงินได้ 
 
ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนั  ซึ� งไดแ้ก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชาํระโดย
คาํนวณจากกาํไรประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนั  บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอน
และอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ0น และมีดอกเบี0ยที�ตอ้งชาํระ  บริษทัเชื�อวา่ไดต้ั0งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอ
สําหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทาง
กฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี0อยู่บนพื0นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และ
อาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจ
โดยขึ0นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู่  การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 

     

(ด)      กาํไรต่อหุ้น 
  

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0 าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัที�ซื0อคืน  
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5 บุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั0งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั0น การเกี�ยวขอ้งกนันี0 อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี0  
 
ชื#อกจิการ ประเทศที#จดัตั!ง 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�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการ 
  วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
  ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั0งนี0  
  รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะทาํ 
  หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 
   

กจิการอื"นที"เกี"ยวข้องกนั   

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดี.เอส. ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลุธรเคอร์บี0  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 
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ชื#อกจิการ ประเทศที#จดัตั!ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

กจิการอื"นที"เกี"ยวข้องกนั   

บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Life Network Co., Ltd. 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) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
   Co., Ltd.   
Mitsubishi Electric Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
 
บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาดภายใตเ้งื�อนไข
การคา้ทั�วไป” ในการพิจารณากาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหว่างกนั ทั0งนี0 ใหร้วมถึงรายการซื0อหรือขายสินคา้ 
การใหห้รือรับบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี0  
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1. นโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้  
  

• สาํหรับการจาํหน่ายในประเทศ กาํหนดในอตัราการบวกเพิ�มจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ0าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์ 

 

• สาํหรับการจาํหน่ายต่างประเทศขึ0นอยูก่บัภาวะตลาดและการแข่งขนัในแต่ละประเทศ 
 

2. ค่าลิขสิทธิ[ ในการขายสินคา้ กาํหนดชาํระเป็นรายปีตามสดัส่วนของยอดขาย 
 

3. ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์กาํหนดชาํระเมื�อมีการเรียกเกบ็ตามจาํนวนที�เกิดขึ0นจริง 
 

4. ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค กาํหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค โดย
สญัญามีอาย ุ5 ปี และต่อสญัญาอตัโนมติัครั0 งละ 5 ปี  

 

5.  บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหนึ�ง โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด 
 

6. บริษทัมีสัญญาค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหนึ� ง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการตาม
ขนาดของพื0นที�ใชส้อย 

 

7. บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื�อเปิดบญัชีธนาคารร่วมกนั ทั0งนี0 เพื�อบริหารกระแสเงินสด
โดยรวมของทั0งกลุ่ม โดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบี0ยตามจาํนวนเงินทุนที�บริษทัมีอยู่หรือใชไ้ปในอตัรา
ดอกเบี0ยถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราดอกเบี0ยเงินฝากและอตัราดอกเบี0ยเงินกูย้ืมของธนาคาร 

 

8. เงินกูย้ืมระยะสั0นและเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กาํหนดอตัราดอกเบี0ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี0 ย
ของธนาคาร 

 

9. ค่าประกนัความเสียหาย กาํหนดชาํระตามจาํนวนที�เกิดขึ0นจริง 
 

10. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั กาํหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 สรุปได้
ดงันี0  
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,590,969 3,841,207 4,509,969 3,841,207 
รายไดอื้�น 871 255 871 255 
ค่าลิขสิทธิ[ ในการขายสินคา้ 217,647 183,250 217,647 183,250 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 275,248 226,183  275,248 226,183 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 183,845 154,966 183,845 154,966 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 15,846 12,594 15,846 12,594 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 3,085 2,883 3,085 2,883 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 185 65 185 65 
รายไดค่้าเช่า 14,465 14,465 14,465 14,465 
รายไดอื้�น 802 817 802 817 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและ     
   จดัเกบ็สินคา้ 69,312 57,682 69,312 57,682 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 4,680 1,744 4,680 1,744 
     

ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
 ผลประโยชนร์ะยะสั0นพนกังาน 63,051 53,740 63,051 53,740 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 810 760 810 760 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 11 14 11 14 
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 63,872 54,514 63,872 54,514 

     
 

 

    



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
 

บุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,548,380 3,827,123 4,548,380 3,827,123 
รายไดเ้งินปันผล 265,467 218,284 265,467 218,284 
รายไดอื้�น 1,848 2,469 1,848 2,469 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 3,164 2,068 3,164 2,068 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 40,628 39,434 40,628 39,434 
     
 

ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงันี0  
 

ลกูหนี.การค้า  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่    
Mitsubishi Electric Corporation 394,440  408,479 
    
บริษทัร่วม    
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 35  - 
    
กจิการที#เกี#ยวข้องกนั    
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 418,382  351,886 
Mitsubushi Electric Asia Pte. Ltd. 45,440  84,071 
Mitsubishi Electric Vietnam Co., Ltd. 56,590  - 
Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning &    
   Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd. 55,816  43,256 
  

  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ลกูหนี.การค้า  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 

Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. 51,554  38,419 
Melco Sales Malaysia Sdn. Bhd.  42,530  29,652 
Mitsubishi Electric Life Network Co., Ltd. 19,373  12,459 
อื�นๆ 194  1,974 

รวม 1,084,354  970,196 

    
หนี0 สูญและหนี0สงสยัจะสูญสาํหรับปี -  - 

 
ลกูหนี.อื"น งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินปันผลค้างรับ  

กจิการอื#นที#เกี#ยวข้องกนั  
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั 11,868 11,547 

 11,868 11,547 

อื&นๆ 
บริษทัใหญ่ 
Mitsubishi Electric Corporation 16         - 
 

บริษทัร่วม 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 1,285 1,290 
   

 

 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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ลกูหนี.อื"น งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

กจิการอื#นที#เกี#ยวข้องกนั   
Mitsubishi Electric Life Network Co., Ltd. 3,537         - 
Melco Trading (Thailand) Co., Ltd.         1,585 230 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั         - 124 
อื�นๆ 51 93 
 6,474 1,737 

รวม 18,342 13,284 

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั.น งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
 อัตราดอกเบี 9ย     
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กจิการอื#นที#เกี#ยวข้องกนั     
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 2.00  1.87  62,437 30,435 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554   
มีดงันี0    

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั.น งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการอื#นที#เกี#ยวข้องกนั   
ณ วนัที� 1 เมษายน 30,435 72,034 
เพิ�มขึ0น 537,727 472,873 
ลดลง (505,725) (514,472) 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 62,437 30,435 

 
เจ้าหนี.การค้า งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการอื#นที#เกี#ยวข้องกนั   
บริษทั กลุธรเคอร์บี0  จาํกดั (มหาชน) 47,410 31,283 
Melco Trading (Thailand) Co., Ltd. 16,780 15,946 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั 15,457 15,139 
Setsuyo Astec Corporation 10,815 8,581 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 20,659 5,292 
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) Co., Ltd. 5,798         - 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 3,458 - 
บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั 2,097 982 
อื�นๆ 46 1,163 

รวม 122,520 78,386 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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เจ้าหนี.อื"น งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่  
Mitsubishi Electric Corporation 313,544 281,728 
   

บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,061 6,828 
   

กจิการอื#นที#เกี#ยวข้องกนั   
Mitsubishi Electric Trading Corp. 7,386         - 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 5,683 3,788 
อื�นๆ 1,392 2,393 

รวม 336,066 294,737 

 

สัญญาสําคัญที"ทํากบักจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะให้ขอ้มูล                  
ดา้นเทคนิคและความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี0  บริษทัตกลงที�จะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิ[ ในการ
ขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซึ� งคาํนวณตามวิธีการที�ไดต้กลงกนัให้แก่ 
MELCO สัญญานี0 มีกาํหนดหา้ปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละหา้ปี ถา้ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดไม่มี
การแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอยา่งนอ้ยหกเดือนก่อนหมดสญัญา  
 
สัญญาเช่าสถานที&อาคารโรงงาน 
 
บริษทัทาํสัญญาเช่าสถานที�อาคารโรงงานเพื�อเป็นโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั มี
กาํหนดระยะเวลาสองปีสิ0นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2544 โดยมีอตัราค่าเช่าตามที�ระบุในสัญญา สัญญานี0 จะต่ออายุ
ออกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอย่างนอ้ยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญาในเดือน
พฤษภาคม 2554 บริษทัไดแ้จง้ต่อสญัญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ0นสุดวนัที� 31 กรกฏาคม 2556 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 
โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะใหบ้ริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสําหรับเงินบาทของบริษทั ในการนี0  บริษทั
ผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายหรือไดร้ับดอกเบี0ยในอตัราและวิธีการที�ตกลงกนัตามสัญญา โดยไม่มีกาํหนดสิ0นสุดสัญญา  
เวน้แต่เป็นไปตามเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งในการสิ0นสุดสญัญาตามที�กาํหนดในสญัญา 

 
6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 150 150 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 46,119 28,824 
เงินลงทุนระยะสั0น - ตั{วแลกเงิน  2,500,000 2,190,000 

รวม 2,546,269 2,218,974 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั0งหมดของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุเงินบาท 

 

7 ลูกหนี!การค้า  
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั                                                         5 1,084,354 970,196 
กิจการอื�นๆ   59,003 37,688 

รวม  1,143,357 1,007,884 
    

หนี0 สูญและหนี0สงสยัจะสูญสาํหรับปี  - - 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี0การคา้ มีดงันี0   
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 

กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,077,087 960,048 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,267 10,148 
 1,084,354 970,196 

   

กจิการอื#นๆ 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 59,003 37,688 
 59,003 37,688 
   

รวม 1,143,357 1,007,884 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั0งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 

 
 ยอดลูกหนี0การคา้ ณ วนัที� 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0    

 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 807,420 756,378 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 316,564 239,047 
สกลุเงินเยน 19,373 12,459 

รวม 1,143,357 1,007,884 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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8 ลูกหนี!อื#น 
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ  33,382 17,184 

เงินปันผลคา้งรับ 5 11,868 11,547 

ลูกหนี0 อื�น  8,881 5,972 

อื�น ๆ  7,004 2,878 

รวม  61,135 37,581 

   

กลบัรายการหนี0 สูญและหนี0สงสยัจะสูญสาํหรับปี - (89) 

 
ลูกหนี0 อื�นทั0งหมดของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เป็นสกุลเงินบาท 

 

9 สินค้าคงเหลือ  
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 415,994 356,771 
สินคา้ระหวา่งผลิต 216,982 172,935 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 242,547 200,252 
สินคา้ระหวา่งทาง 8,270 11,556 

 883,793          741,514  
หัก  ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (18,536) (7,892) 

สุทธิ 865,257 733,622 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   
 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 เมษายน 13,447  9,501 3,000 3,000 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน      
    ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,353  3,946 - - 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 14,800  13,447 3,000 3,000 

 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียไดร้วมเงินลงทุนในหุน้ทุนของ
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ซึ� งบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยคาํนวณจากงบการเงินของบริษทัดงักล่าว
สาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที�  31 มีนาคม  2555 และ 2554 ซึ�งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�น 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงันี0   
และ  
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย  
   สดัส่วน       

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 
   2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ศูนยร์ับและ             
 กระจายสินคา้  33.33  33.33  9,000 9,000  3,000 3,000 14,800 13,447 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สดัส่วน     
บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน 

   2555  2554  2555  2554  2555  2554 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ศูนยร์ับและ           
 กระจายสินคา้  33.33  33.33  9,000 9,000  3,000 3,000 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมซึ�งบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย แต่ไม่ไดป้รับปรุงใหแ้สดงขอ้มูลตามสดัส่วนที�ถือหุน้โดยบริษทั 

 

 

 

 

 

   

 

วนัที#รายงาน  

 

สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ 

  
 

สินทรัพย์รวม 

  

 

หนี!สินรวม 

  
 

รายได้รวม 

  

 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2555   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั  31 มีนาคม 33.33 59,432  15,031 114,665  8,591 

รวม    59,432  15,031     114,665  8,591 
          

ปี 2554          

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั  31 มีนาคม 33.33 51,398  11,057 96,495  11,838 

รวม    51,398  11,057 96,495  11,838 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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11 เงนิลงทุนระยะยาวอื#น 
 
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 16,500 30,862 
ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 157,362 157,362 

รวม 173,862 188,224 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื�นทั0งหมดของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุเงินบาท 
 
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงันี0  

 
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -     

หลักทรัพย์เผื"อขาย     

 บริษทั กลุธรเคอร์บี0  จาํกดั (มหาชน) 4,965 16,221 4,965 30,510 
 บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 300 279 300 352 
 5,265 16,500 5,265 30,862 
บวก การปรับมูลค่า 11,235 - 25,597 - 

รวม 16,500 16,500 30,862 30,862 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี0  
 

 งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดส่วนความ                

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ วธิีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2555 2554 2555 2554 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ไทย รีฟริเจอเรชั�น ผลิตชิ0นส่วน              
   คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ตวัทาํความเยน็ 10.57 10.57 50,000 50,000 5,286 5,286 -  - 5,286 5,286 528 528 
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค               
   คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ ผลิต              
 (ประเทศไทย) จาํกดั เครื�องปรับอากาศ 10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 -  - 120,000 120,000 244,600 198,700 
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 19,566 18,283 
บริษทั ดี.เอส. ดีเวลลอปเมน้ท ์ ธุรกิจ              
   จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 18.18 18.18 55,000 55,000 - 10,000 -  (10,000) - - - - 

รวม      157,362 167,362 -  (10,000) 157,362 157,362 264,694 217,511 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพื#อการลงทุน 

 
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 101,796 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554 101,796 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2555 101,796 

  

ค่าเสื"อมราคาสะสม   

ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 84,683 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,808 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554 87,491 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,807 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2555 90,298 
  
มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วนัที#  1 เมษายน 2553 17,113 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554 14,305 

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2555 11,498 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยที�ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บุคคลที�สาม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
มูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บุคคลที�สามคาํนวณโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ตามวิธีวิเคราะห์กระแส
เงินสดคิดลด โดยใชส้มมติฐานหลกัในการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมเกี�ยวกบัอตัราคิดลด และกาํไรก่อนหกัดอกเบี0ย ภาษี
เงินได ้และค่าเสื�อมราคา (EBITDA) รวมถึงการทบทวนอายุการใชง้านโดยประมาณของอาคารที�ให้เช่าแก่บุคคลที�
สาม มูลค่ายุติธรรมของที�ดินที�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานพิจารณาตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2555 มูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บุคคลที�สาม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน มีจาํนวนเงิน
ประมาณ 239.5 ลา้นบาท (2554: 241.8 ล้านบาท)  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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13 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที�ดินและ  อาคารและ  เครื�องจกัร  เครื�องมือเครื�องใช้  อุปกรณ์   สินทรัพยร์ะหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั0ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 164,911 590,219 1,092,450 2,056,574 80,611 2,534 44,109 4,031,408 
เพิ�มขึ0น - 77 14,746 31,789 3,619 - 295,833 346,064 
โอน - 1,225 167,776 145,128 273 - (314,402) - 
จาํหน่าย - (45) (23,208) (24,851) (5,938) (945) - (54,987) 

ณ วันที# 31 มีนาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554 164,911 591,476 1,251,764 2,208,640 78,565 1,589 25,540 4,322,485 
เพิ�มขึ0น - 813 19,760 32,862 4,722 114 216,394 274,665 
โอน - 18,782 84,839 61,678 1,830 - (167,129) - 
จาํหน่าย - (1,751) (63,464) (103,355) (4,496) - - (173,066) 

ณ วันที# 31 มีนาคม 2555 164,911 609,320 1,292,899 2,199,825 80,621 1,703 74,805 4,424,084 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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 งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที�ดินและ  อาคารและ  เครื�องจกัร  เครื�องมือเครื�องใช้  อุปกรณ์   สินทรัพยร์ะหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั0ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเสื"อมราคาสะสม         

ณ วนัที� 1 เมษายน 2553 22,151 490,479 950,888 1,801,663 60,555 2,288 - 3,328,024 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,952 24,861 38,582 136,035 6,992 168 - 209,590 
จาํหน่าย - (45)  (17,669) (23,541) (5,600) (945) - (47,800) 

ณ วันที# 31 มีนาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554 25,103 515,295 971,801 1,914,157 61,947 1,511 - 3,489,814 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 2,952 22,529 49,144 120,414 6,219 54 - 201,312 
จาํหน่าย - (4,559)  (63,401) (99,973) (4,121) - - (172,054) 

ณ วันที# 31 มีนาคม 2555 28,055 533,265 957,544 1,934,598 64,045 1,565 - 3,519,072 
         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที# 1 เมษายน 2553 142,760 99,740 141,562 254,911 20,056 246 44,109 703,384 

ณ วันที# 31 มีนาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554 139,808 76,181 279,963 294,483 16,618 78 25,540 832,671 

ณ วันที# 31 มีนาคม 2555 136,856 76,055 335,355 265,227 16,576 138 74,805 905,012 
 

 
ราคาทรัพยส์ินของบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ�งไดค้ิดค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 มีจาํนวน 2,815.2 
ลา้นบาท (2554: 2,809.8 ล้านบาท) 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื#น  
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
อากรขาเขา้ไดรั้บคืน 8,383 6,397 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 6,426 5,816 
อื�นๆ 4,245 4,925 

รวม 19,054 17,138 

 

15 เจ้าหนี!การค้า 
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   5 122,520 78,386 
กิจการอื�นๆ  948,659 792,562 

รวม  1,071,179 870,948 

 
ยอดเจา้หนี0การคา้ ณ วนัที� 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0    

 

 2555  2554 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 1,025,958 848,353 
สกลุเงินเยน 10,565 14,117 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 34,531 8,445 
สกลุเงินอื�นๆ 125 33 

รวม 1,071,179 870,948 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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16 เจ้าหนี!อื#น 

 
  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

    
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   5 336,066 294,737 
กิจการอื�นๆ  102,853 83,222 

รวม  438,919 377,959 

 

ยอดเจา้หนี0 อื�น ณ วนัที� 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี0    
 

 2555  2554 
 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท 326,781 265,555 
สกลุเงินเยน 103,433 110,630 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 8,084 662 
สกลุเงินอื�นๆ    621 1,112 

รวม 438,919 377,959 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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17 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

 
  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2555  2554 
  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  104,738  97,748 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอื�น  12,347  12,524 

รวม  117,085  110,272 

     

สําหรับปีสิ.นสุดวันที" 31 มีนาคม     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  8,992  8,692 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น  965  988 

รวม  9,957  9,680 

 

บริษทัถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  19 เรื� องผลประโยชน์พนักงาน ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั0 งแต่วนัที�  1 
มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (จ) ตามที�กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 (จ) บริษทัได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับยอ้นหลงั และได้ปรับ             
งบการเงินปีก่อนแลว้  
 
บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
ตามนโยบายของบริษทัในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จาก
การทาํงานเป็นระยะเวลานานตามนโยบายของบริษทั 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2555  2554 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 เมษายน  110,272  107,310 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (3,144)  (6,718) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี0ย  9,957  9,680 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที# 31 มนีาคม  117,085  110,272 

 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2555  2554 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  6,081  5,848 
ดอกเบี0ยจากภาระผกูพนั  3,876  3,832 

รวม  9,957  9,680 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้ที�รับรู้ในรายการต่อไปนี0ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2555  2554 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย  7,739  7,424 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  393  371 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,825  1,885 

รวม  9,957  9,680 

 
ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ0าหนกั) 
 
  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2555  2554 

  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.5  3.5 
การเพิ�มขึ0นของเงินเดือนในอนาคต  5.0  5.0 

 

ข้อสมมุติเกี�ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที� เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะไทย 2551 

(TMO2008) 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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18 ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ค่าประกนัความเสียหาย 

  (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 เมษายน 2553   297,091  
ประมาณการหนี0 สินเพิ�มขึ0น   201,899  
ประมาณการหนี0 สินใชไ้ป   (158,397)  

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554  340,593  
ประมาณการหนี0 สินเพิ�มขึ0น  233,402  
ประมาณการหนี0 สินใชไ้ป  (189,281)  

ณ วนัที# 31 มนีาคม 2555  384,714  

 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2555  2554 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/ พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที� 1 เมษายน          
-  หุน้สามญั 10  22,000 220,000 22,000 220,000 

ณ วนัที# 31 มนีาคม       
-  หุ้นสามญั 10  22,000 220,000 22,000 220,000 
       

หุ้นที"ออกและชําระแล้ว       

ณ วนัที� 1 เมษายน       
-  หุน้สามญั 10  22,000 220,000 22,000 220,000 

ณ วนัที# 31 มนีาคม       
-  หุ้นสามญั 10  22,000 220,000 22,000 220,000 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ�ง
เสียงต่อหนึ�งหุน้ในที�ประชุมของบริษทั 
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี0ตั0งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
นี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื"นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ผลต่างจากการเปลี"ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม 
 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผลรวมการเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

21 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ� งเป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั  บริษทัดาํเนินกิจการทั0งหมดในประเทศไทย รายไดแ้ละกาํไรขั0นตน้สาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 
31 มีนาคม จาํแนกส่วนทางการตลาด ดงันี0  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 

 (พันบาท) 

รายได้จากส่วนงาน   

ในประเทศ 3,061,723 2,744,677 
ต่างประเทศ 6,333,466 5,198,923 

รวม 9,395,189 7,943,600 

   
ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน (กาํไรขั9นต้น)   

ในประเทศ 362,020 477,510 
ต่างประเทศ 1,344,112 1,063,471 

รวม 1,706,132 1,540,981 
 

22 รายได้จากการลงทุน  

 
  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

ค่าเช่ารับ    

รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน    
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  14,483 14,483 

  14,483 14,483 
   

 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

เงินปันผลรับ    

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 265,467 218,284 
กิจการอื�น  14 15 

  265,481 218,299 

   

ดอกเบี.ยรับ    

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  812 559 
กิจการอื�น  76,776 36,296 

  77,588 36,855 

รวม  357,552 269,637 
 

23 รายได้อื#น  

 
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 32,092 31,817 
อื�นๆ 7,783 12,471 

รวม 39,875 44,288 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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24 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 5 233,402 201,900 
ค่าลิขสิทธิ[ ในการขายสินคา้ 5 217,647 183,250 
ค่าขนส่งสินคา้  80,477 74,724 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย   16,212 21,038 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 26 15,687 14,855 
อื�นๆ  14,752 13,218 

รวม  578,177 508,985 
 

25 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 5 276,176 226,197 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 26 148,699 149,184 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ 5 71,263 59,633 
ภาษีและอากร  21,450 20,242 
ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 5 16,792 12,983 
ค่าเผื�อผลขาดทุนสินคา้มูลค่าลดลง                                           13,710 9,019 
อื�นๆ  95,714 87,120 

รวม  643,804 564,378 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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26 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 

ผู้บริหาร   

เงินเดือน 63,051 53,740 
อื�นๆ 821 774 

 63,872 54,514 

พนักงานอื"น   

เงินเดือนและค่าแรง 392,850 354,022 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ 12,945 12,133 
อื�นๆ 123,005 118,915 

 528,800 485,070 

รวม 592,672 539,584 

 
โครงการผลประโยชน์ที&กาํหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

โครงการสมทบเงินที&กาํหนดไว้ 
 

เงินกองทุนสํารองเลี0ยงชีพซึ� งแสดงภายใตห้นี0 สินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกองทุนสํารองเลี0ยงชีพที�บริษทัจดัตั0งขึ0น
จนถึงปี 2543 โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน บริษทัจะจ่ายสะสมให้พนกังานในอตัรา
ร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือน ทั0งนี0 ขึ0นอยูก่บัอายขุองพนกังาน 
  
ตั0งแต่ปี 2544 บริษทัไดจ้ดัตั0งกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื0นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลี0ยงชีพนี0ไดจ้ดทะเบียน
เป็นกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 

  (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย    

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ  (103,270) (258,063) 
วตัถุดิบและวสัดุสิ0นเปลืองใชไ้ป  6,748,606 5,700,628 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน                                                428,286 375,545 
ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์  191,240 198,118 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย    

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 24 233,402 201,900 
ค่าลิขสิทธิ[ ในการขายสินคา้ 24 217,647 183,250 
ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์  193 439 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 25 276,176 226,197 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  25 148,699 149,184 
ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์  9,879 11,033 

 

28 ภาษเีงนิได้ 
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2555  2554 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั  203,466 157,509 

 
จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนนอ้ยกวา่จาํนวนภาษีเงินไดที้�คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอด
กาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปีเนื�องจาก 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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(ก) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื�องเกี�ยวกบัรายไดเ้งินปันผล และค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ ที�รับรู้ใน         
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(ข) การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากรฉบบัที� 475 พ.ศ. 2551 ลงวนัที� 
6 สิงหาคม 2551 ใหสิ้ทธิแก่บริษทัที�มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยลดอตัราภาษีเงินไดจ้ากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ  25 สาํหรับกาํไรสุทธิ
เฉพาะส่วนที�ไม่เกิน 300 ลา้นบาท  เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีต่อเนื�องกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรก
ที�เริ�มภายในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม  2551 

 

29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี�ยวกบัการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัร
และวตัถุดิบ 
 

เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามที�ระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

30 กาํไรต่อหุ้นขั!นพื!นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐานสําหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที�เป็น    
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณ ดงันี0   
 
 
 
 
 
 
 
   
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 2555  2554 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสําหรับปีที#เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั           

       ของบริษทั(ขั!นพื!นฐาน) 695,780 623,066 694,427 619,120 

จาํนวนหุ้นสามญัที#ออกจาํหน่ายแล้ว 22,000 22,000 22,000 22,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั!นพื!นฐาน) (บาท) 31.63  28.32  31.56  28.14 

 

31 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 14.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั0งสิ0น 313.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2554 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2553 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 21.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั0งสิ0น 467.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในระหวา่งปี 2553 

 

32 เครื#องมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสี"ยงทางด้านการเงิน 

 
บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี0 ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื� องมือ
ทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 
การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�สาํคญัของธุรกิจของบริษทั  บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั
ความเสี�ยงที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการความเสี�ยง ฝ่ายบริหาร
ไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของบริษทัอย่างต่อเนื�องเพื�อให้มั�นใจว่ามีความสมดุลระหว่าง
ความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง 
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การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี0และความเชื�อมั�น
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ�งบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั0งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

ความเสี"ยงด้านอัตราดอกเบี.ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี0ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี0ยในตลาด 
ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเชื�อว่า บริษทัไม่มีความเสี�ยงใน
อตัราดอกเบี0ยที�เป็นมีสาระสําคญั เนื�องจากบริษทัมีจาํนวนเงินกูย้ืมที�ไม่มีสาระสําคญั และวนัครบกาํหนดของเงินฝาก
และสินทรัพยท์างการเงินอื�นมีระยะสั0น และดอกเบี0ยเป็นไปตามอตัราตลาด ดงันั0น บริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดงักล่าว 
 

อตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริงของเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนระยะสั0นและเงินให้กูย้ืมระยะสั0น ณ วนัที� 31 มีนาคม 
และระยะเวลาที�ครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่ มีดงันี0  

 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้ส่วนเสียและ 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบี0ย   

 ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

2555   

เงินฝากสถาบนัการเงิน - ออมทรัพย ์ 0.50 46,119 
เงินลงทุนระยะสั0น - ตั{วแลกเงิน 2.64 2,500,000 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั0นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2.00 62,437 
   

2554   

เงินฝากสถาบนัการเงิน - ออมทรัพย ์ 0.50 28,824 
เงินลงทุนระยะสั0น - ตั{วแลกเงิน 2.37 2,190,000 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั0นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.87 30,435 
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ความเสี"ยงจากเงินตราต่างประเทศ 

 
บริษัทมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการซื0 อและขายสินค้าที� เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  บริษทัไดท้าํสัญญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ�งปี เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยงของหนี0 สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ 
วนัที�ในรายงานเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการซื0อหรือขายสินคา้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศในปัจจุบนัและงวด
ถดัไป 
 
ณ วนัที� 31 มีนาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี0 สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี0  

 
  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้ส่วนเสียและ 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2555  2554 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
ลูกหนี0การคา้ 7 316,564 239,047 
เจา้หนี0การคา้ 15 34,351 8,445 
เจา้หนี0 อื�น 16 8,084 662 
    

เงินเยน    
ลูกหนี0การคา้ 7 19,373 12,459 
เจา้หนี0การคา้ 15 10,565 14,117 
เจา้หนี0 อื�น 16 103,433 110,630 
    

สกลุเงินอื"นๆ    

เจา้หนี0การคา้ 15 125 33 
เจา้หนี0 อื�น 16 621 1,112 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที#มคีวามเสี#ยง  493,116 386,505 
    

สญัญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศ  (67,196) (75,822) 

ยอดความเสี#ยงคงเหลือสุทธิ     425,920 310,683 
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ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555  บริษทัมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เทียบเท่าเงินบาทจาํนวนเงิน 67.2 ลา้นบาท (2554: 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าจาํนวนเงิน 75.8 ล้านบาท) 
 

ความเสี"ยงจากสินเชื"อ 
 
ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี0แก่บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้
เมื�อครบกาํหนด ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอย่าง
สมํ�าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�งๆ  ณ วนัที�รายงานไม่
พบว่ามีความเสี�ยงจากสินเชื�อที�เป็นสาระสําคญั  ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหาย
ที�มีสาระสาํคญัจากการเกบ็หนี0ไม่ได ้
 

ความเสี"ยงจากสภาพคล่อง 
 
บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การกาํหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทัใหมี้การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั0งสินทรัพยแ์ละหนี0 สินทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้0อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยห์รือชาํระหนี0 สิน
กนัในขณะที�ทั0งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่า และ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปนี0  ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที�
เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนี0 สินนั0นๆ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี0 การคา้ ลูกหนี0 อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั0นแก่กิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั เงินลงทุนระยะยาวอื�นซึ� งเป็นตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด เจา้หนี0การคา้ และเจา้หนี0
อื�นถือตามจาํนวนที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื�นซึ�งเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ถือตามราคาที�ซื0อขายกนัในทอ้งตลาด 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ�งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียถือตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพย ์

 

33 ภาระผูกพนักบักจิการที#ไม่เกี#ยวข้องกนั 

 
 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2555  2554 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สัญญาที&ยังไม่ได้รับรู้   
ซื0อที�ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 16,145 16,837 

    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน   
ภายในหนึ�งปี 5,298 6,266 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,733 12,031 

รวม 12,031 18,297 

 
(ก) บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัสําหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าสี�ปี สิ0นสุดในระยะเวลา

ต่าง ๆ กนั จนถึงปี 2557 ในการนี0  บริษทัผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีที�แตกต่างกนัตามที�
ระบุไวใ้นสญัญา 

 
(ข) ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 บริษทัมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจาํนวนเงิน 67.2 ลา้นบาท (2554: 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงิน
บาทจาํนวนเงิน 75.8 ล้านบาท) 
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34 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที#ยงัไม่ได้ใช้ 
 
บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปนี0  ณ วนัที�รายงาน เนื�องจากยงั
ไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี0  
 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง ปีที�มีผล
บงัคบัใช ้

   

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

เงินตราต่างประเทศ 
2556 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือปฏิบติั โดย
ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ0นจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทัซึ� งมีผลกระทบที�มีสาระสําคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือ
ปฏิบติั  มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปนี0  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที" 12 - ภาษเีงินได้ 
  
การเปลี�ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ    
ตดับญัชี และหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ 
จาํนวนภาษีเงินไดที้�กิจการตอ้งจ่าย หรือไดรั้บ ตามลาํดบัในอนาคต ซึ�งเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างมูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินนั0นและ 
ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ ปัจจุบนับริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 
 
บริษทัจะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั0งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 เป็น
ตน้ไป ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 ขณะนี0ผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ0นจากการใชม้าตรฐานการบญัชี
ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทั 
 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที" 21 (ปรับปรุง 2552)  - ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
การเปลี�ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 เพื�อเสนอแนวคิดของสกลุเงินต่างๆที�ใชใ้นการรายงาน 
ซึ�งเป็นสกลุเงินที�พิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที�กิจการนั0นประกอบกิจการ มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที� 21 กาํหนดใหกิ้จการ ระบุสกลุเงินที�ใชร้ายงานและแปลงค่ารายการที�เป็นสกุลต่างประเทศใหเ้ป็นสกลุ
เงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที� 21 ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกลุอื�น นอกเหนือจากสกลุเงินที�ใช้
ในการดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกลุเงินที�ใชร้ายงานของบริษทัเป็นสกลุเงินบาท ดงันั0นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 
21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั0งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์
หนี0 สิน และ กาํไรสะสมของบริษทั 
 

35 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบการเงิน 2554 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกับการนําเสนอใน           
งบการเงินปี 2555 การจดัประเภทรายการเหล่านี0 เป็นไปตามการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี ซึ� งเป็นผลจากการ
การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
การจดัประเภทรายการอื�นที�มีสาระสาํคญัเป็นดงันี0  
 
 2554 

 งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั
 ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที" 31 มีนาคม    
ลูกหนี0 อื�น - 37,581 37,581 
ลูกหนี0 อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 13,284 (13,284) - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 27,871 (24,297) 3,574 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับแต่ละปีสิ!นสุดวันที# 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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 2554 

 งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั
 ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม่  ใหม่  ใหม่ 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื�อขาย - 30,862 30,862 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น 188,224 (30,862) 157,362 
เจา้หนี0 อื�น - 377,959 377,959 
เจา้หนี0 อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 294,737 (294,737) - 

หนี0 สินหมุนเวียนอื�น 97,015 (83,222) 13,793 
  -  
    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
สําหรับปีสิ.นสุดวันที" 31 มีนาคม    
รายไดเ้งินปันผล 218,299 (218,299) - 

รายไดอื้�น 95,626 (51,338) 44,288 
รายไดจ้ากการลงทุน - 269,637 269,637 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 516,388 47,990 564,378 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 47,990 (47,990) - 

  -  
 

การจดัประเภทรายการใหม่นี0 เนื�องจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกว่า และเพื�อให้
สอดคลอ้งกับการจดัประเภทรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื� อง กาํหนดรายการย่อที�ตอ้งมีใน 
งบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 
 



 
 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานซื	อ – ขายสินคา้ 
และ 

รายงานการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

สาํหรับปีสิ	นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2555  
 

 



 

  

 

 

 
 
 

รายงานการสอบทานรายการซื�อ – ขายสินค้าโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เรียน เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ตามที%ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั	งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีสิ	นสุดวนัที% 31 
มีนาคม 2555 และตอ้งสอบทานรายการซื	อ –ขายระหว่างกนัของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั      
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กนัยงวฒันา จาํกดั สําหรับปีสิ	นสุดวนัเดียวกนันั	น ขา้พเจา้ไดส้อบทานตามวิธีการที%กาํหนดและ ขอ
รายงานวา่ 
 
1. ในงวดปีสิ	นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2555 บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) ขายสินคา้ใหแ้ก่ บริษทั มิตซูบิชิ     

อิเลคทริก กนัยงวฒันา จาํกดั (เอกสารแนบ 1 และ 2) ซึ% งเป็นไปตามนโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้ที%กาํหนดไว ้                                                                                                                            
 

2. นอกจากราคาสินค้าแลว้ ไม่มีค่าใช้จ่ายที% เกี%ยวเนื%องโดยตรงกบัการขายสินค้าที%บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกัด   
(มหาชน) จะตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั มิตซูบิชิ อิเลคทริก กนัยงวฒันา จาํกดั อีก 

 
3. บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตั	งคณะกรรมการกาํหนดราคาขายสินคา้ ตามมติที%ประชุมของ

คณะกรรมการบริษทั เมื%อวนัที%  15 ตุลาคม 2536 ซึ% งกรรมการกาํหนดราคาขายสินคา้จะไดป้ฏิบติังานนบัแต่วนัที%
ไดรั้บการแต่งตั	งเป็นตน้ไป 

 
 
 
 

(บงกช    อ ํ%าเสงี%ยม)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3684 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
16 พฤษภาคม 2555 


