
 

 

 

 

 

 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ      
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556  งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ที�
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที�
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) ซึ� ง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับที�  34 เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงิน      
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญัทั�งหมด
ซึ�งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 
เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ที�เน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเงื�อนไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุขอ้ 3 ซึ� งไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัจากการ
นาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 งบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที�  31 มีนาคม 2556 ที�แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหนึ� งของ          
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� และสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
2556 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามที�ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงแลว้และ
เห็นว่ามีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้ นอกจากนี� งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธี     
ส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้
เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดป้รับปรุงรายการตามที�ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
แลว้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรับปรุงและไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อวา่รายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ได้
ปรับปรุงโดยถูกตอ้ง 
 
 
 
 
(นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ)์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3757 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
7 กมุภาพนัธ์ 2557 
 



 

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2556 2556 2556

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

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 527,345 1,404,957 527,345 1,404,957 

เงินลงทุนชั.วคราว 7 1,550,000 980,000 1,550,000            980,000            

ลูกหนี1การคา้ 4, 5 960,675 1,058,335 960,675 1,058,335 

ลูกหนี1 อื.น 4 317,748 341,936 317,748 341,936 

เงินให้กูย้มืระยะสั1นแก่กิจการที.เกี.ยวขอ้งกนั 4 7,895 38,145 7,895 38,145 

สินคา้คงเหลือ 1,007,887 1,009,748 1,007,887 1,009,748 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 3,446 4,932 3,446 4,932 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,374,996 4,838,053 4,374,996 4,838,053 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื.อขาย 7 8,975 16,842 8,975 16,842 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3, 6 16,781 17,773 3,000 3,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื.น 7 157,362 157,362 157,362 157,362 

อสังหาริมทรัพยเ์พื.อการลงทุน 8 7,868 10,360 7,868 10,360 

ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,190,198 1,161,334 1,190,198 1,161,334 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 10 91,546 101,277 91,546 101,277 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 20,537 20,777 20,537 20,777 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,493,267 1,485,725 1,479,486 1,470,952 

รวมสินทรัพย์ 5,868,263 6,323,778 5,854,482 6,309,005 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1
3



31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม

หนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2556 2556 2556 2556

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

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี1การคา้ 4, 11 703,686 1,004,196 703,686 1,004,196

เจา้หนี1 อื.น 4 287,782             459,986           287,782 459,986

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 8,102 - 8,102

หนี1 สินหมุนเวียนอื.น 44,576               18,872              44,576 18,872

รวมหนี4สินหมุนเวยีน 1,036,044 1,491,156 1,036,044 1,491,156

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 296,007 366,538 296,007 366,538

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 145,476 126,129 145,476 126,129

เงินกองทุนสาํรองเลี1ยงชีพ 19,430 19,584 19,430 19,584

รวมหนี4สินไม่หมุนเวยีน 460,913 512,251 460,913 512,251

รวมหนี4สิน 1,496,957 2,003,407 1,496,957 2,003,407

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

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

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 726,100 726,100 726,100 726,100

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3 2,980,238 2,923,009 2,966,457 2,908,236

องคป์ระกอบอื.นของส่วนของผูถื้อหุ้น 3, 7 2,968 9,262 2,968 9,262

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,371,306 4,320,371 4,357,525 4,305,598

รวมหนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,868,263 6,323,778 5,854,482 6,309,005

(พนับาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,735,688 1,881,058 1,735,688 1,881,058 

รายไดจ้ากการลงทุน 186,723 141,613 186,723 141,613 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี.ยนสุทธิ 14,432               15,843              14,432                 15,843              

รายไดอื้.น 5,549 35,063 5,549 35,063 

รวมรายได้ 1,942,392 2,073,577 1,942,392 2,073,577 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 1,568,781 1,637,834 1,568,781 1,637,834 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 74,689 96,673 74,689 96,673 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 142,496 163,042 142,496 163,042 

รวมค่าใช้จ่าย 1,785,966 1,897,549 1,785,966 1,897,549 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3, 6 (910) 55 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 155,516 176,083 156,426 176,028 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 3, 13 1,290 (12,798) 1,290 (12,798)

กําไรสําหรับงวด 156,806 163,285 157,716 163,230 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/น

   การเปลี.ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื.อขาย -599 696 -599 696

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,194 - 1,194 -

   ภาษีเงินไดเ้กี.ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น -119 -139 -119 -139

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 476 557 476 557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 157,282 163,842 158,192 163,787

กําไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐาน (บาท) 14 7.13 7.42 7.17 7.42 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ1นสุด

วนัที. 31 ธนัวาคม

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ1นสุด

วนัที. 31 ธนัวาคม

(พนับาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1
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หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 6,344,366 7,358,636 6,344,366 7,358,636 

รายไดจ้ากการลงทุน 349,056 236,688 350,056 237,688 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี.ยนสุทธิ 11,339               19,217              11,339                 19,217              

รายไดอื้.น 33,694 53,883 33,694 53,883 

รวมรายได้ 6,738,455 7,668,424 6,739,455 7,669,424 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 5,509,723 6,075,764 5,509,723 6,075,764 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 256,530 428,998 256,530 428,998 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 421,931 498,161 421,931 498,161 

รวมค่าใช้จ่าย 6,188,184 7,002,923 6,188,184 7,002,923 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3, 6 8 3,604 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 550,279 669,105 551,271 666,501 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3, 13 (54,299) (113,297) (54,299) (113,297)

กําไรสําหรับงวด 495,980 555,808 496,972 553,204 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/น

   การเปลี.ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื.อขาย -7,867 3,016 -7,867 3,016

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั -10,814 - -10,814 -

   ภาษีเงินไดเ้กี.ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื.น 3,736 -603 3,736 -603

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -14,945 2,413 -14,945 2,413

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 481,035 558,221 482,027 555,617

กําไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐาน (บาท) 14 22.54 25.26 22.59 25.15 

วนัที. 31 ธนัวาคม วนัที. 31 ธนัวาคม

(พนับาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ1นสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ1นสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

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

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2555 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 2,307,161 11,235 3,706,496

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3  -  -  -  - 108,061 -2,247 105,814

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2555 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 2,415,222 8,988 3,812,310

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15  - -  -  - -348,038  - -348,038

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  - -  -  - -348,038  - -348,038

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร  -  -  -  - 555,808 - 555,808

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  -  -  -  -  - 2,413 2,413

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  - -  -  - 555,808 2,413 558,221

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 220,000         726,100             22,000           420,000         2,622,992         11,401                4,022,493         

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

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

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2556 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 2,818,975 11,577 4,218,652

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3  -  -  -  - 104,034 -2,315 101,719

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2556 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 2,923,009 9,262 4,320,371

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15  - - - - -430,100 - -430,100

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  - - - - -430,100 - -430,100

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร  -  -  -  - 495,980 - 495,980

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  -  -  -  - -8,651 -6,294 -14,945

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  - - - - 487,329 -6,294 481,035

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 220,000         726,100             22,000           420,000         2,980,238         2,968                  4,371,306         

(พันบาท)

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

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

(พันบาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2555 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 2,295,361 11,235 3,694,696

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -            -               -            -            107,697 -2,247 105,450

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2555 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 2,403,058 8,988 3,800,146

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15 -            -               -            -            -348,038 -                 -348,038

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -               -            -            -348,038 -                 -348,038

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -            -               -            -            553,204 -                 553,204

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -            -               -            -            -               2,413 2,413

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -            -               -            -            553,204 2,413 555,617

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 220,000         726,100            22,000          420,000         2,608,224         11,401               4,007,725          

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

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

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2556 ตามที�รายงานในงวดก่อน 220,000 726,100 22,000 420,000 2,804,644 11,577 4,204,321

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -            -               -            -            103,592 -2,315 101,277

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2556 ปรับปรุงใหม่ 220,000 726,100 22,000 420,000 2,908,236 9,262 4,305,598

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 15 -            -               -            -            -430,100 -                 -430,100

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -               -            -            -430,100 -                 -430,100

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -            -               -            -            496,972 -                 496,972

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -            -               -            -            -8,651 -6,294 -14,945

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -            -               -            -            488,321 -6,294 482,027

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 220,000         726,100            22,000          420,000         2,966,457         2,968                 4,357,525          

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 495,980 555,808 496,972 553,204

รายการปรับปรุง

ค่าเสื!อมราคา 205,335 150,813 205,335 150,813

ค่าตดัจาํหน่าย 1,554 1,175 1,554 1,175

รายไดจ้ากการลงทุน -349,056 -236,688 -350,056 -237,688

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 9,043 9,617 9,043 9,617

กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัไม่เกิดขึ7นจริง -14,056 -1,728 -14,056 -1,728

ค่าเผื!อมูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) -10,555 310 -10,555 310

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าที!ดินที!ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 2,492 - 2,492 -
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 11,853 151,542 11,853 151,542

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -8 -3,604 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ -154 -1,181 -154 -1,181

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 54,299 113,297 54,299 113,297
406,727 739,361 406,727 739,361

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี7การคา้ 112,750 266,305 112,750 266,305

ลูกหนี7 อื!น 9,551 17,544 9,551 17,544

สินคา้คงเหลือ 12,416 -25,740 12,416 -25,740

สินทรัพยห์มุนเวียนอื!น 1,486 1,029 1,486 1,029

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น 473 -944 473 -944

เจา้หนี7การคา้ -301,659 -356,704 -301,659 -356,704

เจา้หนี7 อื!น -175,168 -84,813 -175,168 -84,813

หนี7 สินหมุนเวียนอื!น 25,704 35,378 25,704 35,378
จ่ายค่าประกนัความเสียหาย -82,384 -151,858 -82,384 -151,858

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -510 -541 -510 -541
จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลี7ยงชีพ -154 -75 -154 -75

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,232 438,942 9,232 438,942

จ่ายภาษีเงินได้ -48,935 -167,587 -48,935 -167,587

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน -39,703 271,355 -39,703 271,355

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ7นสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ7นสุด

(พนับาท)

วนัที! 31 ธนัวาคม วนัที! 31 ธนัวาคม

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี7
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2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี7ย 55,579 48,755 55,579 48,755

รับเงินปันผล 298,241 66,855 298,241 66,855

รับค่าเช่า 10,873 10,894 10,873 10,894

เงินให้กูย้มืระยะสั7นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั -330,508 -290,905 -330,508 -290,905

รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะสั7นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 360,758 345,885 360,758 345,885

ซื7ออาคารและอุปกรณ์ -231,576 -338,998 -231,576 -338,998

ขายอาคารและอุปกรณ์ 611 2,083 611 2,083

ซื7อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ -1,787 (2,840)               -1,787 (2,840)               

เงินลงทุนชั!วคราวเพิ!มขึ7น -570,000 - -570,000 -
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -407,809 -158,271 -407,809 -158,271

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (430,100)           (348,038)           (430,100)           (348,038)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (430,100)           (348,038)           (430,100)           (348,038)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ -877,612 -234,954 -877,612 -234,954

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที! 1 เมษายน 1,404,957 2,546,269 1,404,957 2,546,269
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 527,345 2,311,315 527,345 2,311,315

   

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

(พนับาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ7นสุด

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ7นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดซื้7ออาคารและอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงินรวม 234.7 ลา้นบาท (2555: 353.4 ล้าน

บาท) ซึ! งในจาํนวนนี7  บริษทัจดัซื7อโดยเงินสดจาํนวนเงิน 231.6 ลา้นบาท (2555: 339 ล้านบาท) และคงคา้งเป็นหนี7 สินคา้งชาํระ ณ วนัที! 31

ธนัวาคม 2556  จาํนวนเงิน 3.1 ลา้นบาท (2555: 14.4 ล้านบาท)

วนัที! 31 ธนัวาคม วนัที! 31 ธนัวาคม

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ7นสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี7
12
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/  
 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี/ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการเมื�อวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

1 ข้อมูลทั%วไป 
 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั/งขึ/นในประเทศไทย และมีที�อยู่จดทะเบียน
ตั/งอยูเ่ลขที� 67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2536 
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ Mitsubishi Electric Corporation ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั/งขึ/นในประเทศญี�ปุ่น       
(ถือหุน้ร้อยละ 40.81) 
 
บริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกับการผลิตและจาํหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื� องหมายการค้า           
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิZ และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
  

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี/ จดัทาํขึ/นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552) เรื� อง              
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง   
 
งบการเงินระหว่างกาลนี/ จัดทาํขึ/ นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ/นสุดวนัที�  31 มีนาคม 2556            
งบการเงินนี/ มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั/งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ซํ/ าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้   
ดงันั/นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี/ จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
2556 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทัและมีผลบงัคบัใชต้ั/งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1  มกราคม 2556 ดงัต่อไปนี/  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั/น มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบญัชีของบริษทั ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�นๆ ซึ� งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที� เริ� มในหรือหลงัวนัที�            
1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใช้สําหรับการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลนี/  มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 
 
นอกเหนือจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีตามที�กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3 นโยบายการบญัชีและวิธีการ
คาํนวณที�ใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลนี/ มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสําหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 
มีนาคม 2556 
 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 
งบการเงินระหวา่งกาลนี/จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั/งหมดมีการปัดเศษเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ   
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี/ สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ/นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
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ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญั    ในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ� งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ
จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556 การเปลี�ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ตั/งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 
 
การประมาณการ 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้ จะบนัทึกเมื�อไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่
ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายประมาณขึ/นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพสินคา้ที�ผ่านมาและปัจจยั
ต่าง ๆ ที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

การวัดมลูค่าหนี�สินโครงการผลประโยชน์พนักงานที กาํหนดไว้ 
 

การคาํนวณหนี/ สินโครงการผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไวน้ั/นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอตัราคิดลดและการ
เพิ�มขึ/นของเงินเดือน  
 

การวัดมลูค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทั  
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี/ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ/นรอบระยะเวลาที�
รายงาน 
 

 

3 การเปลี%ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

(ก) ภาพรวม 

ตั/งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่    
ดงัที�กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2 บริษทัไดเ้ปลี�ยนนโยบายการบญัชีดงันี/   
 

• การบญัชีภาษีเงินได ้
• การบญัชีเกี�ยวกบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
• การนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 
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รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการบญัชีใหม่ที�บริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 3(ข) ถึง 3(ง) ดงันี/  สําหรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื�นที�ออกและปรับปรุงใหม่นั/นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทั 
 

(ข) การบัญชีภาษเีงินได้ 
  
การเปลี�ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีในงบการเงิน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ/นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี/ สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อคาํนวณภาษี 
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทั  
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี/ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ/นรอบระยะเวลาที�
รายงาน  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี/ สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
นี/ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั/นกิจการมีความตั/งใจจะจ่ายชาํระหนี/ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั/งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี/ สินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชป้ระโยชนจ์ริง  
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บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั/งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปนี/  
 

  งบการเงนิที%แสดงเงนิลงทุน                   

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 31 ธนัวาคม 
2556 

 31 มีนาคม 
2556 

 1 เมษายน 
2555 

 31 ธนัวาคม 
2556 

 31 มีนาคม 
2556 

 1 เมษายน 
2555 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ�มขึ/น 

  
96,761 

 
107,504 

 
108,955

 
96,761 

 
107,504 

  
108,955 

หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
    (เพิ�มขึ/น)  (5,215) (6,227)  (3,505) (5,215) (6,227)  (3,505)
สุทธิ  91,546 101,277  105,450 91,546 101,277  105,450 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ/น  487 442  364 -  -  - 

รวมสินทรัพย์เพิ%มขึ$น  92,033 101,719  105,814 91,546 101,277  105,450 

          
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนเผื�อขายลดลง 
  

742 
 

2,315 
  

2,247
 

742 
 

2,315 
  

2,247 
กาํไรสะสมเพิ�มขึ/น   (92,775) (104,034)  (108,061) (92,288) (103,592)  (107,697)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ%มขึ$น  (92,033) (101,719)  (105,814) (91,546) (101,277)  (105,450)
 

 งบการเงนิที%แสดงเงนิลงทุน                  

ตามวธีิส่วนได้เสีย  

  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

   สําหรับงวดสามเดอืนสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ/น 18 9 - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ/น  (6,346) (4,581) (6,346) (4,581) 
กาํไรสําหรับงวดลดลง (6,328) (4,572) (6,346) (4,581) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสําหรับงวดเพิ%มขึ$น (119) (139) (119) (139) 

กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐานลดลง (บาท) (0.29)  (0.21)  (0.29)  (0.21) 
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 งบการเงนิที%แสดงเงนิลงทุน                  

ตามวธีิส่วนได้เสีย  

  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

   สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ�มขึ/น 44 28 - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพิ�มขึ/น) ลดลง  (13,467) 406 (13,467) 406 

กาํไรสําหรับงวดเพิ%มขึ$น (ลดลง) (13,423) 434 (13,467) 406 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสําหรับงวดเพิ%มขึ$น(ลดลง) 3,736 (603) 3,736 (603) 

กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐานเพิ%มขึ$น (ลดลง) (บาท) (0.61)  0.02  (0.61)  0.02 

 

(ค) การบัญชีเกี�ยวกบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

ตั/งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  
 

การเปลี�ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 เพื�อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที�ใชใ้นการรายงาน 
ซึ� งเป็นสกุลเงินที�พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที�กิจการนั/นประกอบกิจการ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที�  21 กําหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและแปลงค่ารายการที� เป็นสกุล
ต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัที� 21 ซึ� งมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื�น
นอกเหนือจากสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั/นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที� 21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตั/งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบที�มีสาระสาํคญั
ต่อสินทรัพย ์หนี/ สิน และ กาํไรสะสมของบริษทั 
   

(ง) การนําเสนอข้อมลูส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ตั/งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 เรื�อง ส่วนงาน 
ดาํเนินงาน นโยบายการบญัชีใหม่เกี�ยวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั/นอธิบาย
ในยอ่หนา้ถดัไป บริษทัไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานของปี 2556 ที�รวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2557 
ของบริษัทเพื�อวตัถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ทั/ งนี/ การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบที� มี
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สาระสาํคญัต่อขอ้มูลส่วนงานที�เคยนาํเสนอในงบการเงินของบริษทั และไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หนี/ สิน หรือ
กาํไรต่อหุน้ของบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปลี�ยนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนงาน ทั/งนี/ขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในที�ได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อประเมินผลการดาํเนินงาน
ของส่วนงานและเพื�อจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ที�ผ่านมาบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงานตามส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 14 เรื�อง การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

4  บุคคลหรือกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หาก
บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั/งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือ
อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั/น การเกี�ยวขอ้งกนันี/อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี/  
 

ชื%อกจิการ ประเทศที%จดัตั$ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัญชาติ  

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�มีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ 
  วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
  ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั/งนี/  
  รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะทาํ 
  หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 
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ชื%อกจิการ ประเทศที%จดัตั$ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัญชาติ  

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั   

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลุธรเคอร์บี/  จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
        และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
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 
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ/ง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
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ชื%อกจิการ ประเทศที%จดัตั$ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 สัญชาติ  

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั   

Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
   Co., Ltd.   
Mitsubishi Electric Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
International Elevator&Equipment Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ ของบริษทั 
 
บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาดภายใตเ้งื�อนไข
การคา้ทั�วไป” ในการพิจารณากาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหว่างกนั ทั/งนี/ ใหร้วมถึงรายการซื/อหรือขายสินคา้ 
การใหห้รือรับบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี/  

 
1. นโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้  

  

• สาํหรับการจาํหน่ายในประเทศ กาํหนดในอตัราการบวกเพิ�มจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ/าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์ 

 

• สาํหรับการจาํหน่ายต่างประเทศขึ/นอยูก่บัภาวะตลาดและการแข่งขนัในแต่ละประเทศ 
 

 2. ค่าลิขสิทธิZ ในการขายสินคา้ กาํหนดชาํระเป็นรายปีตามสดัส่วนของยอดขาย 
 
3. ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์กาํหนดชาํระเมื�อมีการเรียกเกบ็ตามจาํนวนที�เกิดขึ/นจริง 
 
4. ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค กาํหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค โดย

สญัญามีอาย ุ5 ปี และต่อสญัญาอตัโนมติัครั/ งละ 5 ปี  
 
5.  บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหนึ�ง โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด 
 
6. บริษทัมีสัญญาค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหนึ�ง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการตาม

ขนาดของพื/นที�ใชส้อย 
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7. บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื�อเปิดบญัชีธนาคารร่วมกนั ทั/งนี/ เพื�อบริหารกระแสเงินสด
โดยรวมของทั/งกลุ่ม โดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบี/ยตามจาํนวนเงินทุนที�บริษทัมีอยู่หรือใชไ้ปในอตัรา
ดอกเบี/ยถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราดอกเบี/ยเงินฝากและอตัราดอกเบี/ยเงินกูย้ืมของธนาคาร 

 
8. เงินกูย้ืมระยะสั/นและเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กาํหนดอตัราดอกเบี/ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี/ย

ของธนาคาร 
 

9. ค่าประกนัความเสียหาย กาํหนดชาํระตามจาํนวนที�เกิดขึ/นจริง 
 
10. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั กาํหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด 
 

รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
สรุปไดด้งันี/  

 
 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 789,393 817,625 789,393 817,625 

รายไดอื้�น 207 4,096  207 4,096 
ค่าลิขสิทธิZ ในการขายสินคา้ 38,407 42,746 38,407 42,746 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 50,264 59,606 50,264 59,606 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 23,425 42,969 23,425 42,969 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 1,151 13,393 1,151 13,393 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 99 253 99 253 
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 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 187 259 187 259
รายไดค่้าเช่า 3,616 3,616 3,616 3,616
รายไดอื้�น 172 164 172 164
ค่าเช่า 17,422 16,698 17,422 16,698
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 7 - 7 - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 2,538 1,538 2,538 1,538
  

ผู้บริหารสําคัญ  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  
 ผลประโยชนร์ะยะสั/นพนกังาน 15,450 18,418 15,450 18,418
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 301 276 301 276
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 3 3 3 3
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 15,754 18,697 15,754 18,697

  
บุคคลหรือกจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 861,067 985,169 861,067 985,169
รายไดเ้งินปันผล 163,419 121,647 163,419 121,647
รายไดอื้�น 289 152 289 152
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 534 627 534 627
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 9,648 9,042 9,648 9,042
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รายการที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
สรุปไดด้งันี/  
 
 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,760,421 3,327,625 2,760,421 3,327,625

รายไดอื้�น 1,246 4,096  1,246 4,096
ค่าลิขสิทธิZ ในการขายสินคา้ 141,884 169,180 141,884 169,180
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 140,165 190,537 140,165 190,537
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 79,559 144,110 79,559 144,110
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 12,581 22,536 12,581 22,536
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 1,536 1,247 1,536 1,247
  

บริษทัร่วม  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 484 431 484 431
รายไดค่้าเช่า 10,849 10,849 10,849 10,849
รายไดเ้งินปันผล - - 1,000 1,000
รายไดอื้�น 537 548 537 548
ค่าเช่า 55,384 59,833 55,384 59,833
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 7 - 7 - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 6,980 5,195 6,980 5,195
  

ผู้บริหารสําคัญ  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  
 ผลประโยชนร์ะยะสั/นพนกังาน 54,510 55,077 54,510 55,077
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 905 828 905 828
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 8 8 8 8
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 55,423 55,913 55,423 55,913
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 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,316,551 3,799,030 3,316,551 3,799,030
รายไดเ้งินปันผล 283,246 175,623 283,246 175,623
รายไดอื้�น 786 1,089 786 1,089
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 1,054 3,912 1,054 3,912
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 26,432 26,320 26,432 26,320

 
ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 มีดงันี/  

 
ลกูหนี0การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2556  2556 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่    
Mitsubishi Electric Corporation 305,919  399,434 
    
บริษทัร่วม    
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 75  - 
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ลกูหนี0การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2556  2556 
 (พันบาท) 

กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั  
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 205,453  333,545 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. 86,668  49,182 
Mitsubishi Electric Vietnam Co., Ltd. 73,916  81,631 
Melco Sales Malaysia Sdn. Bhd.  59,604  43,236 
Mitsubushi Electric Asia Pte. Ltd. 58,556  34,127 
Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning &    
   Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd. 36,920  48,104 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia 28,428  - 
Mitsubishi Electric Life Network Co., Ltd. -  10,447 
อื�นๆ 5,820  1,390 

รวม 861,359  1,001,096 

    
 2556  2555 
 (พันบาท) 
หนี/ สูญและหนี/สงสยัจะสูญสาํหรับ  

- งวดสามเดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม -  - 

- งวดเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม -  - 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนี0อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2556  2556 

 (พันบาท) 

เงินปันผลค้างรับ  

กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั  
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์   
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 269,700 250,000 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั 8,019 41,699 

 277,719 291,699 

อื นๆ 
บริษทัใหญ่ 
Mitsubishi Electric Corporation 48 86 
 

บริษทัร่วม 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 1,264 1,274 
   
กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั   
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ/ง (ประเทศไทย) จาํกดั - 1,813 
อื�นๆ 45 62 
 1,357 3,235 

รวม 279,076 294,934 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะสั0น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2556  2556  2556  2556 
 อัตราดอกเบี �ย     
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั     
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 1.70  2.00  7,895 38,145 

 
รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั/ นแก่กิจการที� เกี�ยวข้องกันสําหรับแต่ละงวดเก้าเดือนสิ/นสุดวนัที�  31 
ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี/    

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั0น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 (พันบาท) 
กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั   
ณ วนัที� 1 เมษายน 38,145 62,437 
เพิ�มขึ/น 330,508 290,905 
ลดลง (360,758) (345,885) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 7,895 7,457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี0การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2556  2556 
 (พันบาท) 
กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั   
Setsuyo Astec Corporation 43,923 5,858 
บริษทั กลุธรเคอร์บี/  จาํกดั (มหาชน) 26,046 39,526 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 24,839 27,702 
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ/ง (ประเทศไทย) จาํกดั 9,363 18,135 
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) Co., Ltd. 3,165 2,799 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 1,571 2,927 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั 1,233 19,630 
บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั 931 1,600 
อื�นๆ 91 69 

รวม 111,162 118,246 

 
เจ้าหนี0อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2556  2556 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่  
Mitsubishi Electric Corporation 219,651 318,566 
   

บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 5,999 8,220 
   

 
 
 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี0อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2556  2556 

 (พันบาท) 
กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั   
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ/ง (ประเทศไทย) จาํกดั 1,111 - 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 1,070 7,434 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 11 9,870 
Melco Sales Malaysia Sdn. Bhd. 9 5,453 
อื�นๆ 225 1,968 

รวม 228,076 351,511 

             
            สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะให้ขอ้มูล                  
ดา้นเทคนิคและความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี/  บริษทัตกลงที�จะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิZ ในการ
ขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซึ� งคาํนวณตามวิธีการที�ไดต้กลงกนัให้แก่ 
MELCO สญัญานี/ มีกาํหนดระยะเวลาหา้ปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละหา้ปี ถา้ฝ่ายหนึ�งฝ่าย
ใดไม่มีการแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอยา่งนอ้ยหกเดือนก่อนหมดสญัญา  
 

            สัญญาเช่าสถานที อาคารโรงงาน 
 
บริษทัทาํสัญญาเช่าสถานที�อาคารโรงงานเพื�อเป็นโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั มี
กาํหนดระยะเวลาสองปีสิ/นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2544 โดยมีอตัราค่าเช่าตามที�ระบุในสัญญา สัญญานี/จะต่ออายุ
ออกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอย่างนอ้ยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญา ในเดือน
กรกฎาคม 2556 บริษทัไดแ้จง้ต่อสญัญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ/นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2558 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสญัญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั โดย
บริษทัดงักล่าวตกลงที�จะใหบ้ริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสําหรับเงินบาทของบริษทั ในการนี/  บริษทัผูกพนัที�
จะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบี/ยในอตัราและวิธีการที�ตกลงกนัตามสญัญา โดยไม่มีกาํหนดสิ/นสุดสัญญา เวน้แต่เป็นไป
ตามเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งในการสิ/นสุดสญัญาตามที�กาํหนดในสญัญา 

 
5 ลูกหนี$การค้า  
 

  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  2556  2556 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  4 861,359 1,001,096 
กิจการอื�นๆ   99,316 57,239 

รวม  960,675 1,058,335 

    
  2556 2555 
  (พันบาท) 
หนี/ สูญและหนี/สงสยัจะสูญสาํหรับ    

- งวดสามเดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  - - 

- งวดเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  - - 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี/การคา้ มีดงันี/   
 

 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2556  2556 
 (พันบาท) 

กจิการที%เกี%ยวข้องกนั 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 780,811 1,001,072 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 80,548 24 
 861,359 1,001,096 

   

กจิการอื%นๆ 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  69,397 57,239 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 29,919 - 
 99,316 57,239 

รวม 960,675 1,058,335 
 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั/งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 

 
    

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน   

  ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที�          

31 ธันวาคม หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 เมษายน - ตามที�รายงาน      

ในงวดก่อน 17,331  14,800 3,000 3,000 
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง      

นโยบายการบญัชี 3(ข) 442  364 - - 
ณ วนัที� 1 เมษายน - ปรับปรุงใหม่ 17,773  15,164 3,000 3,000 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน      
     ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  8  3,604  -  - 
รายไดเ้งินปันผล (1,000)  (1,000) - - 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 16,781  17,768 3,000 3,000 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี/  
และ  

 งบการเงินที%แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ปรับปรุงใหม่) 
  สัดส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  เกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 
  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
  2556 2556 2556 2556 2556  2556  2556  2556  2556  2555 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์  ศูนยร์ับและ                
   เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้ 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 16,781 17,773 1,000 1,000 

 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   สัดส่วน      เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 
   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
   2556  2556  2556  2556  2556  2556  2556  2555 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ ศูนยร์ับและ             
  เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้  33.33  33.33  9,000 9,000  3,000 3,000 1,000 1,000 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั/นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณะชน 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนอื%น 
 

 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2556  2556 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั�วคราว   

เงินฝากระยะสั/นกบัสถาบนัการเงิน 1,550,000 980,000 
 1,550,000 980,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น   

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 8,975 16,842 
ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 157,362 157,362 

 166,337 174,204 

รวม 1,716,337 1,154,204 

 
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 มีดงันี/  

 
 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2556  31 มีนาคม 2556 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -     

หลักทรัพย์เผื�อขาย     

บริษทั กลุธรเคอร์บี/  จาํกดั (มหาชน) 4,965 8,574 4,965 16,452 
บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 300 401 300 390 
 5,265 8,975 5,265 16,842 
บวก การปรับมูลค่า 3,710 - 11,577 - 

รวม 8,975 8,975 16,842 16,842 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี
ดงันี/  
 

 งบการเงินที%แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
                  
          เงินปันผลรับ 
  สัดส่วนความ        สาํหรับงวดเกา้เดือน 

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สิ/นสุดวนัที� 
  31 31 31 31 31 31  31 31  31 31  31 31 
  ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม ธนัวาคม 
  2556 2556 2556 2556 2556  2556  2556  2556  2556  2556  2556  2555 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ไทย รีฟริเจอเรชั�น ผลิตชิ/นส่วน              
   คอมโพเนน้ท ์จาํกดั      ตวัทาํความเยน็ 10.57 10.57 50,000 50,000 5,286 5,286 -  - 5,286 5,286 264 264 
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค                
   คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ ผลิต              
   (ประเทศไทย) จาํกดั      เครื�องปรับอากาศ 10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 -  - 120,000 120,000 269,700 159,000 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์ ผลิตคอมเพรสเซอร์              
   อุตสาหกรรม จาํกดั      สาํหรับ              
      เครื�องปรับอากาศ 2.00 2.00 1,603,800 1,603,800 32,076 32,076 -  - 32,076 32,076 12,510 16,359 

รวม      157,362 157,362 -  - 157,362 157,362 282,474 175,623 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื%อการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยที�ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บริษทัร่วม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
มูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วมคาํนวณโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ตามวิธีวิเคราะห์กระแส
เงินสดคิดลด โดยใชส้มมติฐานหลกัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมเกี�ยวกบัอตัราคิดลด และกาํไรก่อนหกัดอกเบี/ย ภาษี
เงินได ้และค่าเสื�อมราคา (EBITDA) รวมถึงการทบทวนอายุการใชง้านโดยประมาณของอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วม 
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของที�ดินที�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานพิจารณาตามราคาประเมินของกรมธนารักษ ์ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 มูลค่ายติุธรรมของที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน มีจาํนวนเงิน
ประมาณ 238.6 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2556: 237.0 ล้านบาท) ในระหว่างไตรมาสที�สามของปี 2557 บริษทับนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดินที�ไม่ใชใ้นการดาํเนินงานเป็นจาํนวนเงิน 2.49 ลา้นบาท 

 

9 ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
การซื/อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มี
ดงันี/  

 

  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2556  2555 

 
 
 

  
การซื/อและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

  
การซื/อและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน

ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง  38,818 - 16,963 15 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์  56,461 238 104,543 152 
เครื�องมือเครื�องใชใ้นโรงงาน  132,085 175 150,977 654 
อุปกรณ์สาํนกังาน 
ยานพาหนะ 

 4,761 
- 

43 
- 

4,729 
        16 

93 
- 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั/ง  177,795 175,265 284,466 208,425 

รวม  409,920 175,721 561,694 209,339 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 มีดงันี/  
 

  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 ธนัวาคม 

2556 
 31 มีนาคม 

2556 
  (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  96,761 107,504 
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (5,215) (6,227) 

สุทธิ  91,546 101,277 
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ/นในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี/  

 

 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที% 1 

เมษายน 2556  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

 ณ วนัที% 31 

ธันวาคม 2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื อการลดมูลค่า) 5,054 (2,111) - 2,943 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 73,307 (14,105) - 59,202 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 25,226 1,706 2,163 29,095 
เงินกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ 3,917 (31) - 3,886 
อื�น ๆ - 1,635 - 1,635 

รวม 107,504 (12,906) 2,163 96,761 

  

  

  

  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ณ วนัที% 1 

เมษายน 2556   
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

 ณ วนัที% 31 

ธันวาคม 

2556 

 (พันบาท) 

หนี0สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเผื�อขาย     
   (รายการปรับมลูค่า) (2,315) - 1,573 (742) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์     
   (ความแตกต่างของค่าเสื อมราคา) (2,964) (1,509) - (4,473) 
อื�น ๆ      (948) 948 - - 

รวม  (6,227) (561) 1,573 (5,215) 
    

สุทธิ 101,277 (13,467) 3,736 91,546 

 
 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที% 1 

เมษายน 2555   
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

 ณ วนัที% 31 

ธันวาคม 2555 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื อการลดมูลค่า) 3,707 62 - 3,769 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 77,488 (72) - 77,416 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23,417 1,815 - 25,232 
เงินกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ 4,080 (15) - 4,065 
อื�น ๆ 263 (263) - - 

รวม 108,955 1,527 - 110,482 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที% 1 

เมษายน 2555   
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

 ณ วนัที% 31 

ธันวาคม 2555 

 (พันบาท) 

หนี0สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเผื�อขาย     
   (รายการปรับมลูค่า) (2,247) - (603) (2,850) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์     
   (ความแตกต่างของค่าเสื อมราคา) (1,258) (1,120) - (2,378) 

รวม  (3,505) (1,120) (603) (5,228) 
    

สุทธิ 105,450 407 (603) 105,254 

 

11 เจ้าหนี$การค้า 

 
  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
  2556  2556 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   4 111,162 118,246 
กิจการอื�นๆ  592,524 885,950 

รวม  703,686 1,004,196 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

          สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12      ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 ตามที�เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ง) เกี�ยวกบัการถือปฎิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 ตั/งแต่วนัที� 1 เมษายน 2556 บริษทัไดเ้ปลี�ยนนโยบายเป็นการเปิดเผยขอ้มูล      
ตามส่วนงานดาํเนินงาน การเปลี�ยนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานนี/ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลส่วนงานที�เคยนาํเสนอในงบการเงินของบริษทั 

 

 งบการเงินที%แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญี�ปุ่น  อื�น ๆ  รวม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 557,748  650,595  789,393  817,824  388,547  412,639  1,735,688 1,881,058 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 62,253  32,912  36,927  170,921  10,002  (21,972)  109,182 181,861 
ค่าใชจ้่ายที�ปันส่วนไม่ได ้             (159,460) (198,352) 
รายไดจ้ากการลงทุน             186,723 141,613 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ             14,432 15,843 
รายไดอ้ื�น             5,549 35,063 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
    บริษทัร่วม 

             
(910) 

 
55 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             155,516 176,083 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             1,290 (12,798) 
กาํไรสุทธิสําหรับงวด             156,806 163,285 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

          สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที%แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญี�ปุ่น  อื�น ๆ  รวม 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,160,672  2,481,919  2,840,624  3,546,704  1,343,070  1,330,013  6,344,366 7,358,636 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 266,995  191,417  344,924  870,822  20,115  (16,076)  632,034 1,046,163 
ค่าใชจ้่ายที�ปันส่วนไม่ได ้             (475,852) (690,450) 
รายไดจ้ากการลงทุน             349,056 236,688 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ             11,339 19,217 
รายไดอ้ื�น             33,694 53,883 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             8 3,604 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             550,279 669,105 
ภาษีเงินได ้             (54,299) (113,297) 
กาํไรสุทธิสําหรับงวด             495,980 555,808 

 

             31 ธนัวาคม 2556  31 มีนาคม 2556 
             (พันบาท) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์             1,190,198  1,161,334 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

          สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

 
 
 

  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สําหรับงวดสามเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม   2556  2555 

   (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน     
สาํหรับงวดปัจจุบนั    (7,636) 8,218 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว      6,346 4,475 
การลดอตัราภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี   - 105 
   6,346 4,580 

รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้   (1,290) 12,798 

 
 

 
 
 

  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม หมายเหตุ  2556  2555 

   (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน     
สาํหรับงวดปัจจุบนั    40,832 113,704 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 10    
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว      13,467 (590) 
การลดอตัราภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี   - 183 
   13,467 (407) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   54,299 113,297 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

          สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
 
  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืน   

   สิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2556  2555 

    รายได ้  สุทธิ    รายได ้  สุทธิ 

  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี 

  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้

  (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื�อขาย          
   (รายการปรับมูลค่า)  (599) 120  (479) 696 (139)  557 
ภาระผกูพนั                                                 
     ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
1,194  (239)  955  -  -  - 

รวม  595  (119)  476  696  (139)  557 
 

  งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืน   

   สิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2556  2555 

    รายได ้  สุทธิ    รายได ้  สุทธิ 

  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี 

  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้

  (พันบาท) 

          
เงินลงทุนเผื�อขาย          
   (รายการปรับมูลค่า)  (7,867) 1,573  (6,294) 3,016 (603)  2,413 
ภาระผกูพนั                                                 
    ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
(10,814)  2,163  (8,651)  -  -  - 

รวม  (18,681)  3,736  (14,945)  3,016  (603)  2,413 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

          สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษทีี�แท้จริง   
 

 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   155,516    176,083 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  31,103  23.00  40,499 
การลดภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    105 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (32,502)    (27,991) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการที�หกัไดเ้พิ�ม   109    185 

รวม (0.83)  (1,290)  7.27  12,798 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   156,426    176,028 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  31,285  23.00  40,486 
การลดภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    105 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (32,684)    (27,978) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการที�หกัไดเ้พิ�ม   109    185 

รวม (0.82)  (1,290)  7.27  12,798 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   550,279    669,105 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  110,056  23.00  153,894 
การลดภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    183 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (56,654)    (41,224) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการที�หกัไดเ้พิ�ม   897    444 

รวม 9.87  54,299  16.93  113,297 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   551,271    666,501 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  110,254  23.00  153,295 
การลดภาษีเงินได ้- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    183 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (56,852)    (40,625) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายการที�หกัไดเ้พิ�ม   897    444 

รวม 9.85  54,299  17.00  113,297 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การคาํนวณ ดงันี/   
 

 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555 2556  2555 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ    
       บริษทั (ขั/นพื/นฐาน) 156,806 163,285 157,716 163,230 

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

กาํไรต่อหุ้น (ขั$นพื$นฐาน) (บาท) 7.13  7.42  7.17  7.42 

  

งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 

  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ0นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556  2555 2556  2555 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ    
       บริษทั (ขั/นพื/นฐาน) 495,980 555,808 496,972 553,204 

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

กาํไรต่อหุ้น (ขั$นพื$นฐาน) (บาท) 22.54  25.26  22.59  25.15 

 

15 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 19.55 บาท เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 430.1 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2556 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 15.82 บาท เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 348.04 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2555 

 

16 ภาระผูกพนักบักจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั 

 
 งบการเงินที%แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 
 2556  2556 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สัญญาที ยังไม่ได้รับรู้   
ซื/ออาคารและอุปกรณ์ 22,268 47,002 

    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน   
ภายในหนึ�งปี 5,565 6,254 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,421 3,670 

รวม 7,986 9,924 

    
 

 

(ก) บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัสําหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าสี�ปี สิ/นสุดในระยะเวลา
ต่าง ๆ กนั จนถึงปี 2560 ในการนี/  บริษทัผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีที�แตกต่างกนัตามที�
ระบุไวใ้นสญัญา 

 
(ข) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นจาํนวนเงิน 3.88 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจาํนวนเงิน 121.8 ลา้นบาท (31 มนีาคม 2556: 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เทียบเท่าเงินบาทจาํนวนเงิน 285.1 ล้านบาท) 

 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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17 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที%ยงัไม่ได้ใช้ 
 
บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปนี/  เนื�องจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และกาํหนดให้
ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี/  

 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื�อง 
ปีที�มีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน  

      เงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 

(ปรับปรุง 2555) 
ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1 

การเปลี�ยนแปลงในหนี/ สินที�เกิดขึ/นจากการรื/อถอน การ
บูรณะและหนี/ สินที�มีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 สิ�งจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2557 
   
   
   



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เรื�อง 

ปีที�มีผล
บงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 การประเมินเนื/อหาของรายการที�เกี�ยวกบัรูปแบบของ
กฎหมายตามสญัญาเช่า 

2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 
  
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้
และถือปฏิบติั  โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ/นจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออก
และปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทั ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�
ถือปฏิบติั 

 


