
  

 

 

 

 

 

 

บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ      

ณ วนัที  มิถุนายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสด             

เฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  มิถุนายน 2562  และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  

(ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสาํคญัทงัหมดซึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34          

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(โศภิษฐ์ พรหมพล)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 

 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

8 สิงหาคม 2562 

 



 

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2562 2562 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 881,724           789,953           881,724           789,953           

เงินลงทุนชวัคราว 2,100,000         2,100,000         2,100,000         2,100,000         

ลูกหนีการคา้ 3, 5 911,755           1,320,573         911,755           1,320,573         

ภาษีมูลค่าเพมิขอคืน 32,597             32,644             32,597             32,644             

ลูกหนีอืน 3 33,193             24,973             33,193             24,973             

เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 25,243             23,222             25,243             23,222             

สินคา้คงเหลือ 912,607           896,613           912,607           896,613           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6,899               7,469               6,899               7,469               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,904,018         5,195,447         4,904,018         5,195,447         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือขาย 4 4,850               5,113               4,850               5,113               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 18,059             19,546             3,000               3,000               

เงินลงทุนระยะยาวอืน 4 157,362           157,362           157,362           157,362           

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 4,189               4,189               4,189               4,189               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,417,697         1,421,738         1,417,697         1,421,738         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,075             41,174             39,075             41,174             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,713             76,009             76,713             76,009             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 25,318             25,418             25,318             25,418             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,743,263         1,750,549         1,728,204         1,734,003         

รวมสินทรัพย์ 6,647,281         6,945,996         6,632,222         6,929,450         

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2562 2562 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้ 658,343           879,201           658,343           879,201           

เจา้หนีอืน 329,481           480,769           329,481           480,769           

หนีสินหมุนเวียนอืน 22,428             14,396             22,428             14,396             

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,010,252         1,374,366         1,010,252         1,374,366         

หนีสินไม่หมุนเวยีน

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 105,030           103,563           105,030           103,563           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8 301,324           237,347           301,324           237,347           

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ 13,320             13,320             13,320             13,320             

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 419,674           354,230           419,674           354,230           

รวมหนีสิน 1,429,926         1,728,596         1,429,926         1,728,596         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 220,000           220,000           220,000           220,000           

หุน้ทุนซือคืน (970,420)          (970,420)          (970,420)          (970,420)          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

        สาํรองหุน้ทุนซือคืน 970,420           970,420           970,420           970,420           

        ทุนสาํรองอืน 420,000           420,000           420,000           420,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,829,587         3,829,422         3,814,528         3,812,876         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (332)                 (122)                 (332)                 (122)                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,217,355         5,217,400         5,202,296         5,200,854         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,647,281         6,945,996         6,632,222         6,929,450         

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ตามวธีิส่วนได้เสีย

งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 9 1,866,346          1,986,789       1,866,346          1,986,789       

รายไดจ้ากการลงทุน 3 15,920              18,722           15,920              18,722            

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                  27,702           -                  27,702            

รายไดอื้น 3 17,759              9,879             17,759              9,879              

รวมรายได้ 1,900,025          2,043,092       1,900,025          2,043,092       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,620,964          1,738,249       1,620,964          1,738,249       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 93,423              88,711           93,423              88,711            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 175,586            176,147          175,586            176,147          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 9,051                -               9,051                -               

รวมค่าใช้จ่าย 1,899,024          2,003,107       1,899,024          2,003,107       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (1,487)               (1,022)            -               -             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (486)                  38,963           1,001                39,985            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 651                   (6,724)            651                   (6,724)            

กาํไรสําหรับงวด 165                   32,239           1,652                33,261            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 4 (263)                  (926)               (263)                  (926)               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 53                     185                53                     185                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (210)                  (741)               (210)                  (741)               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (45)                    31,498           1,442                32,520            

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 11 0.01 1.47 0.08 1.51 

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 เมษายน 2561 220,000         726,100         22,000           420,000         4,985,235        1,967                  6,375,302         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -              -               -              -              32,239             -                   32,239              

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -              -               -              -              -                 (741)                   (741)                  

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -               -              -              32,239             (741)                   31,498              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2561 220,000         726,100         22,000           420,000         5,017,474        1,226                  6,406,800         

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ ซือคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 เมษายน 2562 220,000         (970,420)       726,100         22,000           970,420         420,000         3,829,422        (122)                    5,217,400         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -              -              -               -              -              -              165                  -                    165                   

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -              -              -               -              -              -              -                 (210)                    (210)                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -              -              -               -              -              -              165                  (210)                    (45)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 220,000         (970,420)       726,100         22,000           970,420         420,000         3,829,587        (332)                    5,217,355         

งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 เมษายน 2561 220,000         726,100         22,000           420,000         4,968,728        1,967                  6,358,795         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -              -               -              -              33,261             -                   33,261              

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -              -               -              -              -                 (741)                   (741)                  

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -               -              -              33,261             (741)                   32,520              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2561 220,000         726,100         22,000           420,000         5,001,989        1,226                  6,391,315         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ ซือคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 เมษายน 2562 220,000         (970,420)       726,100         22,000           970,420         420,000         3,812,876        (122)                    5,200,854         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -              -              -               -              -              -              1,652               -                    1,652                

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -              -              -               -              -              -              -                 (210)                    (210)                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -              -              -               -              -              -              1,652               (210)                    1,442                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 220,000         (970,420)       726,100         22,000           970,420         420,000         3,814,528        (332)                    5,202,296         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 165                  32,239             1,652               33,261             

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (651)                 6,724               (651)                 6,724               

ค่าเสือมราคา 81,372             83,541             81,372             83,541             

ค่าตดัจาํหน่าย 2,128               2,029               2,128               2,029               

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 18,660             10,500             18,660             10,500             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 63,977             5,070               63,977             5,070               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 12,363             (21,370)            12,363             (21,370)            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,487               1,022               -                 -                 

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (875)                 (15,214)            (875)                 (15,214)            

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (14)                   543                  (14)                   543                  

เงินปันผลรับ (277)                 (473)                 (277)                 (473)                 

ดอกเบียรับ (11,349)            (13,955)            (11,349)            (13,955)            

ค่าเช่ารับ (4,294)              (4,294)              (4,294)              (4,294)              

162,692           86,362             162,692           86,362             

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 395,457           226,740           395,457           226,740           

ภาษีมูลค่าเพิมขอคืน 47                    (26,615)            47                    (26,615)            

ลูกหนีอืน (7,613)              1,653               (7,613)              1,653               

สินคา้คงเหลือ (15,119)            59,681             (15,119)            59,681             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 570                  2,124               570                  2,124               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 454                  1,520               454                  1,520               

เจา้หนีการคา้ (219,515)          (95,893)            (219,515)          (95,893)            

เจา้หนีอืน (125,591)          (160,472)          (125,591)          (160,472)          

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,032               1,259               8,032               1,259               

จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (17,193)            (12,994)            (17,193)            (12,994)            

จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ -                 (56)                   -                 (56)                   

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 182,221           83,309             182,221           83,309             

ภาษีเงินไดจ้่ายออก (354)                 (336)                 (354)                 (336)                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 181,867           82,973             181,867           82,973             

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวลดลง -                 950,000           -                 950,000           

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 25                    325                  25                    325                  

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (102,480)          (76,901)            (102,480)          (76,901)            

เงินสดจ่ายเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (29)                   (480)                 (29)                   (480)                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (71,460)            (73,099)            (71,460)            (73,099)            

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 69,439             85,220             69,439             85,220             

เงินปันผลรับ 277                  473                  277                  473                  

ดอกเบียรับ 10,724             12,131             10,724             12,131             

ค่าเช่ารับ 4,310               4,321               4,310               4,321               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (89,194)            901,990           (89,194)            901,990           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 92,673             984,963           92,673             984,963           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (902)                 -                 (902)                 -                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 91,771             984,963           91,771             984,963           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที 1 เมษายน 789,953           609,288           789,953           609,288           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 30 มิถุนายน 881,724           1,594,251        881,724           1,594,251        

   

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ทีดิน อาคารและอุปกรณที์ซือระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงันี

ทีดิน อาคารและอุปกรณที์ซือทงัหมดในระหวา่งงวด (77,343)            (68,310)            (77,343)            (68,310)            

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณล์ดลง (25,137)            (8,591)              (25,137)            (8,591)              

ยอดซือสุทธิทีดนิ อาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงนิสด (102,480)          (76,901)            (102,480)          (76,901)            

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

(พันบาท)

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 8 สิงหาคม 2562 

 

1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษัทดาํเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครืองหมายการค้า              

“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิและเทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปี และจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 

 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนเพือให้ข้อมูลเพิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  มีนาคม 2 

งบการเงินนีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทังหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ข้อมูล 

ทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้

ดงันนัการอา่นงบการเงินระหวา่งกาลนีจึงควรอา่นควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที  มีนาคม 2 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใชใ้นการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนนัเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัทีใชใ้น

การจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  มีนาคม 2 เวน้แต่การรับรู้รายไดที้ตอ้งใชวิ้จารณญาณเพิมเติมใน

การพจิารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือ รับรู้ตลอด

ช่วงเวลาหนึงตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกับลูกค้า 

(“TFRS 15”) ทีบริษทัถือปฏิบติัเป็นครังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  เรือง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที  เรือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตาม TFRS  บริษัทรับรู้รายได้เมือลูกค้ามีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ด้วยจาํนวนเงินทีสะท้อนถึง 

สิงตอบแทนทีบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบ 

การควบคุม เพือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง ในขณะที TAS  

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสําคญั

ไปให้กบัผูซื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขนัความสาํเร็จของรายการ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัจะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นันหรือมีความไม่แน่นอน 

ทีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนัน ซึงการเปลียนแปลงนโยบาย

การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

นอกจากนี บริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวด

ปัจจุบนัมาถือปฏิบตัิในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทีออกและปรับปรุงใหม่ทเีกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 15 

 

3 บุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 สําหรับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน ไม่มีการ

เปลียนแปลงความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสาํคญั 

 

นโยบายในการกาํหนดราคาไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวันที 

30 มิถุนายน 2562 
 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน สรุปไดด้งันี 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที  มิถุนายน  2562  2561 

  (พันบาท) 

บริษัทใหญ่     

รายไดจ้ากการขายสินคา้  741,444  760,908 

รายไดอื้น  6  18 

คา่ลิขสิทธิในการขายสินคา้  40,651  44,487 

คา่พฒันาผลิตภณัฑ ์  58,009  56,059 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที  มิถุนายน  2562  2561 

  (พันบาท) 

บริษัทใหญ่     

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้  13,167  11,913 

คา่ความช่วยเหลือทางเทคนิค  2,992  2,667 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร  3,890  3,895 

     

บริษัทร่วม     

รายไดจ้ากการขายสินคา้  20  - 

รายไดค้า่เช่า  4,294  4,294 

รายไดอื้น  157  156 

คา่บริการบริหารสินคา้  18,468  20,004 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร  1,724  1,531 

     

ผู้บริหารสําคญั     

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

 ผลประโยชน์ระยะสัน  21,781  20,793 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  405  261 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน  4  2 

 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั  22,190  21,056 

     

กจิการอนืทีเกยีวข้องกนั     

รายไดจ้ากการขายสินคา้  1,124,330 1,224,887 

ซือวตัถุดิบ  246,533 269,576 

ซืออุปกรณ์  4,422 1,048 

รายไดเ้งินปันผล  - 458 

รายไดด้อกเบีย  70 47 

รายไดอื้น  99 314 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที  มิถุนายน  2562  2561 

  (พันบาท) 

กจิการอนืทีเกยีวข้องกนั    

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้  2,435 174 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร  9,788  10,761 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที  มิถุนายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562 มีดงันี 
 

ลกูหนีการค้า - กจิการทเีกยีวข้องกนั งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2562  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 260,073  370,941 

บริษทัร่วม 10  10 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 651,590  949,403 

รวม 911,673  1,320,354 
 

ลกูหนีอนื - กจิการทีเกยีวข้องกัน งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2562  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 340  2,471 

บริษทัร่วม 1,479  1,495 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 27  1,375 

รวม 1,846  5,341 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลือนไหวของเงินให้กู้ยมืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน 

2562 มีดงันี 

 

 อตัราดอกเบยี  

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที 

31 มีนาคม  

ณ วนัที 

30 มิถุนายน  

ณ วนัที 

31 มีนาคม      

ณ วนัที 

30 มิถุนายน 

 2562  2562  2562  เพมิขนึ  ลดลง  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 1.00  1.00  23,222  71,460  (69,439)  25,243 

 

เจ้าหนกีารค้า - กจิการทีเกยีวข้องกัน งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2562  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 82,772  123,646 

 

เจ้าหนอีนื - กจิการทีเกยีวข้องกนั งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2562  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 111,101  272,476 

บริษทัร่วม 7,018  8,693 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 2,710  31,171 

รวม 120,829  312,340 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงนิลงทุนระยะยาว 

 

รายการเคลือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  ของเงินลงทุนระยะยาวมีดงันี 

 

  

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ณ วนัที 

31 มีนาคม      

การปรับ 

มูลคา่  

ณ วนัที 

30 มิถุนายน 

  2562  ซือ  ขาย  ยุติธรรม  2562 

  (พันบาท) 

เงนิลงทุนระยะยาว           

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพย ์

   เผือขาย 

 

5,113  -  -  (263)  4,850 

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่น 

ความตอ้งการของตลาด 

 

157,362  -  -  -  157,362 

สุทธ ิ  162,475  -  -  (263)  162,212 

 

5 ลูกหนีการค้า 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 

 2562  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 882,884  1,299,704 

เกินกาํหนดชาํระ    

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 28,871  20,869 

รวม 911,755  1,320,573 

  

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 3  วนั ถึง  วนั 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท ี  มิถุนายน 62 และ 31 มีนาคม 62 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 

และ 

 งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย 

  สัดส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

 ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  สามเดือนสินสุดวนัที 

  30 

มิถุนายน 

31 

มีนาคม 

30 

มิถุนายน 

31 

มีนาคม 

30 

มิถุนายน  

31 

มีนาคม  

30 

มิถุนายน  

31 

มีนาคม  

30 

มิถุนายน  

30 

มิถุนายน 

  2562 2562 2562 2562 2562  2562  2562  2562  2562  2561 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม    

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ ศูนยรั์บและ                

   เอก็ซ์เพรส จาํกดั    กระจายสินคา้ 27.12 27.12 11,060 11,060 3,000  3,000  18,059  19,546  -  - 

 

  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สัดส่วน       เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

  ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ สามเดือนสินสุดวนัที 

  

30 

มิถุนายน 

31 

มีนาคม 

30 

มิถุนายน 

31 

มีนาคม 

30 

มิถุนายน  

31 

มีนาคม  

30 

มิถุนายน  

31 

มีนาคม  

30 

มิถุนายน  

31 

มีนาคม  

30 

มิถุนายน  

30 

มิถุนายน 

  2562 2562 2562 2562 2562  2562  2562  2562  2562  2562  2562  2561 

บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์                    

   เอก็ซ์เพรส จาํกดั 27.12 27.12 11,060 11,060 3,000  3,000  -  -  3,000  3,000  -  - 

 

บริษทัร่วมดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยและไม่ใช่บริษทัซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี 0 มถุินายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอปุกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 มีดงันี 

 

  

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

  

การซือ 

และการโอนเขา้ 

-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 

และการโอนออก 

-ราคาตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุง  4,784 - 

เครืองจกัรและอุปกรณ์  2,722 - 

เครืองมือเครืองใชใ้นโรงงาน  38,375 - 

อุปกรณส์าํนกังาน  1,087 (11) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตงั  69,090 (38,715) 

รวม  116,058 (38,726) 

 

8 ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายคา่ชดเชยให้

ลูกจา้งทีถูกเลิกจา้งเพิมเติม หากลูกจ้างทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่า

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั บริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานเพือให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสหนึงปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํให้บริษทั

รับรู้ประมาณการหนีสินผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีตเพิมขึน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจาํนวน 57.41 ลา้นบาท และ 57.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจาํหน่ายสินคา้ทงัในประเทศและ

ประเทศอืนๆ ขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 
 

ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ตามเขตภูมิศาสตร์ 
 

 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญปีุ่ น  อืนๆ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561  2562  

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 681,208  707,552  819,754  850,824  365,384  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 80,590  79,537  111,007  99,186  (10,600)  

ค่าใชจ่้ายทีปันส่วนไมไ่ด ้           

รายไดจ้ากการลงทุน           

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ           

รายไดอื้น           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้           

กาํไรสําหรับงวด           

           

สินทรัพยส่์วนงาน           

   ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 / 31 มนีาคม 2562           

หนีสินส่วนงาน           

   ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 / 31 มนีาคม 2562           
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10 ภาษเีงนิได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดขึ้นอยู่กับการประมาณการทีดีทีสุดของฝ่ายบริหารเกียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถวัเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกัทีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเต็มปีทีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินได ้

ทีแทจ้ริงรวมของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองเป็นระยะเวลาสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน 2 คือร้อยละ 

65.09 (31 มีนาคม 2562: ร้อยละ 5.85) การเปลียนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงมีสาเหตุหลักจากการใช้

ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีและการเปลียนแปลงของผลต่างทางภาษีชวัคราวในระหวา่งงวด 

 

11 กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มิถุนายน 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดที

เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดยแสดงการคาํนวณดงันี 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท/พนัหุ้น) 

กาํไรทเีป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของ        

       บริษทั (ขนัพนืฐาน) 165  32,239  1,652  33,261 

จาํนวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว* 19,800  22,000  19,800  22,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขนัพนืฐาน) (บาท) 0.01  1.47  0.08  1.51 

 

*เมือวนัที 24 ตลุาคม 2561 บริษทัซือหุน้คืนจาํนวน 2.2 ลา้นหุน้ 

 

12 เครืองมอืทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรม 

แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหาก

มูลคา่ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรมอยา่งสมเหตสุมผล 
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   งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย 

   และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลคา่ตามบญัชี  มูลคา่ยติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 มิถุนายน 2562      

      สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายตุิธรรม 

 

      

 

   

   ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 4,850  4,325  -  525  4,850 

          

31 มนีาคม 2562          

      สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายตุิธรรม          

   ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 5,113  4,596  -  517  5,113 

 

มูลคา่ยตุิธรรมระดบั  สาํหรับตราสารทนุทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย อา้งอิงราคาซือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย ์

 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินให้กูยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน มีราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเครืองมือทางการเงิน

เหล่านีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

 

13 ภาระผูกพนักบักจิการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

ณ วนัที  มถุินายน  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้  

อาคารและอปุกรณ ์ 66,072 
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 งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

ณ วนัที  มถุินายน  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

จาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายในอนาคตทงัสิน 

     ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทบีอกเลิกไม่ได้  

ภายในหนึงปี 5,472 

หลงัจากหนึงปีแตไ่ม่เกินหา้ปี 9,650 

รวม 15,122 
 

 

14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 25 กรกฎาคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจัดสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 4.55 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 90.1 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู ้

ถือหุน้ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

 

15 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทยีังไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และคาดว่าจะมี

ผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมือนาํมาถือ

ปฏิบติัเป็นครังแรก โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีทเีริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7* การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9* เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 สัญญาเช่า  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32* การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมา ตรฐานการรายงานทา งกา รเ งิน 

ฉบบัที 16* 
การป้องกันความเสียงของเ งินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ตา่งประเทศ 
การตีความมา ตรฐานการรายงานทา งกา รเ งิน 

ฉบบัที 19* 
การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเกยีวข้องกบัเครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพย ์

ทางการเงินและหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึง

หลกัการบัญชีของอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกันความเสียง เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี 

ผลบงัคบัใช้ จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบั 

ทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ได้นําเสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ซึงยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสันหรือ

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ ส่วนการบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีทีมีผลบงัคบัใช้

ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน เมือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

ขณะนีผู ้บริหารกาํลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่องบการเงินในงวดแรกทีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 


