
  

 

 

 

 

 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 มีนาคม 2560 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) 

 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กนัยงอีเลคทริก 
จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดง
การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ�งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�อง
อื�นๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของ          
ความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน          

เฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บัญชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนที� เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที�แสดง          
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ 
ซึ� งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี�  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช ้         
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื# องสาํคัญในการตรวจสอบ 

 
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํ
เรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  
 
ความเพียงพอของการตั�งประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ � (ฑ) และ C9 

เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื$องดงักล่าวอย่างไร 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนั
คุณ ภาพสิน ค้ามีจํานวน เงิน ที� เป็น สาระสําคัญ ต่อ         
งบการเงิน และเกี�ยวข้องกับความน่าจะเป็นที�จะเกิด
ความเสียหายจากการรับประกันคุณภาพสินค้า และ
เกี� ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู ้บ ริหารในการ
ประมาณการ ข้าพเจา้จึงพิจารณาว่าเรื� องดังกล่าวเป็น
เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- สอบถามผู ้บ ริหารเพื� อให้ได้มาซึ� งความเข้าใจใน

กระบวนการประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
- ท ด ส อ บ ค วาม น่ าเชื� อ ถือ ข อ งรายงาน ข้อ มู ล ก าร

รับประกนัคุณภาพสินคา้ที�เกิดขึ�นจริง โดยเปรียบเทียบ
ขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ�นจริงกบัรายงาน
ขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพสินคา้ รวมถึงสุ่มทดสอบ
กบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

- สอบถามเชิงทดสอบผู ้บริหารเกี� ยวกับวิธีการและ       
ขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการ เพื�อประเมินความ
สมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติที�ใช ้

- พิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติที�ใช้ในการ
ประมาณการความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการ
รับประกัน โดยเทียบเคียงกับข้อมูลที� มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที�เกิดขึ�นจริงในอดีต  

- ทดสอบการคํานวณการตั� งประมาณการค่าประกัน
ความเสียหาย โดยพิจารณายอดขายสินค้าสําเร็จรูป 
ยอดค่าประกนัความเสียหายที�เกิดขึ�นจริง และจาํนวนปี
ถวัเฉลี�ยที�ถูกเรียกร้องความเสียหาย 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
เกี�ยวขอ้ง 
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ข้อมลูอื#น  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที�
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาดว่า
รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง    
ขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ คือการอ่านขอ้มูลอื�นตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญั
กบังบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที#ในการกาํกับดูแลต่องบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผูบ้ริหารมีหน้าที� รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน     
เฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายใน
ที�ผู ้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจัดทํางบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน           
เฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที�แสดงเงินลงทุน           
ตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ         
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ  
ที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินที�แสดง          

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและ
เหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั� งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน    
ของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจา้ได ้         
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ถึงการ
เปิดเผยที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�
ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง  



 

 

  H 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควร    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วน

ไดเ้สียของบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ� งขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที� เกี�ยวข้องกับ       
ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้     
เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื� องที� สื� อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญที� สุดในการตรวจสอบ            
งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญั      
ในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผย      
ต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าว    
ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ)์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน �JHJ 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
19 พฤษภาคม 2560 



 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,531,005,314 1,063,853,227 1,531,005,314 1,063,853,227 

เงินลงทุนชั!วคราว 10 2,500,000,000 2,200,000,000 2,500,000,000 2,200,000,000 

ลูกหนี&การคา้ 4, 6 1,399,665,572 1,272,551,567 1,399,665,572 1,272,551,567 

ลูกหนี& อื!น 4, 7 231,886,703 235,801,310 231,886,703 235,801,310 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั&นแก่กิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 4 74,273,866 36,197,859 74,273,866 36,197,859 

สินคา้คงเหลือ 8 878,227,300 1,001,698,723 878,227,300 1,001,698,723 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื!น 10,275,231 5,039,545 10,275,231 5,039,545 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,625,333,986 5,815,142,231 6,625,333,986 5,815,142,231 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื!อขาย 10 11,032,028 13,665,725 11,032,028 13,665,725 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 18,513,076 17,314,532 3,000,000 3,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื!น 10 157,361,700 157,361,700 157,361,700 157,361,700 

อสังหาริมทรัพยเ์พื!อการลงทุน 11 4,188,669 4,970,666 4,188,669 4,970,666 

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,365,916,177 1,268,108,709 1,365,916,177 1,268,108,709 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 37,569,589 8,450,539 37,569,589 8,450,539 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 63,537,460 70,281,782 63,537,460 70,281,782 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื!น 15 13,575,194 20,838,186 13,575,194 20,838,186 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,671,693,893 1,560,991,839 1,656,180,817 1,546,677,307 

รวมสินทรัพย์ 8,297,027,879 7,376,134,070 8,281,514,803 7,361,819,538 

31 มีนาคม

(บาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี&
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หนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี&การคา้ 4, 16 1,078,667,793 1,078,194,498 1,078,667,793 1,078,194,498

เจา้หนี& อื!น 4, 17 467,718,971     465,434,258     467,718,971     465,434,258     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 45,316,361       12,375,496       45,316,361       12,375,496       

หนี& สินหมุนเวยีนอื!น 16,015,614       15,633,328       16,015,614       15,633,328       

รวมหนี4สินหมุนเวียน 1,607,718,739 1,571,637,580 1,607,718,739 1,571,637,580

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 19 141,112,217 184,942,083 141,112,217 184,942,083

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 200,484,521 182,789,086 200,484,521 182,789,086

เงินกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 27 15,100,457 15,863,198 15,100,457 15,863,198

รวมหนี4สินไม่หมุนเวียน 356,697,195 383,594,367 356,697,195 383,594,367

รวมหนี4สิน 1,964,415,934 1,955,231,947 1,964,415,934 1,955,231,947

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,939,898,710 4,026,081,931 4,924,385,634 4,011,767,399

องคป์ระกอบอื!นของส่วนของผูถื้อหุน้ 21 4,613,235 6,720,192 4,613,235 6,720,192

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,332,611,945 5,420,902,123 6,317,098,869 5,406,587,591

รวมหนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,297,027,879 7,376,134,070 8,281,514,803 7,361,819,538

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุน

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี&
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 9,055,348,793 8,805,203,897 9,055,348,793 8,805,203,897 

รายไดจ้ากการลงทุน 4, 23 895,393,633 650,026,431 895,393,633 651,026,431 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี(ยนสุทธิ 9,961,696          32,594,251     9,961,696          32,594,251     

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน 11 58,580,433        - 58,580,433        -

รายไดอ้ื(น 4, 24 30,064,821 23,402,660 30,064,821 23,402,660 

รวมรายได้ 10,049,349,376 9,511,227,239 10,049,349,376 9,512,227,239 

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,435,655,716 7,524,405,222 7,435,655,716 7,524,405,222 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 411,524,979 395,600,189 411,524,979 395,600,189 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26 741,027,377 683,869,986 741,027,377 683,869,986 

รวมค่าใช้จ่าย 8,588,208,072 8,603,875,397 8,588,208,072 8,603,875,397 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,198,544 (269,613) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,462,339,848 907,082,229 1,461,141,304 908,351,842 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (126,538,428) (65,232,146) (126,538,428) (65,232,146)

กาํไรสําหรับปี 1,335,801,420 841,850,083 1,334,602,876 843,119,696 

สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที( 

31 มีนาคม

สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที( 

31 มีนาคม

(บาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที0แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี8
8



 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที( 

31 มีนาคม

สาํหรับปีสิ8นสุดวนัที( 

31 มีนาคม

(บาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที0แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 18, 29 (1,130,801) (6,803,563) (1,130,801) (6,803,563)

ภาษีเงินไดเ้กี(ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น 226,160 1,360,713 226,160 1,360,713 

(904,641) (5,442,850) (904,641) (5,442,850)

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี(ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื(อขาย 10, 29 (2,633,696) 2,334,106 (2,633,696) 2,334,106 

ภาษีเงินไดเ้กี(ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น 526,739 (466,821) 526,739 (466,821)

(2,106,957) 1,867,285 (2,106,957) 1,867,285 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื0นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,011,598) (3,575,565) (3,011,598) (3,575,565)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,332,789,822 838,274,518 1,331,591,278 839,544,131 

กาํไรต่อหุ้นขั9นพื9นฐาน 31 60.72 38.27 60.66 38.32 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี8
9



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

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

สําหรับปีสิ'นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 3,653,214,698 4,852,907 5,046,167,605

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32  -  -  -  - (463,540,000)     - (463,540,000)    

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  -  -  -  - (463,540,000)     - (463,540,000)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร  -  -  -  - 841,850,083  - 841,850,083

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  -  -  -  - (5,442,850)        1,867,285                    (3,575,565)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  - 836,407,233 1,867,285 838,274,518

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 220,000,000 726,100,000   22,000,000     420,000,000   4,026,081,931 6,720,192                    5,420,902,123

(บาท)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

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

สําหรับปีสิ'นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2559 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 4,026,081,931 6,720,192 5,420,902,123

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32  -  -  -  - (421,080,000)     - (421,080,000)    

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  -  -  -  - (421,080,000)     - (421,080,000)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร  -  -  -  - 1,335,801,420  - 1,335,801,420

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  -  -  -  - (904,641)           (2,106,957)                   (3,011,598)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  -  -  -  - 1,334,896,779 (2,106,957) 1,332,789,822

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 220,000,000 726,100,000   22,000,000     420,000,000   4,939,898,710 4,613,235                    6,332,611,945

(บาท)

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

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

สําหรับปีสิ'นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2558 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 3,637,630,553 4,852,907 5,030,583,460

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32  -  -  -  - (463,540,000)    - (463,540,000)    

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  -  -  -  - (463,540,000)    - (463,540,000)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร  -  -  -  - 843,119,696  - 843,119,696

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  -  -  -  - (5,442,850)       1,867,285                 (3,575,565)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -             -             -             -             837,676,846 1,867,285 839,544,131

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 220,000,000 726,100,000   22,000,000     420,000,000   4,011,767,399 6,720,192                 5,406,587,591  

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุน้ เปลี�ยนแปลงใน

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง มูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

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

สําหรับปีสิ'นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 เมษายน 2559 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 4,011,767,399 6,720,192 5,406,587,591

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32  -  -  -  - (421,080,000)    - (421,080,000)    

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  -  -  -  - (421,080,000)    - (421,080,000)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร  -  -  -  - 1,334,602,876  - 1,334,602,876

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  -  -  -  - (904,641)          (2,106,957)                (3,011,598)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -             -             -             -             1,333,698,235 (2,106,957) 1,331,591,278

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 220,000,000 726,100,000   22,000,000     420,000,000   4,924,385,634 4,613,235                 6,317,098,869  

(บาท)

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 1,335,801,420      841,850,083    1,334,602,876 843,119,696    

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 340,966,828         288,804,628    340,966,828    288,804,628    

ค่าตดัจาํหน่าย 4,126,315             2,491,502        4,126,315        2,491,502        

รายไดจ้ากการลงทุน (895,393,633)       (650,026,431)  (895,393,633)  (651,026,431)  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 22,779,976           21,887,406      22,779,976      21,887,406      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ6นจริง 5,439,728             3,656,260        5,439,728        3,656,260        

ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 16,100,025           (15,848,389)    16,100,025      (15,848,389)    

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 22,467,058           18,702,698      22,467,058      18,702,698      

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,198,544)           269,613           - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (58,580,433)         - (58,580,433)    -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 340,268                (822,509)         340,268           (822,509)         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 126,538,428         65,232,146      126,538,428    65,232,146      

919,387,436         576,197,007    919,387,436    576,197,007    

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี6การคา้ (133,949,869)       (142,317,763)  (133,949,869)  (142,317,763)  

ลูกหนี6 อื�น 25,838,162           (766,915)         25,838,162      (766,915)         

สินคา้คงเหลือ 107,625,194         47,491,379      107,625,194    47,491,379      

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (5,235,686)           1,415,923        (5,235,686)      1,415,923        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 7,262,992             6,402,072        7,262,992        6,402,072        

เจา้หนี6การคา้ 1,430,374             140,170,017    1,430,374        140,170,017    

เจา้หนี6 อื�น (3,078,408)           43,420,951      (3,078,408)      43,420,951      

หนี6 สินหมุนเวียนอื�น 384,424                3,462,988        384,424           3,462,988        
จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (66,296,924)         (70,055,842)    (66,296,924)    (70,055,842)    

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (6,215,342)           (7,843,542)      (6,215,342)      (7,843,542)      
จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ (762,741)              (1,016,063)      (762,741)         (1,016,063)      

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 846,389,612         596,560,212    846,389,612    596,560,212    

จ่ายภาษีเงินได้ (86,100,342)         (54,550,442)    (86,100,342)    (54,550,442)    

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 760,289,270         542,009,770    760,289,270    542,009,770    

(บาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

งบการเงินที*แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 มีนาคม สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี6
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี6ย 57,630,940           59,271,665      57,630,940      59,271,665      

รับเงินปันผล 798,855,173         578,674,120    798,855,173    578,674,120    

รับค่าเช่า 16,983,966           14,469,866      16,983,966      14,469,866      

เงินใหกู้ย้มืระยะสั6นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (535,433,515)       (459,237,128)  (535,433,515)  (459,237,128)  

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั6นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 497,357,508         482,847,527    497,357,508    482,847,527    

ซื6ออาคารและอุปกรณ์ (434,687,432)       (376,762,388)  (434,687,432)  (376,762,388)  

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 59,362,430           - 59,362,430      -

ขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,119,112             1,289,058        1,119,112        1,289,058        

ซื6อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (33,245,365)         (3,631,649)      (33,245,365)    (3,631,649)      

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ6น (300,000,000)       (120,000,000)  (300,000,000)  (120,000,000)  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 127,942,817         176,921,071    127,942,817    176,921,071    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (421,080,000)       (463,540,000)  (421,080,000)  (463,540,000)  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (421,080,000)       (463,540,000)  (421,080,000)  (463,540,000)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ*มขึ6นสุทธิ 467,152,087         255,390,841    467,152,087    255,390,841    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 เมษายน 1,063,853,227      808,462,386    1,063,853,227 808,462,386    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที* 31 มีนาคม 1,531,005,314      1,063,853,227 1,531,005,314 1,063,853,227 

   

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

อาคารและอุปกรณ์ที�ซื6อระหว่างปีมีรายละเอียดดงันี6
อาคารและอุปกรณ์ที�ซื6อทั6งหมดในระหว่างปี (440,487,472)       (349,875,803)  (440,487,472)  (349,875,803)  

เจา้หนี6 ค่าซื6ออาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ6น (ลดลง) 5,800,040             (26,886,585)    5,800,040        (26,886,585)    

ยอดซื6อสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด (434,687,432)       (376,762,388)  (434,687,432)  (376,762,388)  

สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 มีนาคม สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 มีนาคม

(บาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

งบการเงินที*แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี6
15
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี1  
 
งบการเงินนี1ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการเมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 

 
1 ข้อมูลทั!วไป 
 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั1งขึ1นในประเทศไทย และมีที�อยู่จดทะเบียน
ตั1งอยูเ่ลขที� J2 หมู่ �� ถนนบางนา-ตราด กม.?8 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2536 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ Mitsubishi Electric Corporation ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั1งขึ1นในประเทศญี�ปุ่น (ถือหุน้ 
ร้อยละ a8.3�) 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการผลิตและจําหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื� องหมายการค้า          
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิc และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 

- เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี1 จดัทาํขึ1นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�
เกี�ยวขอ้ง 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั1 งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม ?gg9 ในเบื1องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกและปรับปรุงใหม่นั1น มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเรื�อง การเปลี�ยนแปลงนี1
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� � มกราคม ?g60 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินนี1  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 

งบการเงินนี1จดัทาํขึ1นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี1  
 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
สินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย มูลค่ายติุธรรม 
หนี1 สินผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนที์�   

   กาํหนดไว ้ซึ� งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) 
 
(ค) สกลุเงินที#ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินนี1 จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั1งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื�น 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั 
สินทรัพย ์หนี1 สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ1นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที�สาํคญั ซึ� งมีความเสี�ยงอยา่งมีนยัสาํคญัที�เป็นเหตุ
ใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี1   

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้

เกี�ยวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 การรับรู้และการวดัมูลค่าประมาณการค่าประกันความเสียหาย
เกี� ยวกับข้อสมมติสําคัญของความเป็นไปได้ที� จะสูญ เสีย
ทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย 

 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั1 งสินทรัพยแ์ละ
หนี1 สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี1 รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าที� มีนัยสําคัญอย่าง
สมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั1งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั1นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
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เมื�อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี1 สิน บริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่านี1 ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั1นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี1   
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื1อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี1 สิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยน์ั1นหรือหนี1 สินนั1นนอกเหนือจากราคาเสนอซื1อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี1 สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี1 สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั1นของมูลค่ายุติธรรมที�
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั1นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั1นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ1นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ1น 
 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปนี1  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  33  เครื�องมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีที!สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี1ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และส่วนไดเ้สียของบริษทัใน
บริษทัร่วม 
 

 ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที!บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

22 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�บริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของเงิน
ลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจนถึง
วนัที�บริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
(ข) รายการบัญชีที#เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี1 สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ
ดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน  ณ วนันั1น 
 
สินทรัพยแ์ละหนี1 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ1นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั1น 
 

(ค) เครื#องมือทางการเงินที#เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 

เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื�อจดัการความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไว้
เพื�อคา้ อย่างไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้เงื�อนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงถือเป็นรายการ
เพื�อคา้ 

 
ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการทาํรายการตราสารอนุพนัธ์บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ1น การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงั
การบนัทึกครั1 งแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุนทนัที 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      
เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั1นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็น
ส่วนหนึ�งของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลกูหนี2การค้าและลกูหนี2อื#น 
 

ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1 อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี1หกัค่าเผื�อหนี1สงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื�อหนี1 สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี1  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี1 ใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหนี1จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี1 สูญ 

 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนที�ซื1อ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซึ� งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี�ย รวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   
 

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

บริษทัตั1งค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ สาํหรับสินคา้ที�เสื�อมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีราคาทุน  ส่วนการบนัทึกบญัชี              
ในงบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
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เงินลงทุนในตราสารทุนอื!น 
 
ตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั1 งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั1 งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่า
ยติุธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เมื�อมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื1อ ณ วนัที�ในรายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและ      
เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ั1งหมด 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื#อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที�
เพิ�มขึ1นหรือทั1งสองอย่าง  ทั1งนี1 ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื�อให้ไดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื�นเพื�อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
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ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึ� งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี1  

 
อาคาร 20 ปี 

  
 บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน 

 
(ฌ) ที#ดนิ อาคารและอปุกรณ์  
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ที!เป็นกรรมสิทธิ,ของกิจการ 
 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที� เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อให้สินทรัพย์นั1 นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื1 อถอน การขนยา้ย           
การบูรณะสถานที�ตั1งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  สําหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิc ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่
สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิc ซอฟตแ์วร์นั1นใหถื้อวา่ลิขสิทธิc ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุน 
 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที� มีไว ้ใช้งานไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั1นจะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
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ต้นทุนที!เกิดขึ.นในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์   
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั1น และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนั1นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ชิ1นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุน
ที�เกิดขึ1นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ1นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ1น 

 

ค่าเสื!อมราคา 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง (ยกเวน้เครื�องมือและเครื�องใช้ใน
โรงงานประเภทแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบัยึด ซึ� งคาํนวณโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ) ตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งันี1  
 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน g ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง           5 - 20  ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์           5 - 25 ปี 
เครื�องมือและเครื�องใชใ้นโรงงาน g ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน  g ปี 
ยานพาหนะ  g ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั1ง 
 
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุกสิ1น
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัซื1 อมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั1น  ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ1น 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุน 
 
ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั1นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเริ�ม                    
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั1นพร้อมที�จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์
สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี1  
 
ค่าลิขสิทธิc ซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื�นๆ 5 ปี 
สมาชิกสนามกอลฟ์ 5 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย และระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ1นรอบปีบญัชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี1 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี
ที�มีขอ้บ่งชี1จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนที�บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
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ระหว่างราคาทุนที�ซื1 อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั1นๆ ซึ�งเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
การคาํนวณมลูค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั1นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ1นใน
ภายหลงั  และการเพิ�มขึ1นนั1นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัที� ที�ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี1 เรื� องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าที�มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) เจ้าหนี2การค้าและเจ้าหนี2อื#น 
 

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื�นแสดงในราคาทุน 
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(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
 โครงการสมทบเงิน 

 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะ 
เวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ที!กาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั1นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี1 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที บริษทักาํหนดดอกเบี1 ยจ่ายของหนี1 สิน
ผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
คาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี1 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี1 ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน  
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ1น 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื!น  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี1 ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ1น 
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ผลประโยชน์ระยะสั.นของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั1นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให้ หนี1 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที�จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี1สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฑ) ประมาณการหนี2สิน 
 

ประมาณการหนี1 สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�เกิดขึ1นใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี1 สินดงักล่าว  ประมาณ
การหนี1 สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี1 สิน  
ประมาณการหนี1 สินส่วนที�เพิ�มขึ1นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้ จะบนัทึกเมื�อไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่
ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายประมาณขึ1นโดยอา้งอิงจากขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพสินคา้ที�ผ่านมาและปัจจยั
ต่าง ๆ ที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

(ฒ) รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสําคญัไป
ให้กบัผูซื้1อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั1นหรือมีความ
ไม่แน่นอนที�มีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั1น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ1นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืน
สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
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การลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี1ยรับจากการ
ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่า
เช่าที�อาจเกิดขึ1นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งค่าเช่านั1นเกิดขึ1น 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล   
 
ดอกเบี .ยรับ 
 
ดอกเบี1ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายได้อื!น 
 

รายไดอื้�นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 
(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบี1ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ1น  
 

(ด) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
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การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ  ว ันที� เริ� มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า                  
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั1นขึ1นอยู่
กบัการใชสิ้นทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั1นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้บริษทั     
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที�เป็น
องคป์ระกอบอื�นโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี1 สินในจาํนวนที�เท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั1น หลงัจากนั1นจาํนวนหนี1 สินจะลดลงตามจาํนวนที�จ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหนี1 สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี1ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของบริษทั 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ1นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี1 สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี1 สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ1นรอบระยะเวลาที�
รายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ1น และมีดอกเบี1 ยที�ตอ้งชาํระ บริษทั 
เชื�อวา่ไดต้ั1งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี1อยู่บนพื1นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะ 
ทาํใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ1นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู่  การเปลี�ยนแปลงในภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี1 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี1 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
นี1ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั1นกิจการมีความตั1งใจจะจ่ายชาํระหนี1 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั1งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี1 สินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

     
(ถ) กาํไรต่อหุ้น 
  

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั1นพื1นฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั1นพื1นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 
(ท) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ1นจากส่วนงานดาํเนินงานนั1นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการที�ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย ์หนี1 สิน รายไดจ้ากการลงทุน กาํไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน รายไดอื้�น ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารบางรายการ 
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4 บุคคลหรือกจิการที!เกี!ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั1งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั1น การเกี�ยวขอ้งกนันี1 อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ที�มีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี1  
 

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 ทั1งนี1  
     รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะทาํ 
     หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 
กจิการอื#นที#เกี#ยวข้องกนั   

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลุธรเคอร์บี1  จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
        และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
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ชื!อกจิการ ประเทศที!

จดัตั�ง/ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัญชาติ  

Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Home Appliance Co., Ltd. ญี�ปุ่น 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 Eletric Sales Malaysia Sdn. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Setsuyo Astec Corporation ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Ryoden International Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Information Network ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Melco  Travel  Co., Ltd. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชั�น ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
    (ประเทศไทย) จาํกดั   
บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Trading Corp. ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ1ง (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 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

36 

 

ชื!อกจิการ ประเทศที!

จดัตั�ง/ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัญชาติ  

บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Russia) LLC รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอรี�  ออโตเมชั�น ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   (ประเทศไทย) จาํกดั   
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริก เอเชีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เค.วาย. อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
 

บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาดภายใตเ้งื�อนไข
การคา้ทั�วไป” ในการพิจารณากาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหว่างกนั ทั1งนี1 ให้รวมถึงรายการซื1อหรือขายสินคา้ 
การใหห้รือรับบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี1  

 

�. นโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้  
  

• สาํหรับการจาํหน่ายในประเทศ กาํหนดในอตัราการบวกเพิ�มจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ1าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์ 

 

• สาํหรับการจาํหน่ายในต่างประเทศกาํหนดราคาโดยใชวิ้ธีราคาขายต่อ ทั1งนี1 ขึ1นอยู่กบัภาวะตลาดและการ
แข่งขนัในแต่ละประเทศ 

 

?. นโยบายกาํหนดราคาซื1อวตัถุดิบใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 
 

3. นโยบายกาํหนดราคาซื1อสินทรัพยถ์าวรใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 
 

4. ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้ กาํหนดชาํระเป็นรายปีตามสดัส่วนของยอดขาย 
 

5. ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์กาํหนดชาํระเมื�อมีการเรียกเกบ็ตามจาํนวนที�เกิดขึ1นจริง 
 

6. ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค กาํหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค โดย
สญัญามีอาย ุ5 ปี และต่อสญัญาอตัโนมติัครั1 งละ 5 ปี  

 

7.  บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหนึ�ง โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด 
 

8. บริษทัมีสัญญาค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหนึ� ง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการตาม
ขนาดของพื1นที�ใชส้อย 
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9. บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื�อเปิดบญัชีธนาคารร่วมกนั ทั1งนี1 เพื�อบริหารกระแสเงินสด
โดยรวมของทั1งกลุ่ม โดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบี1ยตามจาํนวนเงินทุนที�บริษทัมีอยูห่รือใชไ้ปในอตัรา
ดอกเบี1ยถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราดอกเบี1ยเงินฝากหรืออตัราดอกเบี1ยเงินกูย้ืมของธนาคาร 

 

10. เงินกูย้ืมระยะสั1นและเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กาํหนดอตัราดอกเบี1 ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี1 ย
ของธนาคาร 

 

11. ค่าประกนัความเสียหาย กาํหนดชาํระตามจาํนวนที�เกิดขึ1นจริง 
 

12. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั กาํหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด 

 

รายการที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับแต่ละปีสิ1นสุดวนัที� 31 มีนาคม ?g60 และ ?gg9 สรุปได้
ดงันี1  
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ2นสุดวันที# 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,663,231 3,481,004 3,663,231 3,481,004 
รายไดอื้�น 152 2,380 152 2,380 
ซื1ออุปกรณ์ - 126 - 126 
ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้ 201,663 195,372 201,663 195,372 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 305,733 282,330 305,733 282,330 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 61,444 62,963 61,444 62,963 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 16,246 22,383 16,246 22,383 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 7,608 5,210 7,608 5,210 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 132 117 132 117 
รายไดค่้าเช่า 17,178 14,465 17,178 14,465 
รายไดเ้งินปันผล - - - 1,000 
รายไดอื้�น 753 822 753 822 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 81,803 76,914 81,803 76,914 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 7,741  7,768  7,741  7,768 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ2นสุดวันที# 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

        ผลประโยชนร์ะยะสั1น  68,480 68,989 68,480 68,989 
  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 949 906 949 906 
  ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 11 10 11 10 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 69,440 69,905 69,440 69,905 

     

บุคคลหรือกจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,386,787 5,077,403 5,386,787 5,077,403 
ซื1อวตัถุดิบ 1,160,689 1,163,847 1,160,689 1,163,847 
รายไดเ้งินปันผล 819,128 571,299 819,128 571,299 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 90,192 90,202 90,192 90,202 
ซื1ออุปกรณ์ 8,563 1,530 8,563 1,530 
รายไดอื้�น 4,873 437 4,873 437 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 4,137 6,023 4,137 6,023 
ดอกเบี1ยรับ 378 478 378 478 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 61 - 61 - 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี1  
 

ลกูหนี2การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่    
Mitsubishi Electric Corporation 353,458  330,664 
    
    



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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ลกูหนี2การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัร่วม    
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8  - 
    

กจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั    
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 519,148  456,452 
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited 196,009  190,604 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. 70,854  72,565 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 59,834  12,465 
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. 53,130  42,465 
Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. 47,560  45,317 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia 44,466  34,199 
Mitsubishi Electric (Russia) LLC 28,510  14,209 
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.  21,246  28,580 
อื�นๆ 5,150  1,994 
 1,045,907  898,850 
    
รวม 1,399,373  1,229,514 

 
ลกูหนี2อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

เงินปันผลค้างรับ   

กจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั   
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์   
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 164,892 141,396 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั 8,981 12,189 

 173,873 153,585 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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ลกูหนี2อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

อื#นๆ   

บริษทัใหญ่   
Mitsubishi Electric Corporation 1,061 141 
   
บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 1,513 1,302 
   
กจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั   
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 16 26 
 2,590 1,469 

รวม 176,463 155,054 

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั2น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 อัตราดอกเบี .ย     
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั     
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 0.80  1.40  74,274 36,198 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั1นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ1นสุดวนัที� 31 มีนาคม ?g60 และ 
?gg9 มีดงันี1  

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั2น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั   
ณ วนัที� 1 เมษายน 36,198 59,808 
เพิ�มขึ1น 535,434 459,237 
ลดลง (497,358) (482,847) 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 74,274 36,198 

 
เจ้าหนี2การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั   
Setsuyo Astec Corporation 43,857 48,934 
บริษทั กลุธรเคอร์บี1  จาํกดั (มหาชน) 32,664 45,375 
บริษทั เมลโก ้เทรดดิ1ง (ประเทศไทย) จาํกดั 22,582 16,845 
บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 18,834 �4,38J 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 11,987 19,418 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 3,783 8,770 
บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั 842 �,a?� 
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) Co., Ltd. 279 a22 
อื�นๆ 66 �?4 

รวม 134,894 ABA,ACC 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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เจ้าหนี2อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่   
Mitsubishi Electric Corporation 294,130 ?4�,J2� 
   

บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,795 ��,aa8 
   

กจิการอื!นที!เกี!ยวข้องกนั   
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn.  7,596 �a,823 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั 7,256 - 
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited 6,034 �,3a8 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia 5,625 4,702 
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. 3,083 277 
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั 2,244 - 
บริษทั เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,071 - 
บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วิส จาํกดั 360 - 
Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 276 94 
Mitsubishi Electric Trading Corp. 261 1,307 
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. - 1,522 
Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd. - 324 
อื�นๆ 658 547 
 34,464 24,691 
   
รวม 339,389 DDA,EF- 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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สัญญาสําคัญที#ทํากบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

บริษัทได้ทําสัญ ญ ากับ  Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษัทดังกล่าวตกลงที� จะให้ข้อมูล                  
ดา้นเทคนิคและความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี1  บริษทัตกลงที�จะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิc ในการ
ขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซึ� งคาํนวณตามวิธีการที�ไดต้กลงกนัให้แก่ 
MELCO สัญญานี1 มีกาํหนดระยะเวลาห้าปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละห้าปี ถา้ฝ่ายหนึ� ง  
ฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอยา่งนอ้ยหกเดือนก่อนหมดสญัญา  
 

สัญญาเช่าสถานที!อาคารโรงงาน 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่าสถานที�อาคารโรงงานเพื�อเป็นโกดงัเก็บสินคา้กบับริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั มี
กาํหนดระยะเวลาสองปีโดยมีอตัราค่าเช่าตามที�ระบุในสัญญา สัญญานี1 จะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอย่างนอ้ยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัไดแ้จง้ต่อ
สญัญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ1นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 
 

สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 
โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะใหบ้ริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสาํหรับเงินบาทของบริษทั ในการนี1  บริษทัผูกพนั
ที�จะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบี1 ยในอตัราและวิธีการที�ตกลงกนัตามสัญญา โดยไม่มีกาํหนดสิ1นสุดสัญญา เวน้แต่
เป็นไปตามเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งในการสิ1นสุดสญัญาตามที�กาํหนดในสญัญา 

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 150 150 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 80,855 43,703 
เงินฝากประจาํ 1,450,000 1,020,000 

รวม 1,531,005 1,063,853 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั1งหมดของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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6 ลูกหนี�การค้า  
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั                                                         4 1,399,373 1,229,514 
กิจการอื�นๆ   293 43,038 

รวม  1,399,666 1,272,552 
    

หนี1 สูญและหนี1สงสยัจะสูญสาํหรับปี  - - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี1การคา้ มีดงันี1   
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

กจิการที!เกี!ยวข้องกนั 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,385,733 1,210,469 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 13,640 19,045 
 1,399,373 1,229,514 

   
   
   
   
   
   
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

กจิการอื!นๆ 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 279 43,038 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 12 - 
    3 - 6 เดือน 2 - 
 293 43,038 

   

รวม 1,399,666 1,272,552 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั1งแต่ 38 วนั ถึง �?8 วนั 
 
ยอดลูกหนี1การคา้ ณ วนัที� 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี1  
 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท 869,328 783,484 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 454,268 429,557 
สกลุเงินเยน 47,560 45,317 
สกลุเงินรูเบิล 28,510 14,194 

รวม 1,399,666 1,272,552 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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7 ลูกหนี�อื!น 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

เงินปันผลคา้งรับ 4 173,873 153,585 

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ  37,341 65,277 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  8,365 6,236 

ดอกเบี1ยคา้งรับ  7,997 6,548 

ลูกหนี1 อื�น  1,842 3,560 

อื�นๆ  2,469 595 

รวม  231,887 235,801 

 
ลูกหนี1 อื�นทั1งหมดของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 

 

8 สินค้าคงเหลือ  
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 396,174 466,563 
สินคา้ระหวา่งผลิต 195,433 195,634 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 291,452 338,279 
สินคา้ระหวา่งทาง 15,764 18,088 

 898,823 1,018,564 
หัก  ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (20,596) (16,865) 

สุทธิ 878,227 1,001,699 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน   
  ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัที�  1 เมษายน 17,315  18,584 3,000  3,000 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน       
    ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,198  (269) -  - 
รายไดเ้งินปันผล -  (1,000) -  - 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 18,513  17,315 3,000  3,000 

 
ไม่มีการซื1อและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีสิ1นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 2559



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 มีนาคม ?g60 และ ?gg9 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี1   
และ 

 งบการเงนิที!แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย  
  สดัส่วน    มูลค่าตาม   

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 
  2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์  ศูนยร์ับและ                
   เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้ 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 18,513 17,315 - 1,000 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   สดัส่วน       

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ  ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 
   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ ศูนยร์ับและ             
  เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้  33.33  33.33  9,000 4,888  3,000 3,000 - 1,000 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั1นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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ตารางต่อไปนี1สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�รวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัที�ซื1อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดย
สรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 
 บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 
   2560  2559 
 (พันบาท) 
รายได ้ 158,484  154,774 
    
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 3,595  (808) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 3,595  (808) 
ถือหุน้ร้อยละ 33.33  33.33 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที!เป็นของบริษทั 1,198  (269) 

    
สินทรัพยห์มุนเวียน 62,066        50,481 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 14,463        17,697 
หนี1 สินหมุนเวียน (15,344)      (11,286) 
หนี1 สินไม่หมุนเวียน (5,646)        (4,948) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 55,539      51,944 
ถือหุน้ร้อยละ 33.33  33.33 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนที�เป็นของบริษทั 18,513  17,315 

มูลค่าตามบัญชีของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 18,513          17,315 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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10 เงนิลงทุนอื!น 
 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2560  2559 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั#วคราว   

เงินฝากระยะสั1นกบัสถาบนัการเงิน 2,500,000 2,200,000 
 2,500,000 2,200,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื#น   

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 11,032 13,666 
ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 157,362 157,362 

 168,394 171,028 

   

รวม 2,668,394 2,371,028 

 
เงินฝากระยะสั1นกบัสถาบนัการเงินมีจาํนวนเงิน 2,500 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 (2559 : 2,200 ล้านบาท) 
ซึ� งมีระยะเวลา 5 เดือนถึง 12 เดือน มีอตัราดอกเบี1ยต่อปีร้อยละ 1.55 ถึงร้อยละ 1.75 (2559 : ร้อยละ 1.83 ถึงร้อยละ 
2.05) 
 
เงินลงทุนชั�วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื�นทั1งหมดของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ณ วนัที� �� มีนาคม ?g60 และ ?gg9 มีดงันี1  
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2560  2559 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -     

หลักทรัพย์เผื#อขาย     

 บริษทั กลุธรเคอร์บี1  จาํกดั (มหาชน) 4,965 10,582 4,965 13,208 
 บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 300 450 300 458 
 5,265 11,032 5,265 13,666 
บวก การปรับมูลค่า 5,767 - 8,401 - 

รวม 11,032 11,032 13,666 13,666 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� �� มีนาคม ?g60 และ ?gg9 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี1  
 

 งบการเงินที!แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดส่วนความ                

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ไทย รีฟริเจอเรชั�น ผลิตชิ1นส่วน 10.57 �8.g2 50,000 50,000 5,286 5,286 -  - 5,286 5,286 264 264 
   คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ตวัทาํความเยน็              
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค ผลิต 10.00 �8.88 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 -  - 120,000 120,000 772,416 547,620 
   คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ เครื�องปรับอากาศ              
 (ประเทศไทย) จาํกดั               

บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์ ผลิตคอมเพรสเซอร์ 2.00 2.00 1,603,800 1,603,800 32,076 32,076 -  - 32,076 32,076 45,869 23,415 
   อุตสาหกรรม จาํกดั สาํหรับ              
 เครื�องปรับอากาศ              

รวม      157,362 157,362 -  - 157,362 157,362 818,549 571,299 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุน 
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ที�ดิน อาคาร รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 10,360 91,436 101,796  

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559 และ 1 เมษายน 2559 10,360 91,436 101,796 
จาํหน่าย (782) - (782) 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560 9,578 91,436 101,014 

    

ค่าเสื#อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า    

ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 5,389 91,436 96,825 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559 และ 1 เมษายน 2559 5,389 91,436 96,825 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560 5,389 91,436 96,825 

    
มลูค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัที!  1 เมษายน 2558 4,971 - 4,971 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559 และ 1 เมษายน 2559 4,971 - 4,971 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560 4,189 - 4,189 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยที�ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บริษทัร่วมและที�ดินที�ไม่ไดใ้ช้ดาํเนินงาน 
มูลค่ายุติธรรมของที�ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บริษทัร่วมคาํนวณโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ตามวิธีวิเคราะห์กระแส
เงินสดคิดลด โดยใชส้มมติฐานหลกัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมเกี�ยวกบัอตัราคิดลด และกระแสเงินสดรับสุทธิจาก
รายไดค่้าเช่า รวมถึงการทบทวนอายกุารใชง้านโดยประมาณของอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วม ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
ที�ดินที�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานพิจารณาตามราคาประเมินของกรมธนารักษ ์ณ วนัที� �1 มีนาคม ?g60 มูลค่ายติุธรรม
ของที�ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บริษทัร่วม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 77.04 ลา้นบาท        
(2559 : 137.4 ล้านบาท) ทั1งนี1 ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัไดข้ายที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานบางส่วน ซึ� งมีราคาทุน 
0.78 ลา้นบาท ในราคา 64.74 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดกาํไรจากการขายสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 58.58 ลา้นบาท 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 
ลาํดับชั.นมลูค่ายติุธรรม 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจาํนวน 77.04 ลา้นบาท ถูกจดัลาํดบัชั1นการวดัมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่นระดบัที� 3 จากเกณฑข์อ้มูลที�นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมลูที!ไม่สามารถสังเกตได้ที!มีนัยสาํคัญ  

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที� ไม่สามารถสังเกตได้ที� มีนัยสําคัญที� ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปนี1  
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

ข้อมูลที!ไม่สามารถสังเกตได้         

ที!มนัียสําคัญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที! 

ไม่สามารถสังเกตได้ที!มี

นัยสําคัญและการวดัมูลค่า

ยุตธิรรม 
การคิดลดกระแสเงินสด  รูปแบบ
การประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิที�ได้
จากท รัพ ย์สิ น  โดยคํานึ งถึงการ
เพิ�มขึ1 นของอัตราค่าเช่าที� คาดไว ้
ระยะเวลาที� เลิกเช่า กระแสเงินสด
สุทธิที� คาดไว้จะถูกคิดลดโดยใช้
อตัราตน้ทุนเฉลี�ยของเงินทุน 

• อตัราค่าเช่าในตลาด 
• อตัราการเพิ�มขึ1นของค่าเช่า     

ในตลาดที�ประมาณการไว ้
• อายกุารใชง้านโดยประมาณ

ของอาคารที�ใหเ้ช่า 
• ระยะเวลาที�เลิกเช่า 
• อตัราตน้ทุนเฉลี�ยของเงินทุน 

มูลค่ายติุธรรมที�ประมาณการไว้
จะเพิ�มขึ1น (ลดลง) หาก 
• อตัราค่าเช่าในตลาดสูงกวา่ 

(ตํ�ากวา่) ที�ใชใ้นการหา
มูลค่ายติุธรรม 

• อตัราการเพิ�มขึ1นของค่าเช่า
ในตลาดที�ประมาณการไว้
สูงขึ1น (ลดลง) 

• ระยะเวลาที�เลิกเช่าสั1นลง 
(ยาวขึ1น) 

• อตัราตน้ทุนเฉลี�ยของเงินทุน 
ตํ�าลง (สูงขึ1น) 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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12 ที!ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงินที!แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที�ดินและ  อาคารและ  เครื�องจกัร  เครื�องมือและเครื�องใช ้  อุปกรณ์    สินทรัพยร์ะหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้างและติดตั1ง รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัที� � เมษายน 2558 164,911 671,250 1,453,729 2,645,662 92,152 1,101 81,726 5,110,531 
เพิ�มขึ1น - 3,010 24,347 47,335 5,228 - 269,956 349,876 
โอน - 21,828 82,128 201,606 3,235 - (308,797) - 
จาํหน่าย - - (17,466) (33,125) (2,420) - - (53,011) 

ณ วันที! DA มีนาคม 25K9 และ A เมษายน -KK9 164,911 696,088 1,542,738 2,861,478 98,195 1,101 42,885 5,407,396 
เพิ�มขึ1น - 1,788 14,348 71,530 24,709 107 328,005 440,487 
โอน - 18,462 27,817 160,765 8,675 - (215,719) - 
จาํหน่าย (942) (55) (7,441) (62,398) (6,108) (41) - (76,985) 

ณ วันที! DA มีนาคม 2560 163,969 716,283 1,577,462 3,031,375 125,471 1,167 155,171 5,770,898 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินที!แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที�ดินและ  อาคารและ  เครื�องจกัร  เครื�องมือและเครื�องใช ้  อุปกรณ์   สินทรัพยร์ะหวา่ง  

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั1ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเสื#อมราคาสะสม         

ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 34,471 584,525 1,003,664 2,210,725 68,358 1,052 - 3,902,795 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 23,740 64,409 192,542 8,086 28 - 288,805 
จาํหน่าย - -  (17,096) (33,050) (2,167) - - (52,313) 

ณ วันที! DA มีนาคม 25K9 และ A เมษายน -KK9 34,471 608,265 1,050,977 2,370,217 74,277 1,080 - 4,139,287 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 25,154 67,655 237,463 10,667  28 - 340,967 
จาํหน่าย - (55)  (7,308) (62,107) (5,762) (40) - (75,272) 

ณ วันที! 31 มีนาคม 2560 34,471 633,364 1,111,324 2,545,573 79,182 1,068 - 4,404,982 
         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที! A เมษายน -KK8 130,440 86,725 450,065 434,937 23,794 49 81,726 1,207,736 

ณ วันที! 31 มีนาคม 25K9 และ A เมษายน -KK9 130,440 87,823 491,761 491,261 23,918 21 42,885 1,268,109 

ณ วันที! 31 มีนาคม 2560 129,498 82,919 466,138 485,802 46,289 99 155,171 1,365,916 
 

 
ราคาทรัพยส์ินของบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ�งไดค้ิดค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 มีจาํนวน 2,856.6 ลา้น
บาท (BCC9 : 2,077.0 ล้านบาท) 
  

ในเดือนกนัยายน 2559  บริษทัไดบ้ริจาคที�ดินติดภาระจาํยอมบางส่วน ซึ� งมีราคาทุน 0.94 ลา้นบาท ใหเ้ป็นทางสาธารณประโยชน์ และคงเหลือที�ดินซึ� งมีราคาทุน ณ วนัที� 31 มีนาคม 
2560 ประมาณ 9.30 ลา้นบาท ติดภาระจาํยอมบางส่วน 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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A3 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงนิที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ค่า 
ลิขสิทธิc

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

อื�นๆ  

ค่า 
สมาชิก
สนาม
กอลฟ์  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งการ

ติดตั1ง 

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          

ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 -  11,388 -  -  11,388 
เพิ�มขึ1น -  2,670  962  -  3,632 
จาํหน่าย -  (1,304)  -  -  (1,304) 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559  และ 1 เมษายน 2559 -  12,754  962  -  13,716 
เพิ�มขึ1น 17,900  6,945  -  8,400  33,245 
จาํหน่าย -  (462)  -  -  (462) 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560 17,900  19,237  962  8,400  46,499 

          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ณ วนัที� 1 เมษายน 2558 -  4,077 -  -  4,077 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  2,450  42  -  2,492 
จาํหน่าย -  (1,304) -  -  (1,304) 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559  และ 1 เมษายน 2559 -  5,223  42  -  5,265 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,044  2,890 192  -  4,126 
จาํหน่าย -  (462) -  -  (462) 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560 1,044  7,651 234  -  8,929 

          

มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที! 1 เมษายน 2558 -  7,311 -  -  7,311 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559  และ 1 เมษายน 2559 -  7,531  920  -  8,451 

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560 16,856  11,586  728  8,400  37,570 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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AL ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหนี1 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 มีนาคม มีดงันี1  

 
 งบการเงนิที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สินทรัพย ์  หนี1 สิน 
                             31 มีนาคม  31 มีนาคม 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2560  ?gg9 2560  ?gg9 
  (พันบาท) 
รวม  76,537  81,170 (12,999) (10,888) 
การหกักลบรายการของภาษี   (12,999)  (10,888) 12,999 10,888 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  63,538 70,282 - - 

 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี1 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ1นในระหวา่งปีมีดงันี1  

 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที!            

1 เมษายน 2559  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที!              

31 มนีาคม 2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื!อการลดมูลค่าสินค้า) 3,373 746 - 4,119 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 36,988 (8,766) - 28,222 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 36,558 3,313 226 40,097 
เงินกองทุนสาํรองเลี1ยงชีพ 3,173 (152) - 3,021 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 1,078 - - 1,078 

รวม 81,170 (4,859) 226 76,537 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที!            

1 เมษายน 2559  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที!              

31 มนีาคม 2560 
 (พันบาท) 
หนี2สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเผื�อขาย      
   (รายการปรับมลูค่า) (1,680) - 527 (1,153) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์      
   (ความแตกต่างของค่าเสื!อมราคา) (9,208) (2,638) - (11,846) 

รวม  (10,888) (2,638) 527 (12,999) 
     

สุทธิ 70,282  (7,497) 753 63,538 

 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที!            

1 เมษายน 2558  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที!              

31 มนีาคม 2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื!อการลดมูลค่าสินค้า) 9,030 (5,657) - 3,373 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 47,259 (10,271) - 36,988 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 32,388 2,809 1,361 36,558 
เงินกองทุนสาํรองเลี1ยงชีพ 3,376 (203) - 3,173 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าที�ดินที�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 1,078 - - 1,078 

รวม 93,131         (AD,D--)        A,DBA 81,170 
     



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที!            

1 เมษายน 2558  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที!              

31 มนีาคม 2559 
 (พันบาท) 
หนี2สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเผื�อขาย      
   (รายการปรับมลูค่า) (1,213) - (aJ2) (1,680) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์      
   (ความแตกต่างของค่าเสื!อมราคา) (7,219) (�,489) - (4,?88) 

รวม  (8,432) (1,989) (467) (10,888) 
     

สุทธิ EL,BNN  (15,311)         894 70,282 

 
15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื!น  
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
อากรขาเขา้ขอคืน 10,085 17,879 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 2,753 2,103 
อื�นๆ 737 856 

รวม 13,575 20,838 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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16 เจ้าหนี�การค้า 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   4 134,894 161,177 
กิจการอื�นๆ  943,774 917,017 

รวม  1,078,668 1,078,194 

 
ยอดเจา้หนี1การคา้ ณ วนัที� 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี1    

 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท 1,008,645 992,268 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 62,304 72,489 
สกลุเงินเยน 7,719 13,437 

รวม 1,078,668 1,078,194 

 
17 เจ้าหนี�อื!น 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

เจา้หนี1 ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้และพฒันาผลิตภณัฑ ์ 4 280,891 281,281 
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย  86,103 85,242 
เจา้หนี1 ค่าซื1ออาคารและอุปกรณ์  13,467 7,667 
อื�นๆ  87,258 91,244 

รวม  467,719 465,434 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  J?

ยอดเจา้หนี1 อื�น ณ วนัที� 31 มีนาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี1    
 

 2560  2559 
 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท 351,006 341,114 
สกลุเงินเยน 93,018 99,734 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 23,486 24,310 
สกลุเงินอื�นๆ 209 276 

รวม 467,719 LBK,LDL 

 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559 
  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  184,276  �JJ,ag� 

ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอื�น  16,209  �J,��J 

รวม  200,485  AE-,CEN 

     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

  สําหรับปีสิ2นสุดวันที# 31 มีนาคม    

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  21,423  ��,324 
ผลประโยชนพ์นกังานระยะยาวอื�น  1,357  3,883 

รวม  22,780  -A,EEC 

     

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  ที�รับรู้ในระหวา่งปี 

  

1,131 

  

6,804 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  J�

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
ตามนโยบายของบริษทัในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จาก
การทาํงานเป็นระยะเวลานานตามนโยบายของบริษทั 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวมี้ความเสี� ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่       
ความเสี�ยงของช่วงชีวิต และความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี1ย  
 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 เมษายน  182,789 161,942 
    

รับรู้ในกาํไรขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  12,088 10,545 
ตน้ทุนบริการในอดีต  6,263 7,080 
ดอกเบี1ยจากภาระผกูพนั  4,429 4,262 

  22,780 21,887 

    

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น    
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  1,131 6,804 
    

อื!นๆ    
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ  (6,215) (7,844) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที! 31 มนีาคม  200,485 182,789 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  Ja

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ1นจาก 
 
  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559 
  (พันบาท) 
สมมติฐานทางการเงิน  (4,331) 3,986 
การปรับปรุงจากประสบการณ์  5,462 2,818 

รวม  1,131 6,804 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ1าหนกั)  
ไดแ้ก่ 
 
  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2560  2559 

  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.75  2.50 
การเพิ�มขึ1นของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00 

 
ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที�  31 มีนาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ1 าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กําหนดไว้เป็น 9 ปี         
(2559 : 9 ปี) 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  Jg

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที�  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี1  

 
  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์      

   ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560    เพิ!มขึ�น    ลดลง 
อตัราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.50)  (8,714)  9,360 
การเพิ�มขึ1นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1.00)  14,953  (13,139) 
     

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์      

  ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559    เพิ!มขึ�น    ลดลง 
อตัราคิดลด (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.50)  (8,345)  8,968 
การเพิ�มขึ1นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1.00)  14,727  (12,931) 

  

แมว้า่การวิเคราะห์นี1 ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  JJ

19 ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 เมษายน 2558  236,295  
ประมาณการหนี1 สินเพิ�มขึ1น   18,703  
ประมาณการหนี1 สินใชไ้ป   (70,056)  

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2559 และ 1 เมษายน 2559  184,942  
ประมาณการหนี1 สินเพิ�มขึ1น  22,467  
ประมาณการหนี1 สินใชไ้ป  (66,297)  

ณ วนัที! 31 มนีาคม 2560  141,112  

 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้จะบนัทึกเมื�อไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่
ลูกคา้แลว้ โดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการค่าใชจ่้าย ซึ� งอา้งอิงจากขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพ
สินคา้ที�ผ่านมาและปัจจยัต่างๆที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหายดงักล่าว ผูบ้ริหารประมาณ
การค่าประกนัความเสียหายโดยประมาณการจากค่าประกนัความเสียหายที�เกิดขึ1นจริงต่อยอดขายสินคา้รวมในช่วง
อายเุฉลี�ยของการรับประกนั 

 

20 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2560  2559 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/ พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที� 1 เมษายน          
-  หุน้สามญั �8  22,000 220,000 22,000 220,000 

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

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  J2

 มูลค่าหุน้  2560  2559 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/ พันบาท) 

หุ้นที#ออกและชําระแล้ว       

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

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

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ�ง
เสียงต่อหนึ�งหุน้ในที�ประชุมของบริษทั 
 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ?g�g มาตรา g� ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี1ตั1งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
นี1จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

21 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ยการจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี1จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  J3

องค์ประกอบอื#นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 ผลต่างจากการเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื!อขาย 
 

 ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 

22 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ� งเป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์ดียวกนั โดยบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัทั1งในประเทศและต่างประเทศ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานพิจารณาส่วนงานธุรกิจบริหารงานโดยพิจารณาส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดงันี1  
 
• ส่วนงาน 1 ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศไทย 
• ส่วนงาน 2 ขายสินคา้ในประเทศญี�ปุ่น 
• ส่วนงาน 3 ขายสินคา้ในประเทศอื�นๆ 
 
หน่วยงานธุรกิจที�สําคญันี1 มีการบริหารจดัการแยกต่างหากเนื�องจากมีกลยุทธ์ทางการตลาดที�แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สาํคญัอย่างนอ้ย
ทุกเดือน  
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี1  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก
การดาํเนินงานของส่วนงาน ซึ�งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเชื�อว่าการใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนั1นเป็นขอ้มูลที�
เหมาะสมในการประเมินการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตสินคา้ในประเทศไทยและจาํหน่ายสินคา้ในประเทศและในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญี�ปุ่นและประเทศอื�น ๆ ขอ้มูลทางการเงินเกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับปีสิ1นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี1  

 

 งบการเงินที!แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญี�ปุ่น  อื�น ๆ  รวม 
สําหรับปีสิ2นสุดวันที# 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,268,950  3,167,355  3,840,678  3,628,309  1,945,721  2,009,540  9,055,349 8,805,204 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 515,881  531,876  613,240  163,159  201,390  295,204  1,330,511 990,239 
ค่าใชจ้่ายที�ปันส่วนไม่ได ้             (863,371) (788,911) 
รายไดจ้ากการลงทุน             895,394 650,026 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ             9,962 32,594 
กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน             58,580 - 
รายไดอ้ื�น             30,065 23,403 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             1,198 (269) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             1,462,339 907,082 
ภาษีเงินได ้             (126,538) (65,232) 

กาํไรสําหรับปี             1,335,801 841,850 

สินทรัพยส์่วนงาน               
ณ วนัที� 31 มีนาคม              8,297,028 7,376,134 

หนี1 สินส่วนงาน               
ณ วนัที� 31 มีนาคม              1,964,416 1,955,232 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามที�ตั1งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานที� 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 6,924 ลา้นบาท (2559 : 6,641 ล้านบาท) 
จากรายไดร้วมของบริษทั 

 
23 รายได้จากการลงทุน 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน   
  ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ค่าเช่ารับ      

รายไดค่้าเช่าจากสญัญาเช่าดาํเนินงาน      
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  17,196 �a,a3� 17,196 �a,a3� 
  17,196 AL,LED 17,196 AL,LED 
      

เงินปันผลรับ      

บริษทัร่วม 4, 9 - - - �,888 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 4, 10 819,128 g2�,?44 819,128 g2�,?44 
กิจการอื�น  15 �J 15 �J 
  819,143 KCA,DAK 819,143 KC-,DAK 

      
ดอกเบี2ยรับ      

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 378 a23 378 a23 
สถาบนัการเงิน  58,677 J�,2g8 58,677 J�,2g8 
  59,055 BL,--E 59,055 BL,--E 

รวม  895,394 BKF,F-B 895,394 BKA,F-B 
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24 รายได้อื!น  

 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 12,512 ��,2J3 
รายไดค่้าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 4,824 - 
อื�นๆ 12,729 ��,J�g 

รวม 30,065 -D,LFD 

 
25 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้ 4 201,663 �4g,�2? 
ค่าขนส่งสินคา้  87,519 4g,�32 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย   59,007 g8,3g� 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้  22,467 �3,28� 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 27 20,363 �3,Jg� 
อื�นๆ  20,506 16,834 

รวม  411,525 395,600 
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26 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 4 305,733 282,330 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 27 188,344 183,237 
ค่าเช่าคลงัสินคา้  84,047 78,866 
ภาษีและอากร  20,368 17,389 
ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค 4 16,367 22,841 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  11,691 11,928 
ค่าบาํรุงรักษา  10,919 5,346 
ค่าเดินทาง  8,936 8,461 
ค่าเบี1ยประกนั  7,490 7,150 
ค่าเช่าจ่าย  6,762 6,554 
อื�นๆ  80,370 59,768 

รวม  741,027 683,870 
 

-7 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 674,619 685,625 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี1ยงชีพ 21,588 19,040 
ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 18 22,780 21,887 
อื�นๆ 183,024 145,067 

รวม 902,011 871,619 
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โครงการผลประโยชน์ที!กาํหนดไว้ 
 
รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวไ้ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
เงินกองทุนสํารองเลี1ยงชีพซึ� งแสดงภายใตห้นี1 สินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกองทุนสํารองเลี1ยงชีพที�บริษทัจดัตั1งขึ1น
จนถึงปี 2543 โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบใหพ้นกังานในอตัรา
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
 
ตั1งแต่ปี 2544 บริษทัไดจ้ดัตั1งกองทุนสาํรองเลี1ยงชีพสําหรับพนกังานของบริษทับนพื1นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน ทั1งนี1 ขึ1นอยู่กบัอายุงานของพนกังาน กองทุน
สาํรองเลี1ยงชีพนี1ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลี1ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 
 
ทั1งนี1 ตั1งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 พนักงานจ่ายเงินสะสมขั1นตํ�าในอตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน ทั1งนี1
ขึ1นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
 

-8 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย     

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต  70,590  14,518 
วตัถุดิบและวสัดุสิ1นเปลืองใชไ้ป  5,788,005  6,063,774 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  693,305  669,731 
ค่าเสื�อมราคา  329,588  280,501 
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  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย     

ค่าลิขสิทธิc ในการขายสินคา้ 4, 25 201,663 195,372 
ค่าขนส่งสินคา้ B5 87,519 95,187 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 25 59,007 50,853 
    
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 4, 26 305,733  282,330 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  26 188,344  �3�,?�2 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ B6 84,047  23,3JJ 
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29 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 
  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบัน    

สาํหรับปีปัจจุบนั  116,808 a4,4?� 
ภาษีงวดก่อนๆที�บนัทึกตํ�าไป  2,233 - 
  119,041 49,921 

    

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว    F4 7,497 �g,��� 
    

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  126,538 BK,-D- 
 

ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น 
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2560  2559 

   รายได ้  สุทธิ    รายได ้  สุทธิ 

 ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี  ก่อนภาษี  (ค่าใชจ่้าย)  จากภาษี 

 เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้

 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื�อขาย         
    (รายการปรับมลูค่า) (2,634) 527  (2,107) ?,��a      (aJ2)  �,3J2 
ขาดทุนจากการ         
   ประมาณการตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั  (1,131) 226  (905) (J,38a) 1,361  (5,443) 

รวม (3,765) 753  (3,012) (4,470) 894     (3,576) 
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 การกระทบยอดเพื#อหาอัตราภาษทีี#แท้จริง   
 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   1,462,340    907,082 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  292,468  20.00  181,416 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (163,828)    (114,263) 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ�มขึ1น   (5,106)    (2,321) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   771    400 
ภาษีงวดก่อนๆที�บนัทึกตํ�าไป   2,233    - 

รวม   8.65  126,538  7.19  65,232 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   1,461,141    908,352 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  292,228  20.00  181,670 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (163,828)    (114,463) 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิ�มขึ1น   (5,106)    (2,321) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,011    346 
ภาษีงวดก่อนๆที�บนัทึกตํ�าไป   2,233    - 

รวม 8.66  126,538  7.18  65,232 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัที� 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที� 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
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DF สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี�ยวกบัการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ 
 
เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามที�ระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
31 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

 
กาํไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐานสําหรับแต่ละปีสิ1นสุดวนัที�  �1 มีนาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที� เป็น    
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณ ดงันี1   
 
 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสําหรับปีที!เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั           

       ของบริษทั (ขั�นพื�นฐาน) 1,335,801 841,850 1,334,603 843,120 

จาํนวนหุ้นสามญัที!ออกจาํหน่ายแล้ว 22,000 22,000 22,000 22,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั�นพื�นฐาน) (บาท) 60.72  38.27  60.66  38.32 

 
32 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 19.14 บาท เป็นจาํนวนเงินทั1งสิ1น 421.1 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2559 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 21.07 บาท เป็นจาํนวนเงินทั1งสิ1น 463.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในเดือนสิงหาคม 2558 
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33 เครื!องมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสี#ยงทางด้านการเงิน 
 
บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี1 ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื� องมือ
ทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้  

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

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี1และความเชื�อมั�น
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ�งบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั1งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเสี#ยงด้านอัตราดอกเบี2ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี1ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี1ยในตลาด 
ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเชื�อวา่ บริษทัไม่มีความเสี�ยงใน
อตัราดอกเบี1 ยที�เป็นสาระสําคญั เนื�องจากบริษทัมีจาํนวนเงินกูย้ืมที�ไม่มีสาระสําคญั และวนัครบกาํหนดของเงินฝาก
และสินทรัพยท์างการเงินอื�นมีระยะสั1น และดอกเบี1ยเป็นไปตามอตัราตลาด ดงันั1น บริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดงักล่าว 
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อตัราดอกเบี1 ยที�แทจ้ริงของเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนระยะสั1นและเงินให้กูย้ืมระยะสั1น ณ วนัที� 31 มีนาคม 
และระยะเวลาที�ครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่ มีดงันี1  

 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้ส่วนเสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบี1ย   

 ที�แทจ้ริง ภายใน � ปี 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี AB60   

หมุนเวียน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน  0.50 – 1.30 1,530,855 
เงินลงทุนระยะสั1น - เงินฝากประจาํ 1.55 - 1.75 2,500,000 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั1นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.80 - 1.25 74,274 
 

  

ปี ABB9   

หมุนเวียน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน  0.15 - 1.95 �,063,703 
เงินลงทุนระยะสั1น - เงินฝากประจาํ 1.83 - 2.05 2,200,000 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั1นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.30 - 1.48 36,198 
 

ความเสี#ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษัทมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการซื1 อและขายสินค้าที� เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ซึ� งบริษทัไดท้าํสัญญาซื1อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละ
หนี1 สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที� 31 มีนาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หนี1 สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี1  
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  งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้ส่วนเสียและ 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
ลูกหนี1การคา้ 6 454,268 429,557 
เจา้หนี1การคา้ 16 (62,304) (72,489) 
เจา้หนี1 อื�น 17 (23,486) (24,310) 

ยอดความเสี!ยงคงเหลือสุทธิ  368,478 332,758 

    
เงินเยนญี#ปุ่ น    
ลูกหนี1การคา้ 6 47,560 45,317 
เจา้หนี1การคา้ 16 (7,719) (13,437) 
เจา้หนี1 อื�น 17 (93,018) (99,734) 

ยอดความเสี!ยงคงเหลือสุทธิ  (53,177) (67,854) 

    
เงินรูเบิล    

ลูกหนี1การคา้ 6 28,510 14,194 

ยอดความเสี!ยงคงเหลือสุทธิ  28,510 14,194 

    
สกลุเงินอื#นๆ    

เจา้หนี1 อื�น 17 (209) (276) 

ยอดความเสี!ยงคงเหลือสุทธิ  (209) (276) 

    

สุทธิ  343,602 278,822 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  3�

ความเสี#ยงจากสินเชื#อ 
 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อคือความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี1แก่บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไวเ้มื�อ
ครบกาํหนด  
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�งๆ  ณ วนัที�รายงานไม่พบว่ามีความเสี�ยง
จากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั  ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายที�มีสาระสําคญัจาก
การเกบ็หนี1ไม่ได ้
 

ความเสี#ยงจากสภาพคล่อง 
 

บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปนี1 แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงลาํดบัชั1นมูลค่ายุติธรรม
สําหรับเครื� องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหนี1 สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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เครื!องมือทางการเงนิที!วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 
ลําดบัชั2นของมลูค่ายติุธรรม  
 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ1นประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี1 ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที�ต่างกนัของลาํดบัชั1นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของ
ระดบัต่างๆ มีดงันี1  
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื1อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี1 สิน
อยา่งเดียวกนั ซึ� งบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั1น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั1นหรือหนี1 สินนั1น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื1อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั1นหรือหนี1 สินนั1น 
 
มูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขายอา้งอิงราคาซื1อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย ์
 
ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1 อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั1นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้หนี1 การคา้และเจา้หนี1 อื�น มีราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนี1 สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนื�องจากเครื� องมือทางการเงิน
เหล่านี1จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั1น 

 

 

 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 

31 มนีาคม 2560       
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 11,032  10,582    - 450 11,032 
        

31 มนีาคม 2559       
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 13,666  13,208    - 458 13,666 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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34 ภาระผูกพนักบักจิการที!ไม่เกี!ยวข้องกนั 

 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สัญญาที!ยังไม่ได้รับรู้   
ซื1ออาคารและอุปกรณ์ 49,617 20,377 

    
จาํนวนเงินขั2นตํ#าที#ต้องจ่ายในอนาคตทั2งสิ2น 

ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที#บอกเลิกไม่ได้   
ภายในหนึ�งปี 6,644 6,149 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5,879 7,535 

รวม 12,523 13,684 

 
บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัสาํหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าสี�ปี สิ1นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนั 
จนถึงปี ?g62 ในการนี1  บริษทัผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีที�แตกต่างกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 
 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที!ยงัไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินนี1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี1 อาจ
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 
1 มกราคม 2560 บริษทัไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี1มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื!อง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� � (ปรับปรุง ?gg4) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง ?gg4) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง ?gg4) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง ?gg4) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง ?gg4) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง ?gg4) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �6 (ปรับปรุง ?gg4) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง ?gg4) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �8 (ปรับปรุง ?gg4) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง ?gg4) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง ?gg4) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง ?gg4) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง ?gg4) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง ?gg4) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง ?gg4) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง ?gg4) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง ?gg4) ประมาณการหนี1 สิน หนี1 สินที�อาจเกิดขึ1น และสินทรัพยที์�

อาจเกิดขึ1น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง ?gg4) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี1และตราสารทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 

(ปรับปรุง 2559)  
ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� �2   
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื!อง 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง  ?gg4) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 
(ปรับปรุง  ?gg4) 

การประเมินเนื1อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ1นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 
(ปรับปรุง  ?gg4) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง ?gg4) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี1 สินที�เกิดขึ1นจากการรื1อถอน การ
บูรณะ และหนี1 สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง ?gg4) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง ?gg4) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 
บริษทัไดป้ระเมินในเบื1องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ1นต่องบการเงินของบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี1   ซึ� งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�
ถือปฏิบติั 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที! 31 มีนาคม 2560 

 

  3J

36 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงิน
ปี 2560 ดงันี1  

 

 2559 
 งบการเงินที!แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้ส่วนเสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั           

ประเภทใหม่ 
  

จดัประเภทใหม่ 
 หลงัจดั  

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  8,451  8,451 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 29,289  (8,451)  20,838 

                -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่นี1 เนื�องจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
 


