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30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2559 2559 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,153,771 1,063,853 1,153,771 1,063,853 

เงินลงทุนชั*วคราว 6 2,500,000 2,200,000 2,500,000 2,200,000 

ลูกหนี-การคา้ 3, 4 1,068,452 1,272,552 1,068,452 1,272,552 

ลูกหนี- อื*น 3 174,569 235,801 174,569 235,801 

เงินให้กูย้มืระยะสั-นแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 3 50,440 36,198 50,440 36,198 

สินคา้คงเหลือ 726,019 1,001,699 726,019 1,001,699 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น 2,792 5,039 2,792 5,039 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,676,043 5,815,142 5,676,043 5,815,142 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื*อขาย 6 10,113 13,666 10,113 13,666 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 18,486 17,315 3,000 3,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื*น 6 157,362 157,362 157,362 157,362 

อสังหาริมทรัพยเ์พื*อการลงทุน 7 4,971 4,971 4,971 4,971 

ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,279,536 1,268,108 1,279,536 1,268,108 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 68,550 70,282 68,550 70,282 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น 46,299 29,288 46,299 29,288 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,585,317 1,560,992 1,569,831 1,546,677 

รวมสินทรัพย์ 7,261,360 7,376,134 7,245,874 7,361,819 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี-
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30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม

หนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2559 2559 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี-การคา้ 3 687,796 1,078,195 687,796 1,078,195

เจา้หนี- อื*น 3 451,615            465,434            451,615            465,434            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 69,386              12,376              69,386              12,376              

หนี- สินหมุนเวียนอื*น 34,787              15,633              34,787              15,633              

รวมหนี4สินหมุนเวยีน 1,243,584 1,571,638 1,243,584 1,571,638

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 164,254 184,942 164,254 184,942

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 190,673 182,789 190,673 182,789

เงินกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพ 15,856 15,863 15,856 15,863

รวมหนี4สินไม่หมุนเวยีน 370,783 383,594 370,783 383,594

รวมหนี4สิน 1,614,367 1,955,232 1,614,367 1,955,232

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   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 4,255,015 4,026,082 4,239,529 4,011,767

องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุ้น 3,878 6,720 3,878 6,720

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,646,993 5,420,902 5,631,507 5,406,587

รวมหนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,261,360 7,376,134 7,245,874 7,361,819

งบการเงนิที/แสดงเงนิลงทุน

(พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี-
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 2,095,790 2,239,168 2,095,790 2,239,168 

รายไดจ้ากการลงทุน 3 373,577 200,866 373,577 201,866 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยนสุทธิ - 28,543           - 28,543            

รายไดอื้'น 3 6,850 5,849 6,850 5,849 

รวมรายได้ 2,476,217 2,474,426 2,476,217 2,475,426 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,728,301 1,964,663 1,728,301 1,964,663 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 91,137 98,359 91,137 98,359 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 204,101 168,929 204,101 168,929 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี'ยนสุทธิ 1,118 - 1,118 -

รวมค่าใช้จ่าย 2,024,657 2,231,951 2,024,657 2,231,951 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 617 (1,031) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 452,177 241,444 451,560 243,475 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (18,669) (12,204) (18,669) (12,204)

กาํไรสําหรับงวด 10 433,508 229,240 432,891 231,271 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุน

   การเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื'อขาย -2,540 2,849 -2,540 2,849

   ภาษีเงินไดเ้กี'ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 508 -570 508 -570

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -2,032 2,279 -2,032 2,279

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 431,476 231,519 430,859 233,550

กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน (บาท) 10 19.70 10.42 19.68 10.51 

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที-แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด

วนัที' 30 กนัยายน วนัที' 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี:
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 4,736,231 4,698,115 4,736,231 4,698,115 

รายไดจ้ากการลงทุน 3 393,505 223,513 393,505 224,513 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยนสุทธิ - 40,716           - 40,716            

รายไดอื้'น 3 11,127 11,723 11,127 11,723 

รวมรายได้ 5,140,863 4,974,067 5,140,863 4,975,067 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,844,412 4,043,820 3,844,412 4,043,820 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3 198,469 196,953 198,469 196,953 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 369,713 317,676 369,713 317,676 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี'ยนสุทธิ 6,897 - 6,897 -

รวมค่าใช้จ่าย 4,419,491 4,558,449 4,419,491 4,558,449 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,171 (1,826) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 722,543 413,792 721,372 416,618 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (72,530) (46,823) (72,530) (46,823)

กาํไรสําหรับงวด 10 650,013 366,969 648,842 369,795 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุน

   การเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื'อขาย -3,553 3,380 -3,553 3,380

   ภาษีเงินไดเ้กี'ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น 711 -676 711 -676

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -2,842 2,704 -2,842 2,704

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 647,171 369,673 646,000 372,499

กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน (บาท) 10 29.55 16.68 29.49 16.81 

งบการเงินที-แสดงเงินลงทุน

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(พันบาท)

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด

วนัที' 30 กนัยายน วนัที' 30 กนัยายน

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 220,000 726,100 22,000 420,000 3,653,215 4,853 5,046,168

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 11  - - - - -463,540 - -463,540

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  - - - - -463,540 - -463,540

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร  - - - - 366,969 - 366,969

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  - - - - - 2,704 2,704

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  - - - - 366,969 2,704 369,673

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 220,000        726,100            22,000          420,000        3,556,644        7,557                 4,952,301         

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  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

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2559 220,000 726,100 22,000 420,000 4,026,082 6,720 5,420,902

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 11  - - - - -421,080 - -421,080

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  - - - - -421,080 - -421,080

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร  - - - - 650,013 - 650,013

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  - - - - - -2,842 -2,842

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  - - - - 650,013 -2,842 647,171

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 220,000        726,100            22,000          420,000        4,255,015        3,878                 5,646,993         

(พันบาท)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 220,000 726,100 22,000 420,000 3,637,631 4,853 5,030,584

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 11 -            -                -            -            (463,540)          -                 (463,540)           

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -                -            -            -463,540 -                 -463,540

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -            -                -            -            369,795 -                 369,795             

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -            -                -            -            - 2,704                 2,704                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -            -                -            -            369,795            2,704                 372,499             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 220,000        726,100            22,000          420,000        3,543,886         7,557                 4,939,543          

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  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

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2559 220,000 726,100 22,000 420,000 4,011,767 6,720 5,406,587

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 11 -            -                -            -            (421,080)          -                 (421,080)           

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -                -            -            -421,080 -                 -421,080

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -            -                -            -            648,842 -                 648,842             

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -            -                -            -            - (2,842)                (2,842)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -            -                -            -            648,842            (2,842)                646,000             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 220,000        726,100            22,000          420,000        4,239,529         3,878                 5,631,507          

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 650,013 366,969 648,842 369,795

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 161,685 138,708 161,685 138,708

ค่าตดัจาํหน่าย 1,682 1,109 1,682 1,109

รายไดจ้ากการลงทุน -393,505 -223,513 -393,505 -224,513

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,258 7,404 8,258 7,404

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ8นจริง 1,783 -17,846 1,783 -17,846

ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 7,908 -16,053 7,908 -16,053

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 17,987 12,069 17,987 12,069

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -1,171 1,826 -                 -                 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 989 -233 989 -233

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 72,530 46,823 72,530 46,823

528,159 317,263 528,159 317,263

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สินดาํเนินงาน

ลูกหนี8การคา้ 202,434 81,831 202,434 81,831

ลูกหนี8อื�น 33,345 -28,750 33,345 -28,750

สินคา้คงเหลือ 267,810 261,463 267,810 261,463

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 2,247 1,715 2,247 1,715

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 741 -1,163 741 -1,163

เจา้หนี8การคา้ -390,408 -196,954 -390,408 -196,954

เจา้หนี8อื�น -14,657 -21,053 -14,657 -21,053

หนี8 สินหมุนเวยีนอื�น 19,156 8,516 19,156 8,516
จ่ายค่าประกนัความเสียหาย -38,675 -37,904 -38,675 -37,904

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -374 -196 -374 -196
จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ -7 -122 -7 -122

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 609,771 384,646 609,771 384,646

จ่ายภาษีเงินได้ -13,077 -17,686 -13,077 -17,686

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 596,694 366,960 596,694 366,960

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที+แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พนับาท)

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน
สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8
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2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี8ย 28,470 28,805 28,470 28,805

รับเงินปันผล 384,524 343,030 384,524 343,030

รับค่าเช่า 8,398 7,250 8,398 7,250

เงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -281,440 -256,503 -281,440 -256,503

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั8นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 267,198 264,317 267,198 264,317

ซื8ออาคารและอุปกรณ์ -173,691 -178,885 -173,691 -178,885

ขายอาคารและอุปกรณ์ 279 279 279 279

ซื8อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ -19,434 -1,425 -19,434 -1,425

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ8น -300,000 -120,000 -300,000 -120,000

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน -85,696 86,868 -85,696 86,868

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (421,080)          (463,540)          (421,080)          (463,540)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (421,080)          (463,540)          (421,080)          (463,540)          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ+มขึ6น (ลดลง) สุทธิ 89,918 -9,712 89,918 -9,712

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 เมษายน 1,063,853 808,462 1,063,853 808,462
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที+ 30 กนัยายน 1,153,771 798,750 1,153,771 798,750

   

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

อาคารและอุปกรณ์ที�ซื8อระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงันี8
อาคารและอุปกรณ์ที�ซื8อทั8งหมดระหวา่งงวด -174,419 -145,491 -174,419 -145,491

เจา้หนี8 ค่าซื8ออาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ8น (ลดลง) 728 -33,394 728 -33,394

ยอดซื6อสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด -173,691 -178,885 -173,691 -178,885

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุด

วนัที� 30 กนัยายน

(พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ8นสุด

วนัที� 30 กนัยายน

งบการเงินที+แสดงเงินลงทุน

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี8
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 
 

หมายเหตุ  สารบัญ หน้า 
    

�  ขอ้มูลทัวไป 14 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 14 
3  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 16 
4  ลูกหนี*การคา้ 28 
5  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 30 
6  เงินลงทุนอืน 32 
0  อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 34 
3  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 34 
5  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 35 
�7  กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐาน 37 
11  เงินปันผล 38 
12  เครืองมือทางการเงิน 38 
�3  ภาระผกูพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 40 
14  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้ 40 
    



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี*  
 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี*ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการเมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2559 
 

1 ข้อมูลทั$วไป 

 
บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตั*งขึ*นในประเทศไทย และมีทีอยู่จดทะเบียน
ตั*งอยูเ่ลขที F0 หมู่ �� ถนนบางนา-ตราด กม.J7 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2536 
 
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ Mitsubishi Electric Corporation ซึ งเป็นนิติบุคคลทีจัดตั* งขึ* นในประเทศญี ปุ่น      
(ถือหุน้ร้อยละ `7.3�) 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายเครื องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื องหมายการค้า              
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิc และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
  

0 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี* จัดทําขึ* นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที  d` (ปรับปรุง 2558) เรื อง               
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง   
 
งบการเงินระหว่างกาลนี* จัดทําขึ* นเพือให้ข้อมูลเพิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ*นสุดวนัที  d� มีนาคม Jhh9                
งบการเงินนี* มิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทั*งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที
เกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซํ* าซ้อนกับขอ้มูลทีไดเ้คยนําเสนอรายงานไปแลว้   
ดงันั*นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี* จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสําหรับปีสิ*นสุดวนัที d� มีนาคม 
Jhh9 
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นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณทีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลนี* มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
สําหรับปีสิ*นสุดวนัที  d� มีนาคม 2559 เวน้แต่กรณีทีบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  1 เมษายน 2559 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั  
 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 
งบการเงินระหว่างกาลนี*จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ งเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั*งหมดมีการปัดเศษเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จาํนวนเงินทีเกียวกบั สินทรัพย ์หนี* สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลทีเกิดขึ*นจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 
 
การประมาณการ 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้ จะบนัทึกเมือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่
ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายประมาณขึ*นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพสินคา้ทีผ่านมาและปัจจยั
ต่าง ๆ ทีอาจเกียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นทีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

การวัดมลูค่าหนี�สินโครงการผลประโยชน์พนักงานที กาํหนดไว้ 
 

การคาํนวณหนี* สินโครงการผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไวน้ั*นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอตัราคิดลดและการ
เพิมขึ*นของเงินเดือน  
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การวัดมลูค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีบริษทั  
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี* สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสิ*นรอบระยะเวลาที
รายงาน 
 

 

3 บุคคลหรือกจิการที$เกี$ยวข้องกนั 
 

เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั*งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั*น การเกียวขอ้งกนันี*อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพนัธ์ทีมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี*  
 
 

 

ประเทศที$

จดัตั#ง/ 

 

ชื$อกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่   

Mitsubishi Electric Corporation ญีปุ่น เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 40.81 
   

บริษทัร่วม   

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 33.33 
   

ผู้บริหารสําคัญ   

ผูบ้ริหารสาํคญั ญีปุ่น ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ 
  วางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
  ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั*งนี*  
  รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะทาํ 
  หนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 
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ประเทศที$

จดัตั#ง/ 

 

ชื$อกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั   

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชัน คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลทีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลุธรเคอร์บี*  จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นนิติบุคคลทีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
        และเป็นนิติบุคคลทีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     และเป็นนิติบุคคลทีมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. ญีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Home Appliance Co., Ltd. ญีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd. ไตห้วนั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning & ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd.   
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Setsuyo Astec Corporation ญีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Ryoden Internationial Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Information Network ญีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Melco Travel  Co., Ltd. ญีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi  Electric (Hongkong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชัน ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
    (ประเทศไทย) จาํกดั   
บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Trading Corp. ญีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
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ประเทศที$

จดัตั#ง/ 

 

ชื$อกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ*ง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   Co., Ltd.   
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. อินเดีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
International Elevator & Equipment Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Moscow Branch) รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Russia) LLC รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอรี  ออโตเมชัน  
  (ประเทศไทย) จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เค.วาย. อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลทีมีกรรมการร่วมกนั 
 
บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาดภายใตเ้งือนไข
การคา้ทัวไป” ในการพิจารณากาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหว่างกนั ทั*งนี* ให้รวมถึงรายการซื*อหรือขายสินคา้ 
การใหห้รือรับบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี*  
 

�. นโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้  
  

• สาํหรับการจาํหน่ายในประเทศ กาํหนดในอตัราการบวกเพิมจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉลีย
ถ่วงนํ*าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์ 

 

• สําหรับการจาํหน่ายต่างประเทศกาํหนดราคาโดยใชวิ้ธีราคาขายต่อ ทั*งนี* ขึ*นอยู่กบัภาวะตลาดและการ
แข่งขนัในแต่ละประเทศ 

 

2.     นโยบายกาํหนดราคาซื*อวตัถุดิบใชร้าคาทีตกลงร่วมกนั 

                      

3.        นโยบายกาํหนดราคาซื*อสินทรัพยถ์าวรใชร้าคาทีตกลงร่วมกนั 
 

 4. ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้ กาํหนดชาํระเป็นรายปีตามสดัส่วนของยอดขาย 
 

5. ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์กาํหนดชาํระเมือมีการเรียกเกบ็ตามจาํนวนทีเกิดขึ*นจริง 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6. ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค กาํหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค โดย
สญัญามีอาย ุ5 ปี และต่อสญัญาอตัโนมติัครั* งละ 5 ปี  

 

7.  บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหนึง โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด 
 

8. บริษทัมีสัญญาค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหนึ ง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการตาม
ขนาดของพื*นทีใชส้อย 

 

9. บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพือเปิดบญัชีธนาคารร่วมกนั ทั*งนี* เพือบริหารกระแสเงินสด
โดยรวมของทั*งกลุ่ม โดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบี*ยตามจาํนวนเงินทุนทีบริษทัมีอยูห่รือใชไ้ปในอตัรา
ดอกเบี*ยถวัเฉลียระหวา่งอตัราดอกเบี*ยเงินฝากและอตัราดอกเบี*ยเงินกูย้ืมของธนาคาร 

 

10. เงินกูย้ืมระยะสั*นและเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั กาํหนดอตัราดอกเบี* ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี* ย
ของธนาคาร 

 

11. ค่าประกนัความเสียหาย กาํหนดชาํระตามจาํนวนทีเกิดขึ*นจริง 
 

12. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั กาํหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑที์บริษทักาํหนด 

 

รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที d7 กนัยายน Jhh9 และ Jhh8 
สรุปไดด้งันี*  
 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที� 01 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 832,973 884,837 832,973 33`,3d7 

รายไดอื้น 60 FJ 60 FJ 
ซื*ออุปกรณ์ - �JF - �JF 
ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้ 46,467 `5,5d3 46,467 `5,5d3 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 89,835 0�,73` 89,835 0�,73` 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 23,280 Jd,h56 23,280 Jd,h56 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 6,857 3,733 6,857 3,733 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน 3,010 J,h5F 3,010 J,h5F 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที� 01 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 41 0J 41 0J 
รายไดค่้าเช่า 4,294 d,F�6 4,294 d,F�6 
รายไดเ้งินปันผล - - - �,777 
รายไดอื้น 183 �63 183 163 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 18,820 �3,`63 18,820 �3,`63 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน 1,463 �,Fhh 1,463 �,Fhh 
  

ผู้บริหารสําคัญ  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 17,514 �0,5d` 17,514 �0,5d` 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 238 JJ6 238 JJ6 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน 2 3 2 3 
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 17,754 �3,�Fd 17,754 �3,�Fd 

     

บุคคลหรือกจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,261,574 �,J3`,`3d 1,261,574 �,J3`,`3d 
รายไดเ้งินปันผล 354,844 �3�,3J7 354,844 �3�,3J7 
รายไดอื้น 110 �39 110 �39 
ซื*อวตัถุดิบ 264,421 J94,915 264,421 J94,915 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 2,050 F5J 2,050 F5J 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน 16,758 �9,481 16,758 19,481 

 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที d7 กนัยายน Jhh9 และ Jhh8 
สรุปไดด้งันี*  

 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ/นสุดวันที� 01 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,922,677 �,330,J33 1,922,677 �,330,J33 

รายไดอื้น 87 0d 87 0d 
ซื*ออุปกรณ์ - �JF - �JF 
ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้ 105,763 �7h,7�h 105,763 �7h,7�h 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 164,929 �d�,�3F 164,929 �d�,�3F 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 35,814 dh,0d0 35,814 dh,0d0 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 9,412 �7,Jhh 9,412 �7,Jhh 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน 3,116 J,07� 3,116 J,07� 
     
บริษทัร่วม  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 46 5` 46 94 
รายไดค่้าเช่า 8,588 0,Jd2 8,588 0,Jd2 
รายไดเ้งินปันผล - -  - �,777 
รายไดอื้น 387 `70 387 `70 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 41,603 d0,033 41,603 d0,033 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน 3,640 `,7d0 3,640 `,7d0 
  

ผู้บริหารสําคัญ  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 35,507 dh,F37 35,507 dh,F37 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 475 `hd 475 `hd 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน 5 h 5 h 
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 35,987 dF,�d3 35,987 dF,�d3 

     



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ/นสุดวันที� 01 กนัยายน 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,810,889 2,677,603 2,810,889 2,677,603 
รายไดเ้งินปันผล 355,688 182,091 355,688 182,091 
รายไดอื้น 221 649 221 649 
ซื*อวตัถุดิบ 589,021 614,480 589,021 614,480 
ซื*ออุปกรณ์ 3,285 139 3,285 139 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 2,467 1,165 2,467 1,165 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน 29,259 29,782 29,259 29,782 
 

 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที d7 กนัยายน 2559 และ 31 มีนาคม 2559 มีดงันี*  
 

ลกูหนี/การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่   
Mitsubishi Electric Corporation 304,716 330,664 
   
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 357,008 456,452 
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited 117,756 190,604 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 90,228 12,465 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. 87,848 72,565 
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. 40,240 42,465 
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. 34,220 28,580 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia 27,915 34,199 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนี/การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559  2559 
 (พันบาท) 

Mitsubishi Electric (Russia) LLC 4,609 14,209 
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd 1,874 1,174 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 1,311 653 
Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. - 45,317 
อืนๆ 453 167 
 763,462 898,850 
   
รวม 1,068,178 1,229,514 

   
 2559 2558 
 (พันบาท) 
หนี* สูญและหนี*สงสยัจะสูญสาํหรับ  

- งวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน - - 

   - งวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน - - 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนี/อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559  2559 
 (พันบาท) 

เงินปันผลค้างรับ    

กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั    
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์    
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 124,764  141,396 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั -  12,189 

 124,764  153,585 

อื�นๆ    

บริษทัใหญ่    
Mitsubishi Electric Corporation 154  141 
    

บริษทัร่วม    
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 1,504  1,302 
    

กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั    
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 39  26 
 1,697  1,469 
    

รวม 126,461  155,054 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะสั/น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559  2559  2559  2559 
 อัตราดอกเบี �ย     
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั     
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 1.15    1.40  50,440 36,198 

 
รายการเคลือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั* นแก่กิจการที เกียวข้องกันสําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที              
d7 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงันี*    

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั/น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
ณ วนัที 1 เมษายน 36,198 h5,373 
เพิมขึ*น 281,440 JhF,h7d 
ลดลง (267,198) (JF`,d�0) 

ณ วนัที$ 30 กนัยายน 50,440 AB,CCD 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี/การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 

 2559  2559 
 (พันบาท) 
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
บริษทั กลุธรเคอร์บี*  จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                             37,212 45,375 
Setsuyo Astec Corporation 27,842 48,934 
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ*ง (ประเทศไทย) จาํกดั 16,208 16,845 
บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 12,695 19,806 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 8,848 19,418 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 3,915 8,770 
บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชัน คอมโพเนน้ท ์จาํกดั 925 1,423 
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) Co., Ltd. - 477 
อืนๆ - 129 

รวม 107,645 161,177 

 
เจ้าหนี/อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 

 2559  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่  
Mitsubishi Electric Corporation 233,070 293,671 
   

บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,703 13,440 
   
   



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี/อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 

 2559  2559 

 (พันบาท) 
   
กจิการอื$นที$เกี$ยวข้องกนั   
PT. Mitsubishi Electric Indonesia 3,682 4,702 
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. 3,233 14,078 
บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,218 - 
Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. 1,380  - 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 1,070 - 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. 909 1,522 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 767 1,307 
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd. 361 324 
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited 33  1,840 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. - 94 
อืนๆ 620 824 
 14,273 24,691 
   
รวม 254,046 331,802 

 

สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
บ ริษัทได้ทําสัญ ญ ากับ  Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษัทดังกล่าวตกลงที จะให้ข้อมูล                  
ดา้นเทคนิคและความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี*  บริษทัตกลงทีจะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิc ในการ
ขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซึ งคาํนวณตามวิธีการทีไดต้กลงกนัให้แก่ 
MELCO สัญญานี* มีกาํหนดระยะเวลาห้าปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละห้าปี ถา้ฝ่ายหนึ ง  
ฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึงอยา่งนอ้ยหกเดือนก่อนหมดสญัญา  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าสถานที อาคารโรงงาน 
 
บริษทัทาํสัญญาเช่าสถานทีอาคารโรงงานเพือเป็นโกดงัเก็บสินค้ากับบริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกัด            
มีกาํหนดระยะเวลาสองปีโดยมีอตัราค่าเช่าตามทีระบุในสญัญา สัญญานี*จะต่ออายอุอกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึงอย่างนอ้ยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัไดแ้จง้ต่อ
สัญญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ*นสุดวนัที 31 กรกฎาคม 2560 ทั*งนี* ในเดือนมีนาคม 2559 คู่สัญญาไดต้กลง
เปลียนแปลงอตัราค่าเช่าใหม่ โดยใหมี้ผลตั*งแต่เดือนเมษายน 2559 
 
สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั  
โดยบริษทัดงักล่าวตกลงทีจะใหบ้ริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสาํหรับเงินบาทของบริษทั ในการนี*  บริษทัผูกพนั
ทีจะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบี* ยในอตัราและวิธีการทีตกลงกนัตามสัญญา โดยไม่มีกาํหนดสิ*นสุดสัญญา เวน้แต่
เป็นไปตามเงือนไขใดเงือนไขหนึงในการสิ*นสุดสญัญาตามทีกาํหนดในสญัญา 

 
4         ลูกหนี#การค้า  
 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
  2559  2559 

  (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั  3 1,068,178 1,229,514 
กิจการอืนๆ   274 43,038 

รวม  1,068,452 1,272,552 

    

  2559 2558 
  (พันบาท) 

หนี* สูญและหนี*สงสยัจะสูญสาํหรับ    
- งวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน  - - 

- งวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน  - - 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี*การคา้ มีดงันี*   
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559  2559 
 (พันบาท) 

กจิการที$เกี$ยวข้องกนั 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,046,086 1,210,469 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 22,092 19,045 
 1,068,178 1,229,514 

   

กจิการอื$นๆ 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 274 43,038 
 274 43,038 

   

รวม 1,068,452 1,272,552 
 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั*งแต่ 37 วนั ถึง �J7 วนั 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5         เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

  ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ/นสุดวันที�          

30 กนัยายน  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
ณ วนัที 1 เมษายน  17,315  18,584 3,000 3,000 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก      
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,171  (1,826) - - 
รายไดเ้งินปันผล -  (1,000) - - 

ณ วนัที$ %G กนัยายน 18,486  15,758 3,000 3,000 

 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 และ 31 มีนาคม 2559 งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียไดร้วมเงินลงทุนใน
หุ้นทุนของบริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั ซึ งบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยคาํนวณจากงบการเงินของ
บริษทัดงักล่าว ซึงสอบทาน/ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที d7 กนัยายน 2559 และ 31 มีนาคม Jhh9 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน 2559 และ J558 มีดงันี*  
และ  

 งบการเงินที$แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  สัดส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับสาํหรับงวด 
บริษทัทีลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  หกเดือนสิ*นสุดวนัที 

  30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
  2559 2559 2559 2559 2559  2559  2559  2559  2559  2558 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์  ศูนยร์ับและ                
   เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้ 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 18,486 17,315 - 1,000 

 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   สัดส่วน      เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

บริษทัทีลงทุน ประเภทธุรกิจ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนสิ*นสุดวนัที 
   30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
   2559  2559  2559  2559  2559  2559  2559  2558 

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

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั*นจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนอื$น 
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559  2559 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั�วคราว   

เงินฝากระยะสั*นกบัสถาบนัการเงิน 2,500,000 2,200,000 
 2,500,000 2,200,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น   

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 10,113 13,666 
ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 157,362 157,362 

 167,475 171,028 

   

รวม 2,667,475 2,371,028 
 

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย ณ วนัที d7 กนัยายน Jhh9 และ 31 มีนาคม Jhh9 มีดงันี*  
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2559  31 มีนาคม 2559 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -      

หลักทรัพย์เผื�อขาย      

บริษทั กลุธรเคอร์บี*  จาํกดั (มหาชน) 4,965 9,655  4,965 13,208 
บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 300 458  300 458 
 5,265 10,113  5,265 13,666 
บวก การปรับมูลค่า 4,848 -  8,401 - 

รวม 10,113 10,113  13,666 13,666 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   33 

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที d7 กนัยายน Jhh9 และ 31 มีนาคม Jhh9 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงันี*  
 

 งบการเงินที$แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
          เงินปันผลรับ 
  สัดส่วนความ        สาํหรับงวดหกเดือน 

บริษทัทีลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สิ*นสุดวนัที 
  30 31 30 31 30 31  30 31  30 31  30 30 
  กนัยายน มีนาคม กนัยายน มีนาคม กนัยายน มีนาคม  กนัยายน มีนาคม  กนัยายน มีนาคม  กนัยายน กนัยายน 
  2559 2559 2559 2559 2559  2559  2559  2559  2559  2559  2559  2558 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ไทย รีฟริเจอเรชัน ผลิตชิ*นส่วน 10.57 10.57 50,000 50,000 5,286 5,286 -  - 5,286 5,286 264 264 
   คอมโพเนน้ท ์จาํกดั      ตวัทาํความเยน็              
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค ผลิต 10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 -  - 120,000 120,000 332,712 170,600 
   คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์      เครืองปรับอากาศ              
   (ประเทศไทย) จาํกดั                 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์ ผลิตคอมเพรสเซอร์ 2.00 2.00 1,603,800 1,603,800 32,076 32,076 -  - 32,076 32,076 22,132 11,227 
   อุตสาหกรรม จาํกดั      สาํหรับ              
      เครืองปรับอากาศ              

รวม      157,362 157,362 -  - 157,362 157,362 355,108 182,091 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหาริมทรัพย์เพื$อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบดว้ยทีดินและอาคารทีให้เช่าแก่บริษทัร่วม และทีดินทีไม่ไดใ้ช้ดาํเนินงาน 
มูลค่ายุติธรรมของทีดินและอาคารทีให้เช่าแก่บริษทัร่วมคาํนวณโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ตามวิธีวิเคราะห์กระแส
เงินสดคิดลด โดยใชส้มมติฐานหลกัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมเกียวกบัอตัราคิดลด และกระแสเงินสดรับสุทธิจาก
รายไดค่้าเช่า รวมถึงการทบทวนอายกุารใชง้านโดยประมาณของอาคารทีใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วม ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
ทีดินทีไม่ไดใ้ช้ในการดาํเนินงานพิจารณาตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ณ วนัที  d7 กันยายน 2559 มูลค่า
ยติุธรรมของทีดินและอาคารทีใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วม และทีดินทีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน มีจาํนวนเงินประมาณ 147.4 ลา้นบาท 
(31 มนีาคม 2559: 137.4 ล้านบาท)  

 

8 ที$ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซื*อ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มี
ดงันี*  

 

  งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ/นสุดวันที� 30 กนัยายน  2559  2558 

 
 
 

  
การซื*อและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

  
การซื*อและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน

ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
ทีดินและส่วนปรับปรุง  - 942 - - 
อาคารและส่วนปรับปรุง  3,116 - 16,379 - 
เครืองจกัรและอุปกรณ์  14,750 133 36,471 34 
เครืองมือเครืองใชใ้นโรงงาน  103,238 175 74,140 1 
อุปกรณ์สาํนกังาน  6,235 55 3,980 20 
ยานพาหนะ  28 - - - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั*ง  133,969 86,917 112,374 97,853 

รวม  261,336 88,222 243,344 97,908 
 

ทีดินของบริษทัซึ งมีราคาทุนประมาณ 9.30 ลา้นบาท ติดภาระจาํยอมบางส่วน 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

 บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตสินคา้ในประเทศไทย และจาํหน่ายสินคา้ในประเทศและในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญีปุ่นและประเทศอืน ๆ ขอ้มูลทางการเงินเกียวกบั
การดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ*นสุดวนัที 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี*  

 
 งบการเงินที$แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญีปุ่น  อืน ๆ  รวม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 831,871  805,192  840,995  889,806  422,924  544,170  2,095,790 2,239,168 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 132,425  122,667      143,027  (1,090)  26,829  78,453  302,281 200,030 
ค่าใชจ้่ายทีปันส่วนไม่ได ้             (230,030) (192,813) 
รายไดจ้ากการลงทุน             373,577 200,866 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ             (1,118) 28,543 
รายไดอ้ืน             6,850 5,849 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
  บริษทัร่วม 

             
617 

 
(1,031) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             452,177 241,444 
ภาษีเงินได ้             (18,669) (12,204) 
กาํไรสําหรับงวด             433,508 229,240 

 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที$แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญีปุ่น  อืน ๆ  รวม 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ/นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,697,669  1,603,049  2,044,198  1,982,875  994,364  1,112,191  4,736,231 4,698,115 
กาํไรจากการดาํเนินงาน          288,472  262,011  331,396  63,412  121,200  171,279  741,068 496,702 
ค่าใชจ้่ายทีปันส่วนไม่ได ้             (417,431) (357,036) 
รายไดจ้ากการลงทุน             393,505 223,513 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ             (6,897) 40,716 
รายไดอ้ืน             11,127 11,723 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
  บริษทัร่วม 

             
1,171 

 
(1,826) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             722,543 413,792 
ภาษีเงินได ้             (72,530) (46,823) 
กาํไรสําหรับงวด             650,013 366,969 

 

             30 กนัยายน 2559  d� มีนาคม Jhh9 
             (พันบาท) 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์             1,279,536  1,268,108 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ*นสุดวนัที d7 กนัยายน 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไร
สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การคาํนวณ ดงันี*   
 
 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559  2558 2559  2558 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรสาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ     

       บริษทั (ขั*นพื*นฐาน) 433,508 229,240 432,891 231,271 

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ 22,000 22,000 22,000 22,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั#นพื#นฐาน) (บาท) 19.70  10.42  19.68 10.51 

 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ/นสุดวันที� 30 กนัยายน 2559  2558 2559  2558 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรสาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ     
       บริษทั (ขั*นพื*นฐาน) 650,013 366,969 648,842 369,795 

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ 22,000 22,000 22,000 22,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั#นพื#นฐาน) (บาท) 29.55  16.68  29.49 16.81 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที J7 กรกฎาคม Jhh9 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 19.14 บาท เป็นจาํนวนเงินทั*งสิ*น `21.1 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม Jhh9 

 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที J` กรกฎาคม Jhh8 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ J�.70 บาท เป็นจาํนวนเงินทั*งสิ*น `Fd.h ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม Jhh8 

 

12 เครื$องมือทางการเงนิ 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรม 
 
ตารางดงัต่อไปนี* แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชั*นมูลค่ายุติธรรม
สําหรับเครื องมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหนี* สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

                            งบการเงนิที$แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

                                งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 
30 กนัยายน 2559      

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรม 

     

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 10,113 9,655 - 458 10,113 
      
      
      



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที$ %0 กนัยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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                            งบการเงนิที$แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

                                งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 
31 มนีาคม 2559       

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรม 

      

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 13,666  13,208  - 458 13,666 
 

เครื$องมือทางการเงนิที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 
ลําดบัของมลูค่ายติุธรรม  
 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที เกิดขึ*นประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี* ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัทีต่างกนัของลาํดบัชั*นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงันี*  

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื*อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี* สิน   
   อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั*น ณ วนัทีวดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั*นหรือหนี* สิน 
   นั*นนอกเหนือจากราคาเสนอซื*อขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั*นหรือหนี* สินนั*น 
 

มูลค่ายติุธรรมระดบั d สาํหรับตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย อา้งอิงราคาซื*อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย ์



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
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13 ภาระผูกพนักบักจิการที$ไม่เกี$ยวข้องกนั 
 

 งบการเงินที$แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 มีนาคม 
 2559  2559 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สัญญาที ยังไม่ได้รับรู้   
ซื*ออาคารและอุปกรณ์ 41,962 20,377 
    

จาํนวนเงินขั/นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที�บอกเลิกไม่ได้   
ภายในหนึงปี 6,840 6,149 
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 8,966 7,535 

รวม 15,806 13,684 
    

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัสําหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าสีและหา้ปี สิ*นสุดในระยะเวลา
ต่าง ๆ กนั จนถึงปี 2564 ในการนี*  บริษทัผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีทีแตกต่างกนัตามทีระบุไวใ้น
สญัญา 

 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$ยงัไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และไม่ไดน้าํมาใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินนี*  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่นี*อาจเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และถือปฏิบติั
กบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 บริษทัไม่มีแผนทีจะนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเหล่านี*มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื$อง 
  

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที 5/Jhh9 แนวทางปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี* สินทางการเงิน 
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 บริษทัไดป้ระเมินในเบื*องตน้ถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ*นต่องบการเงินของบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่เหล่านี*  ซึ งคาดวา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 


