
  

 

 

 

 

 

 

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั กันยงอีเลคทริก จาํกัด (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ      
ณ วนัที� 23 มิถุนายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสด             
เฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 23 มิถุนายน 2560  และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ� ง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
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ข้อสรุป 

 
ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อวา่งบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ)์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2DED 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
9 สิงหาคม 2560 
 

 



 

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2560 2560 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,683,302 1,531,005 1,683,302 1,531,005 

เงินลงทุนชั)วคราว 6 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

ลูกหนี,การคา้ 3, 4 1,270,346 1,399,666 1,270,346 1,399,666 

ลูกหนี,หมุนเวยีนอื)น 3 85,198 231,887 85,198 231,887 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั,นแก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 3 49,409 74,274 49,409 74,274 

สินคา้คงเหลือ 974,771 878,227 974,771 878,227 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 11,210 10,275 11,210 10,275 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,574,236 6,625,334 6,574,236 6,625,334 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื)อขาย 6 9,564 11,032 9,564 11,032 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 19,150 18,513 3,000 3,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื)น 6 157,362 157,362 157,362 157,362 

อสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุน 7 4,189 4,189 4,189 4,189 

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,354,005 1,365,916 1,354,005 1,365,916 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 36,302 37,570 36,302 37,570 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 63,542 63,537 63,542 63,537 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื)น 15,314 13,575 15,314 13,575 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,659,428 1,671,694 1,643,278 1,656,181 

รวมสินทรัพย์ 8,233,664 8,297,028 8,217,514 8,281,515 

(พันบาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี,
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30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

หนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2560 2560 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี,การคา้ 3 948,959 1,078,668 948,959 1,078,668

เจา้หนี,หมุนเวยีนอื)น 3 334,927            467,719            334,927            467,719            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 81,467              45,316              81,467              45,316              

หนี, สินหมุนเวยีนอื)น 22,493              16,016              22,493              16,016              

รวมหนี4สินหมุนเวียน 1,387,846 1,607,719 1,387,846 1,607,719

หนี�สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 140,405 141,112 140,405 141,112

ประมาณการหนี, สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 204,853 200,485 204,853 200,485

เงินกองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ 15,069 15,100 15,069 15,100

รวมหนี4สินไม่หมุนเวียน 360,327 356,697 360,327 356,697

รวมหนี4สิน 1,748,173 1,964,416 1,748,173 1,964,416

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

        ทุนสาํรองอื)น 420,000 420,000 420,000 420,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,093,952 4,939,899 5,077,802 4,924,386

องคป์ระกอบอื)นของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,439 4,613 3,439 4,613

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,485,491 6,332,612 6,469,341 6,317,099

รวมหนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,233,664 8,297,028 8,217,514 8,281,515

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที/แสดงเงินลงทุน

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี,
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 2,376,756 2,640,441 2,376,756 2,640,441 

รายไดด้อกเบี�ยและเงินปันผล 3 16,475 15,629 16,475 15,629 

รายไดอ้ื&น 3 9,042 8,576 9,042 8,576 

รวมรายได้ 2,402,273 2,664,646 2,402,273 2,664,646 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,938,938 2,116,111 1,938,938 2,116,111 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 105,554 107,332 105,554 107,332 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 155,693 165,612 155,693 165,612 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี&ยนสุทธิ 11,984 5,779 11,984 5,779 

รวมค่าใช้จ่าย 2,212,169 2,394,834 2,212,169 2,394,834 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3, 5 637 554 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 190,741 270,366 190,104 269,812 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (36,688) (53,861) (36,688) (53,861)

กําไรสําหรับงวด 154,053 216,505 153,416 215,951 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื-น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื&อขาย (1,468)               (1,013)            (1,468)               (1,013)             

   ภาษีเงินไดข้องรายการที&อาจถูกจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 294 203 294 203

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,174)               (810)               (1,174)               (810)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 152,879 215,695 152,242 215,141

กําไรต่อหุ้นขั3นพื3นฐาน (บาท) 10 7.00 9.84 6.97 9.82 

วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที-แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ&งของงบการเงินนี�
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร  - - - - 216,505            - 216,505

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  - - - - - (810)                    (810)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  - - - - 216,505 (810)                    215,695

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 220,000         726,100             22,000           420,000         4,242,587         5,910                   5,636,597          

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี7
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2560 220,000 726,100 22,000 420,000 4,939,899 4,613 6,332,612

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร  - - - - 154,053 - 154,053

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  - - - - - (1,174)                 (1,174)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  - - - - 154,053 (1,174)                 152,879             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 220,000         726,100             22,000           420,000         5,093,952         3,439                   6,485,491          

(พันบาท)

งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี7
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -             -                 -             -             215,951 -                  215,951

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -             -                 -             -             -                (810)                    (810)                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -             -                 -             -             215,951 (810)                    215,141              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 220,000         726,100             22,000           420,000         4,227,718         5,910                  5,621,728           

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี7
8



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 เมษายน 2560 220,000 726,100 22,000 420,000 4,924,386 4,613 6,317,099

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -             -                 -             -             153,416 -                          153,416              

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -             -                 -             -             -                (1,174)                 (1,174)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -             -                 -             -             153,416 (1,174)                 152,242              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 220,000         726,100             22,000           420,000         5,077,802         3,439                  6,469,341           

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี7
9



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 154,053            216,505            153,416            215,951            

ปรับรายการที
กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 36,688              53,861              36,688              53,861              

ค่าเสื"อมราคา 77,311              79,678              77,311              79,678              

ค่าตดัจาํหน่าย 1,474                670                   1,474                670                   

ประมาณการหนี, สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,698                4,129                4,698                4,129                

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 12,165              10,155              12,165              10,155              

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยนที"ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (5,697)               9,600                (5,697)               9,600                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (637)                  (554)                  -                        -                        

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (2,066)               (4,318)               (2,066)               (4,318)               

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (140)                  186                   (140)                  186                   

เงินปันผลรับ (664)                  (859)                  (664)                  (859)                  

ดอกเบี,ยรับ (15,811)             (14,770)             (15,811)             (14,770)             

ค่าเช่ารับ (4,299)               (4,299)               (4,299)               (4,299)               

257,075            349,984            257,075            349,984            

การเปลี
ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดาํเนินงาน

ลูกหนี,การคา้ 135,398            (19,783)             135,398            (19,783)             

ลูกหนี,หมุนเวียนอื"น (22,124)             8,499                (22,124)             8,499                

สินคา้คงเหลือ (94,478)             108,557            (94,478)             108,557            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื"น (935)                  1,104                (935)                  1,104                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื"น (1,739)               (2,190)               (1,739)               (2,190)               

เจา้หนี,การคา้ (129,966)           (123,814)           (129,966)           (123,814)           

เจา้หนี,หมุนเวียนอื"น (123,911)           (55,685)             (123,911)           (55,685)             

หนี, สินหมุนเวียนอื"น 6,477                (1,500)               6,477                (1,500)               
จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (12,872)             (12,995)             (12,872)             (12,995)             

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (330)                  (374)                  (330)                  (374)                  
จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ (31)                    (7)                      (31)                    (7)                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 12,564              251,796            12,564              251,796            

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (248)                  (271)                  (248)                  (271)                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,316              251,525            12,316              251,525            

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที*แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด

วนัที" 30 มิถุนายน วนัที" 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี,
10



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 140                   78                     140                   78                     

เงินสดจ่ายเพื"อซื,ออาคารและอุปกรณ์ (74,405)             (77,586)             (74,405)             (77,586)             

เงินสดจ่ายเพื"อซื,อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (206)                  (1,374)               (206)                  (1,374)               

เงินให้กูย้มืระยะสั,นแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั (141,449)           (136,675)           (141,449)           (136,675)           

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั,นแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 166,314            126,734            166,314            126,734            

เงินปันผลรับ 174,537            859                   174,537            859                   

ดอกเบี,ยรับ 10,736              10,196              10,736              10,196              

ค่าเช่ารับ 4,314                4,104                4,314                4,104                

เงินลงทุนชั"วคราวเพิ"มขึ,น -                        (200,000)           -                        (200,000)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 139,981            (273,664)           139,981            (273,664)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ*มขึ5น (ลดลง) สุทธิ 152,297            (22,139)             152,297            (22,139)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,531,005         1,063,853         1,531,005         1,063,853         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,683,302         1,041,714         1,683,302         1,041,714         

   

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

อาคารและอุปกรณ์ที"ซื,อระหว่างงวดมีรายละเอียดดงันี,
อาคารและอุปกรณ์ที"ซื,อทั,งหมดระหว่างงวด (65,400)             (73,751)             (65,400)             (73,751)             

เจา้หนี, ค่าซื,ออาคารและอุปกรณ์เพิ"มขึ,น (ลดลง) (9,005)               (3,835)               (9,005)               (3,835)               

ยอดซื5อสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงนิสด (74,405)             (77,586)             (74,405)             (77,586)             

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิที*แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด

วนัที" 30 มิถุนายน วนัที" 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี,
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี)  
 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี)ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2560 
 
1 ข้อมูลทั#วไป 
 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั)งขึ)นในประเทศไทย และมีที�อยู่จดทะเบียน
ตั)งอยูเ่ลขที� @A หมู่ BB ถนนบางนา-ตราด กม.FG ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2536 
 
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ Mitsubishi Electric Corporation ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จัดตั) งขึ) นในประเทศญี� ปุ่น      
(ถือหุน้ร้อยละ ]G.^B) 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการผลิตและจําหน่ายเครื� องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื� องหมายการค้า              
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิa และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
  

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหวา่งกาลนี)จดัทาํขึ)นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� b] (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง   
 
งบการเงินระหว่างกาลนี) จัดทําขึ) นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ)นสุดวนัที�  bB มีนาคม Ff@G                
งบการเงินนี) มิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทั)งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ซํ) าซ้อนกับขอ้มูลที�ไดเ้คยนําเสนอรายงานไปแลว้   
ดงันั)นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี) จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสําหรับปีสิ)นสุดวนัที� bB มีนาคม 
2560 
 

 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี) มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� bB มีนาคม 25@G เวน้แต่กรณีที�บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออก
และปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราค 2560 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง 
เป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั  
 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินระหว่างกาลนี)จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั)งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน
ที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี) สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ)นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ� งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี) รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าที� มีนัยสําคัญอย่าง
สมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั)งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั)นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
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ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
 
เมื�อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี) สิน บริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่านี) ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั)นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี)   
 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื)อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี) สิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยน์ั)นหรือหนี) สินนั)นนอกเหนือจากราคาเสนอซื)อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี) สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกต
ได)้ 

 

หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี) สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั)นของมูลค่ายุติธรรมที�
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั)นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั)นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ)น 
 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปนี)  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้   7 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  11  เครื�องมือทางการเงิน 
 

3 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน 
 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั)งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั)น การเกี�ยวขอ้งกนันี)อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ที�มีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี)  
 
 

ประเทศที#
จดัตั"ง/ 

 

ชื#อกิจการ สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่   
Mitsubishi Electric Corporation ญี�ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 40.81 
   

บริษทัร่วม   
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัถือหุน้ร้อยละ 33.33 
   

ผู้บริหารสําคัญ   
ผูบ้ริหารสาํคญั ญี�ปุ่น ไทย บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ 
  วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
  ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั)งนี)  
  รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะทาํ 
  หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 
   

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั   

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชั�น คอมโพเนน้ท ์จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กลุธรเคอร์บี)  จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
        และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     และเป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
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 
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ประเทศที#
จดัตั"ง/ 

 

ชื#อกิจการ สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
   
Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning & ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd.   
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Setsuyo Astec Corporation ญี�ปุ่น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Ryoden Internationial 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 ้เทรดดิ)ง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
   Co., Ltd.   
Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. อินเดีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
International Elevator & Equipment Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
PT. Mitsubishi Electric Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Moscow Branch) รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
Mitsubishi Electric (Russia) LLC รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลคทริค แฟคทอรี�  ออโตเมชั�น  
  (ประเทศไทย) จาํกดั 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
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ประเทศที#
จดัตั"ง/ 

 

ชื#อกิจการ สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เค.วาย. อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย เป็นนิติบุคคลที�มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“ราคาตลาดตามปกติธุรกิจหรือราคาตลาดภายใตเ้งื�อนไข
การคา้ทั�วไป” ในการพิจารณากาํหนดราคาสาํหรับรายการคา้ระหว่างกนั ทั)งนี) ให้รวมถึงรายการซื)อหรือขายสินคา้ 
การใหห้รือรับบริการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี)  
 

1. นโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้  
  

• สาํหรับการจาํหน่ายในประเทศ กาํหนดในอตัราการบวกเพิ�มจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ)าหนกัของสินคา้ทุกผลิตภณัฑ ์ 

 

• สําหรับการจาํหน่ายต่างประเทศกาํหนดราคาโดยใชวิ้ธีราคาขายต่อ ทั)งนี) ขึ)นอยู่กบัภาวะตลาดและการ
แข่งขนัในแต่ละประเทศ 

 

2.  นโยบายกาํหนดราคาซื)อวตัถุดิบใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 

                      

3. นโยบายกาํหนดราคาซื)อสินทรัพยถ์าวรใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 
 

 4. ค่าลิขสิทธิa ในการขายสินคา้ กาํหนดชาํระเป็นรายปีตามสดัส่วนของยอดขาย 
 

5. ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์กาํหนดชาํระเมื�อมีการเรียกเกบ็ตามจาํนวนที�เกิดขึ)นจริง 
 

6. ค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค กาํหนดค่าบริการภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค โดย
สญัญามีอาย ุ5 ปี และต่อสญัญาอตัโนมติัครั) งละ 5 ปี  

 

7.  บริษทัมีสญัญาเช่ากบับริษทัร่วมแห่งหนึ�ง โดยกาํหนดอตัราค่าเช่าตามหลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด 
 

8. บริษทัมีสัญญาค่าบริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือกบับริษทัร่วมแห่งหนึ� ง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการตาม
ขนาดของพื)นที�ใชส้อย 

 

9. บริษทัไดล้งนามกบับริษทัในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื�อเปิดบญัชีธนาคารร่วมกนั ทั)งนี) เพื�อบริหารกระแสเงินสด
โดยรวมของทั)งกลุ่ม โดยบริษทัอาจไดรั้บหรือจ่ายดอกเบี)ยตามจาํนวนเงินทุนที�บริษทัมีอยูห่รือใชไ้ปในอตัรา
ดอกเบี)ยถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราดอกเบี)ยเงินฝากและอตัราดอกเบี)ยเงินกูย้ืมของธนาคาร 

 

10. เงินกูย้ืมระยะสั)นและเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั กาํหนดอตัราดอกเบี) ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี) ย
ของธนาคาร 

 

11. ค่าประกนัความเสียหาย กาํหนดชาํระตามจาํนวนที�เกิดขึ)นจริง 
 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั กาํหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนและตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด 

 

รายการที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� bG มิถุนายน Ff@G และ Fff�
สรุปไดด้งันี)  
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   
 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที� 01 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,135,385 1,089,704 1,135,385 1,089,704 

รายไดอื้�น 10 27 10 27 
ค่าลิขสิทธิa ในการขายสินคา้ 54,073 59,296 54,073 59,296 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 68,183 75,094 68,183 75,094 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 12,569 12,534 12,569 12,534 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 2,767 2,555 2,767 2,555 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 724 106 724 106 
     

บริษทัร่วม  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ - 5 - 5 
รายไดค่้าเช่า 4,294 4,294 4,294 4,294 
รายไดอื้�น 182 204 182 204 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 21,579 22,783 21,579 22,783 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 2,106 2,177 2,106 2,177 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 637 554 - - 
     
ผู้บริหารสําคัญ  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  
 ผลประโยชนร์ะยะสั)น 19,176 17,993 19,176 17,993 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 292 237 292 237 
 ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 3 3 3 3 
 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 19,471 18,233 19,471 18,233 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   
 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที� 01 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
     

     
     

บุคคลหรือกิจการอื#นที#เกี#ยวข้องกัน     
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,240,432 1,549,315 1,240,432 1,549,315 
รายไดเ้งินปันผล 650 844 650 844 
รายไดด้อกเบี)ย 75 111 75 111 
ซื)อวตัถุดิบ 306,262 324,600 306,262 324,600 
ซื)ออุปกรณ์ 1,348 3,285 1,348 3,285 
จ่ายค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 303 417 303 417 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอื�น 7,464 12,501 7,464 12,501 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� bG มิถุนายน 2560 และ 31 มีนาคม 2560 มีดงันี)  

 

ลกูหนี/การค้า – กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 516,964 353,458
บริษทัร่วม - 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 753,237 1,045,907
รวม 1,270,201 1,399,373

 
 
 

 

 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
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ลกูหนี/อื�น – กจิการที�เกี�ยวข้องกนั      งบการเงนิที#แสดงเงนิลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 

เงินปันผลค้างรับ  

กิจการอื#นที#เกี#ยวข้องกัน  
บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค คอนซูมเมอร์ 
   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 164,892
บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จาํกดั - 8,981
 - 173,873

อื�นๆ 

บริษทัใหญ่ - 1,061
บริษทัร่วม 1,498 1,513
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 16
 1,521 2,590
 
รวม 1,521 176,463

 
เงินให้กู้ยมืระยะสั/น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560  2560  2560 
 อัตราดอกเบี �ย     
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กิจการอื#นที#เกี#ยวข้องกัน     
บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั 0.80  0.80  49,409 74,274 

 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั) นแก่กิจการที� เกี� ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ) นสุดวันที�   
bG มิถุนายน Ff@G และ 2559 มีดงันี)    
 
เงินให้กู้ยมืระยะสั/น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 

กิจการอื#นที#เกี#ยวข้องกัน   
ณ วนัที� 1 เมษายน 74,274 36,198 
เพิ�มขึ)น 141,449 136,675 
ลดลง (166,314) (126,734) 
ณ วนัที# 30 มถุินายน 49,409 46,139 

 
เจ้าหนี/การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 130,718 134,894 

   
 

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

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2560  2560 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 124,950 294,130 
บริษทัร่วม 9,263 10,795 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนี/อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2560  2560 

 (พันบาท) 
กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,342 34,464 
รวม 137,555 339,389 

สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 
บ ริษัทได้ทําสัญ ญ ากับ  Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษัทดังกล่าวตกลงที� จะให้ข้อมูล                  
ดา้นเทคนิคและความช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี)  บริษทัตกลงที�จะตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธิa ในการ
ขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซึ� งคาํนวณตามวิธีการที�ไดต้กลงกนัให้แก่ 
MELCO สัญญานี) มีกาํหนดระยะเวลาห้าปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละห้าปี ถา้ฝ่ายหนึ� ง  
ฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอยา่งนอ้ยหกเดือนก่อนหมดสญัญา  

 
สัญญาเช่าสถานที'อาคารโ รงงาน 
 
บริษทัทาํสัญญาเช่าสถานที�อาคารโรงงานเพื�อเป็นโกดงัเก็บสินค้ากับบริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกัด            
มีกาํหนดระยะเวลาสองปีโดยมีอตัราค่าเช่าตามที�ระบุในสญัญา สัญญานี)จะต่ออายอุอกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ�งอย่างนอ้ยหกสิบวนัก่อนหมดสัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัไดแ้จง้ต่อ
สัญญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ)นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 ทั)งนี) ในเดือนมีนาคม 2559 คู่สัญญาไดต้กลง
เปลี�ยนแปลงอตัราค่าเช่าใหม่ โดยใหมี้ผลตั)งแต่เดือนเมษายน 2559 
 
สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั  
โดยบริษทัดงักล่าวตกลงที�จะใหบ้ริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสาํหรับเงินบาทของบริษทั ในการนี)  บริษทัผูกพนั
ที�จะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบี) ยในอตัราและวิธีการที�ตกลงกนัตามสัญญา โดยไม่มีกาํหนดสิ)นสุดสัญญา เวน้แต่
เป็นไปตามเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งในการสิ)นสุดสญัญาตามที�กาํหนดในสญัญา 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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4 ลูกหนี"การค้า  

 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 หมายเหตุ 2560  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  3 1,270,201 1,399,373 
กิจการอื�นๆ   145 293 
รวม  1,270,346 1,399,666 

    
  2560 2559 
  (พันบาท) 
หนี) สูญและหนี)สงสยัจะสูญสาํหรับ    
      งวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  - - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี)การคา้ มีดงันี)   

 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 

กิจการที#เกี#ยวข้องกัน 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,245,137 1,385,733 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน 25,064 13,640 
 1,270,201 1,399,373 

   



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 

กิจการอื#น  ๆ
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 145 279 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ   
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน - 12 
   3 - 6 เดือน - 2 
 1451145 293 

   
รวม 1,270,346 1,399,666 

 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั)งแต่ 3G วนั ถึง BFG วนั 
 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   

  ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที�          

30 มิถุนายน  2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 เมษายน  18,513  17,315 3,000 3,000 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก      
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 637  554 - - 
ณ วนัที# $C มถุินายน 19,150  17,869 3,000 3,000 

 
ไม่มีการซื)อและจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560  

 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 31 มีนาคม 2560 งบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียไดร้วมเงินลงทุน
ในหุน้ทุนของบริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ซึ� งบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียโดยคาํนวณจากงบการเงินของ
บริษทัดงักล่าว ซึ�งสอบทาน/ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�น 

 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� bG มิถุนายน Ff60 และ 31 มีนาคม Ff60 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ F559 มีดงันี)  
และ 

 งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
  สัดส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย  สามเดือนสิ)นสุดวนัที� 
  30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2560 2560 2560 2560 2560  2560  2560  2560  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์  ศูนยร์ับและ                
   เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้ 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 19,150 18,513 - - 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วน   เงินปันผลรับสาํหรับงวด 
บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน สามเดือนสิ)นสุดวนัที� 

  30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2560 2560 2560 2560 2560  2560  2560  2559 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

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

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมของบริษทัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั)นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณะชน 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6        เงนิลงทุนอื#น 
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั�วคราว   

เงินฝากระยะสั)นกบัสถาบนัการเงิน 2,500,000 2,500,000 
 2,500,000 2,500,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น   

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 9,564 11,032 
ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 157,362 157,362 

 166,926 168,394 

   
รวม 2,666,926 2,668,394 

 

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ณ วนัที� bG มิถุนายน Ff60 และ 31 มีนาคม Ff60 มีดงันี)  
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 bG มิถุนายน Ff60  31 มีนาคม 2560 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -     

หลักทรัพย์เผื�อขาย     

บริษทั กลุธรเคอร์บี)  จาํกดั (มหาชน) 4,965  9,114  4,965  10,582 
บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 300  450  300  450 
 5,265  9,564  5,265  11,032 
บวก การปรับมูลค่า 4,299  -  5,767  - 
รวม 9,564  9,564  11,032  11,032 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 29 

ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� bG มิถุนายน Ff60 และ 31 มีนาคม Ff60 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงันี)  
 

 งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
          เงินปันผลรับ 
  สัดส่วนความ        สาํหรับงวดสามเดือน 

บริษทัที�ลงทุน ประเภทธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สิ)นสุดวนัที� 
  30 31 30 31 30 31  30 31  30 31  30 30 
  มิถุนายน มีนาคม มิถุนายน มีนาคม มิถุนายน มีนาคม  มิถุนายน มีนาคม  มิถุนายน มีนาคม  มิถุนายน มิถุนายน 
  2560 2560 2560 2560 2560  2560  2560  2560  2560  2560  2560  2559 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ไทย รีฟริเจอเรชั�น ผลิตชิ)นส่วน 10.57 10.57 50,000 50,000 5,286 5,286 - - 5,286 5,286 264 264 
   คอมโพเนน้ท ์จาํกดั      ตวัทาํความเยน็             
บริษทั มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค ผลิต 10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 - - 
   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 - - 
   อุตสาหกรรม จาํกดั      สาํหรับ             
      เครื�องปรับอากาศ             

รวม      157,362 157,362 - - 157,362 157,362 264 264 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหาริมทรัพย์เพื#อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประกอบด้วยที� ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บริษัทร่วม และที�ดินที�ไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน     
มูลค่ายุติธรรมของที�ดินและอาคารที�ใหเ้ช่าแก่บริษทัร่วมคาํนวณโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ตามวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด
คิดลด โดยใชส้มมติฐานหลกัในการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมเกี�ยวกบัอตัราคิดลด และกระแสเงินสดรับสุทธิจากรายไดค่้าเช่า 
รวมถึงการทบทวนอายุการใชง้านโดยประมาณของอาคารที�ให้เช่าแก่บริษทัร่วม ส่วนมูลค่ายุติธรรมของที�ดินที�ไม่ไดใ้ช้
ในการดาํเนินงานพิจารณาตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ณ วนัที�  30 มิถุนายน 25@G มูลค่ายุติธรรมของที�ดินและ
อาคารที�ให้เช่าแก่บริษทัร่วม และที�ดินที�ไม่ไดใ้ช้ดาํเนินงาน มีจาํนวนเงินประมาณ 77.95 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2560: 
77.04 ล้านบาท)   
 

8 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซื)อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มี
ดงันี)  

 

  งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที� 30 มิถุนายน  2560  2559 

 
 
 

  
การซื)อและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

  
การซื)อและ 

การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 
และการโอน

ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง  954 - 281 - 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์  24,391 - 3,578 602 
เครื�องมือเครื�องใชใ้นโรงงาน  76,280 - 81,678 654 
อุปกรณ์สาํนกังาน  4,159 - 3,907 208 
ยานพาหนะ  - - 28  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั)ง  42,605 82,989 51,652 67,373 
รวม  148,389 82,989 141,124 68,837 

 

ที�ดินของบริษทัซึ� งมีราคาทุนประมาณ 9.30 ลา้นบาท ติดภาระจาํยอมบางส่วน 
 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 9          ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

 บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตสินคา้ในประเทศไทย และจาํหน่ายสินคา้ในประเทศและในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญี�ปุ่นและประเทศอื�น ๆ ขอ้มูลทางการเงินเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั
จาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจสาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี)  

 

 งบการเงินที#แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญี�ปุ่น  อื�น ๆ  รวม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 651,349  865,798  1,240,528  1,203,203  484,879  571,440  2,376,756 2,640,441 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 87,065  156,047  223,609  188,369  44,572  94,371  355,246 438,787 
ค่าใชจ้่ายที�ปันส่วนไม่ได ้             (178,675) (187,401) 
รายไดด้อกเบี)ยและเงินปันผล             16,475 15,629 
รายไดอ้ื�น             9,042 8,576 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ             (11,984) (5,779) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
  บริษทัร่วม 

             
637 

 
554 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             190,741 270,366 
ภาษีเงินได ้             (36,688) (53,861) 
กําไรสําหรับงวด             154,053 216,505 
               
สินทรัพยส์่วนงาน               
      ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 / 31 มีนาคม 2560             8,233,664 8,297,028 
หนี) สินส่วนงาน               
      ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 / 31 มีนาคม 2560             1,748,173 1,964,416 
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10 กําไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐานสาํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� bG มิถุนายน 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดที�
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยแสดงการคาํนวณ ดงันี)   
 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน   
 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ/นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560  2559 2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ        
       บริษทั (ขั)นพื)นฐาน) 154,053  216,505  153,416  215,951 

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

กําไรต่อหุ้น (ขั"นพื"นฐาน) (บาท) 7.00  9.84  6.97  9.82 

 

11       เครื#องมือทางการเงนิ 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางดงัต่อไปนี) แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชั)นมูลค่ายุติธรรม
สําหรับเครื� องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหนี) สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

   งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 

30 มถุินายน 2560      

      สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย 

มลูค่ายติุธรรม 

      

   ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 9,564  9,114 - 450 9,564 



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# $0 มิถุนายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 33 

   งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 

       

31 มนีาคม 2560       
      สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย 

มลูค่ายติุธรรม       

   ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 11,032  10,582 - 450 11,032 
 

มูลค่ายติุธรรมระดบั b สาํหรับตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย อา้งอิงราคาซื)อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย ์
 
ลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั)นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้หนี) การคา้และเจา้หนี) อื�น มีราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนี) สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนื�องจากเครื� องมือทางการเงิน
เหล่านี)จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั)น 

 

12       ภาระผูกพนักับกิจการที#ไม่เกี#ยวข้องกัน 

 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 bG มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   
สัญญาที'ยังไม่ได้รับรู้   
ซื)ออาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 56,993 49,617 
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 งบการเงินที#แสดงเงนิลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 bG มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2560  2560 
 (พันบาท) 

จาํนวนเงินขั/นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั/งสิ/น 

     ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได้   
ภายในหนึ�งปี 6,868 6,644 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,408 5,879 
รวม 13,276 12,523 
    

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบบัสําหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าสี�และหา้ปี สิ)นสุดในระยะเวลา
ต่าง ๆ กนั จนถึงปี 2564 ในการนี)  บริษทัผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราค่าเช่าต่อปีที�แตกต่างกนัตามที�ระบุไวใ้น
สญัญา 

 

13       เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 30.36 บาท เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ)น 667.9 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ภายในเดือนสิงหาคม 2560  

 

 


