
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล) ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด  
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(โศภิษฐ์ พรหมพล)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10042 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
7 สิงหาคม 2563 



 

30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2563 2563 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,359,181 964,561 1,359,181 964,561 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,420,000 2,330,000 2,420,000 2,330,000 

ลูกหน้ีการคา้ 4 903,135 1,118,692 903,135 1,118,692 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขอคืน 22,235 28,457 22,235 28,457 

ลูกหน้ีอ่ืน 4 28,897 32,064 28,897 32,064 

เงินปันผลคา้งรับ 4 -                    171,415             -                    171,415             

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 88,948 83,911 88,948 83,911 

สินคา้คงเหลือ 690,512 784,725 690,512 784,725 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,020 8,697 7,020 8,697 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,519,928 5,522,522 5,519,928 5,522,522 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3, 12 160,032 159,008 160,032 159,008 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 17,309 19,482 3,000 3,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,189 4,189 4,189 4,189 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,491,585 1,536,029 1,491,585 1,536,029 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3, 7 24,339 -                    24,339 -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33,655 35,394 33,655 35,394 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 85,176 85,043 85,176 85,043 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,367 19,387 19,367 19,387 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,835,652 1,858,532 1,821,343 1,842,050 

รวมสินทรัพย์ 7,355,580 7,381,054 7,341,271 7,364,572 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2563 2563 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 4 644,558 789,304 644,558 789,304

เจา้หน้ีอ่ืน 4 326,977             355,365             326,977             355,365             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3, 9 7,239                -                    7,239                -                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 72,013               48,953               72,013               48,953               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,129               11,337               12,129               11,337               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,062,916 1,204,959 1,062,916 1,204,959

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3, 9 17,030 -                    17,030 -                    

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 107,457 112,196 107,457 112,196

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 323,449 317,632 323,449 317,632

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 12,129 12,148 12,129 12,148

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 460,065 441,976 460,065 441,976

รวมหนีสิ้น 1,522,981 1,646,935 1,522,981 1,646,935

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามัญจาํนวน 19,800,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000 198,000 198,000 198,000

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

   (หุ้นสามัญจาํนวน 19,800,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000 198,000 198,000 198,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

        ทุนสาํรองอ่ืน 420,000 420,000 420,000 420,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,468,575 4,370,914 4,454,266 4,354,432

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,076) (2,895) (2,076) (2,895)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,832,599 5,734,119 5,818,290 5,717,637

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,355,580 7,381,054 7,341,271 7,364,572

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 8 1,828,440 1,866,346 1,828,440 1,866,346

รายไดจ้ากการลงทุน 4 14,035 15,920 14,035 15,920

รายไดอ้ื่น 4 12,261 17,759              12,261 17,759              

รวมรายได้ 1,854,736 1,900,025 1,854,736 1,900,025 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 1,492,151 1,620,964 1,492,151 1,620,964 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 78,242 93,423 78,242 93,423 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 146,023 175,586 146,023 175,586 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 15,364              9,051                15,364              9,051                

รวมค่าใช้จ่าย 1,731,780 1,899,024 1,731,780 1,899,024 

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 122,956 1,001 122,956 1,001 

ตน้ทุนทางการเงิน (90) -                   (90) -                   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (2,173) (1,487) -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 120,693 (486) 122,866 1,001 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (23,032) 651 (23,032) 651 

กาํไรสําหรับงวด 97,661 165 99,834 1,652 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 1,024 (263) 1,024 (263)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (205) 53 (205) 53

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 819 (210) 819 (210)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 98,480 (45) 100,653 1,442

กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 11 4.93 0.01 5.04 0.08 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พนับาท)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที่กาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายตุิธรรม

ที่ออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ ซื้อคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน อื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่น ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                  -                  -                  -                  -                  -                  165                 -                  165

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              (210)                (210)                

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

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที่กาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายตุิธรรม

ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่น ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2563 198,000 726,100 22,000 420,000 4,370,914 (2,895) 5,734,119

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                      -                      -                      -                      97,661                -                      97,661

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                  819                     819                     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      97,661                819                     98,480

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 198,000               726,100               22,000                420,000               4,468,575            (2,076)                 5,832,599            

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
7



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที่กาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายตุิธรรม

ที่ออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ ซื้อคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน อื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่น ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              (210)                (210)

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

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที่กาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายตุิธรรม

ที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อื่น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื่น ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2563 198,000 726,100 22,000 420,000 4,354,432 (2,895) 5,717,637

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                      -                      -                      -                      99,834                -                      99,834

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                  819                     819                     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      99,834                819                     100,653

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 198,000               726,100               22,000                420,000               4,454,266            (2,076)                 5,818,290            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 97,661 165 99,834 1,652

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23,032 (651) 23,032 (651)

ตน้ทุนทางการเงิน 90 -                   90 -                   

ค่าเส่ือมราคา 93,378 81,372 93,378 81,372

ค่าตดัจาํหน่าย 2,047 2,128 2,047 2,128

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 8,637 18,660 8,637 18,660

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,264 63,977 6,264 63,977

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 26,562 12,363 26,562 12,363

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,173                 1,487 -                   -                   

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 551 (875) 551 (875)

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (95) (14) (95) (14)

เงินปันผลรับ (276) (277) (276) (277)

ดอกเบ้ียรับ (9,465) (11,349) (9,465) (11,349)

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

246,265 162,692 246,265 162,692

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 191,528 395,457 191,528 395,457

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขอคืน 6,222 47 6,222 47

ลูกหน้ีอ่ืน 4,764 (7,613) 4,764 (7,613)

สินคา้คงเหลือ 93,662 (15,119) 93,662 (15,119)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,677 570 1,677 570

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20 454 20 454

เจา้หน้ีการคา้ (142,140) (219,515) (142,140) (219,515)

เจา้หน้ีอ่ืน (19,647) (125,591) (19,647) (125,591)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 792 8,032 792 8,032

จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (13,376) (17,193) (13,376) (17,193)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (447)                   -                   (447)                   -                   

จ่ายเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (19)                     -                   (19)                     -                   

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 369,301 182,221 369,301 182,221

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (310) (354) (310) (354)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 368,991 181,867 368,991 181,867

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (90,000) -                   (90,000)              -                   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 183 25 183 25

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,074) (102,480) (55,074) (102,480)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (308) (29) (308) (29)

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (54,089) (71,460) (54,089) (71,460)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,052 69,439 49,052 69,439

เงินปันผลรับ 171,692 277 171,692 277

ดอกเบ้ียรับ 7,860 10,724 7,860 10,724

ค่าเช่ารับ 4,301 4,310 4,301 4,310

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 33,617 (89,194) 33,617 (89,194)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,062)                -                   (2,062)                -                   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,062) -                   (2,062) -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 400,546 92,673 400,546 92,673

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (5,926)                (902)                   (5,926)                (902)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 394,620 91,771 394,620 91,771

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 เมษายน 964,561 789,953 964,561 789,953
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 1,359,181 881,724 1,359,181 881,724

   

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือระหวา่งงวดมีรายละเอียดดงัน้ี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือทั้งหมดระหวา่งงวด (47,120) (77,343) (47,120) (77,343)

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (7,954) (25,137) (7,954) (25,137)
ยอดซ้ือสุทธิที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด (55,074) (102,480) (55,074) (102,480)

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

12 

หมำยเหตุ  สำรบัญ หน้ำ 
    
1  ขอ้มูลทัว่ไป 13 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 13 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 14 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 
5  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 22 
6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23 
7  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 23 
8  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้ 24 
9  สญัญาเช่า 27 
10  ภาษีเงินได ้ 27 
11  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 27 
12  เคร่ืองมือทางการเงิน 28 
13  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30 
14  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 30 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  
“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธ์ิและเทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2563 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ี บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 
 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ดงันั้น บริษทัจึงไม่
ปรับปรุงข้อมูลท่ีน าเสนอในปี  2562 ทั้ งน้ี บริษัทไม่มีผลกระทบท่ีต้องปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 เมษายน 2563 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี  
TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของบริษทั ณ วนัท่ี 1 เมษายน 
2563 
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 
มูลค่าตาม
บญัชี  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 964,561  -  -  964,561 
ลูกหน้ีการคา้ 1,118,692  -  -  1,118,692 
ลูกหน้ีอ่ืน 32,064  -  -  32,064 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,911  -  -  83,911 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        
- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 2,330,000  -  -  2,330,000 
- ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,647  -  1,647  - 
- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาด 157,361 

 
- 

 
157,361 

 
- 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 2,489,008  -  159,008  2,330,000 

รวม 4,688,236  -  159,008  4,529,228 

        
เจา้หน้ีการคา้ 789,304  -  -  789,304 
เจา้หน้ีอ่ืน 355,365  -  -  355,365 
รวม 1,144,669  -  -  1,144,669 

 
บริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจ านวน 157.36 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคท์าง
กลยุทธ์ในระยะยาว บริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่
ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตรา
สารทุน บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ไม่มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 
ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสญัญาท่ีเคยระบุวา่เป็นสญัญาเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้
ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 
 
เดิมบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า ตาม TFRS 16 บริษทัไดป้ระเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หาก
สัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยบริษทัรับรู้ค่า
เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง บริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน 

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า 
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล 
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  

งบกำรเงินที่แสดง
เงินลงทุนตำมวธีิ

ส่วนได้เสีย  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 26,241  26,241 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (26,241)  (26,241) 

 
ทั้งน้ี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มและไดใ้ชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น บริษทัจึงรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 เป็นจ านวน 26.24 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มร้อยละ 1.40 ต่อปี 
 

4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 ส าหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์อยา่งมีสาระส าคญั 
 
นโยบายในการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2563 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 860,199  741,444 
รายไดอ่ื้น -  6 
ค่าลิขสิทธ์ิในการขายสินคา้ 40,394  40,651 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 55,726  58,009 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 11,866  13,167 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค -  2,992 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 1,083  3,890 
    
บริษัทร่วม    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 12  20 
รายไดค่้าเช่า 4,294  4,294 
รายไดอ่ื้น 170  157 
ค่าบริการบริหารสินคา้ 11,949  18,468 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 795  1,724 
    
ผู้บริหำรส ำคญั    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,191  21,781 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 361  405 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3  4 
 รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 18,555  22,190 

    
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 967,695  1,124,330 
ซ้ือวตัถุดิบ 269,130  246,533 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    
ซ้ืออุปกรณ์ 775  4,422 
รายไดด้อกเบ้ีย 306  70 
รายไดอ่ื้น 301  99 
ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 1,096  2,435 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายและบริหาร 12,581  9,788 
 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2563  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 329,119  345,082 
บริษทัร่วม 61  5 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 573,810  773,459 
 902,990  1,118,546 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 
สุทธิ 902,990  1,118,546 

    
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับ    
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  - 

  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2563  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 109  1,232 
บริษทัร่วม 1,479  1,485 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 532  1,446 
 2,120  4,163 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 
สุทธิ 2,120  4,163 

    
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับ    
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  - 

 
เงินปันผลค้างรับ งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2563  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  171,415 

 
  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 มีดงัน้ี 
 

 อตัรำดอกเบีย้  
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม      
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 
 2563  2563  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.60 - 1.56  0.22 - 1.56  83,911  54,089  (49,052)  88,948 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า    

 
-  -  -  - 

สุทธิ     83,911      88,948 
 

เจ้าหน้ีการค้า งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2563  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,433  104,500 
 

เจ้าหน้ีอื่น งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 
 2563  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 108,326  139,413 
บริษทัร่วม 5,159  6,905 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,732  25,998 
รวม 119,217  172,316 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 มีนาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 
  สดัส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับ 

บริษทัท่ีลงทุน ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  2563 2563 2563 2563 2563  2563  2563  2563  2563  2562 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ ศูนยรั์บและ                
   เอก็ซ์เพรส จ ากดั กระจายสินคา้ 27.12 27.12 11,060 11,060 3,000  3,000  17,309  19,482  -  - 

 

  
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความ         เงินปันผลรับส าหรับ 

บริษทัท่ีลงทุน เป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน  31 มีนาคม 30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2563  2563 2563  2563  2563  2563  2563  2563  2563  2563  2563  2562 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์                       
   เอก็ซ์เพรส จ ากดั 27.12  27.12 11,060  11,060  3,000  3,000  -  -  3,000  3,000  -  - 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

 การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก 

-ราคาตามบญัชีสุทธิ 
  (พันบาท) 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  960  - 
อาคารและส่วนปรับปรุง  4,519  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  1,009  - 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นโรงงาน  23,852  (60) 
อุปกรณ์ส านกังาน  708  (29) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  32,371  (16,298) 
รวม  63,419  (16,387) 

 
7 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้แยกตามประเภทของสินทรัพยท่ี์เช่า มีดงัน้ี 
 

 
  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน  ยานพาหนะ  รวม 
 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 3(ข)  12,481  13,760  26,241 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (624)  (1,278)  (1,902) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563   11,857  12,482  24,339 

 
  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์
เดียวกนั โดยบริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานพิจารณาส่วนงานธุรกิจบริหารงานโดยพิจารณาส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดงัน้ี 
 
• ส่วนงาน 1 ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศไทย 
• ส่วนงาน 2 ขายสินคา้ในประเทศญ่ีปุ่น 
• ส่วนงาน 3 ขายสินคา้ในประเทศอ่ืน ๆ 
 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีมีการบริหารจดัการแยกต่างหากเน่ืองจากมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งน้อย
ทุกเดือน 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรจาก
การด าเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรจากการด าเนินงานในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่นและ
ประเทศอ่ืน ๆ ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญ่ีปุ่ น  อื่น ๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 576,754  681,208  929,413  819,754  322,273  365,384  1,828,440  1,866,346 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 91,607  80,590  159,486  111,007  22,788  (10,600)  273,881  180,997 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (161,857)  (204,624) 
รายไดจ้ากการลงทุน             14,035  15,920 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ             (15,364)  (9,051) 
รายไดอ้ื่น             12,261  17,759 
ตน้ทุนทางการเงิน             (90)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (2,173)  (1,487) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้             120,693  (486) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             (23,032)  651 
ก ำไรส ำหรับปี             97,661  165 

สินทรัพยส่์วนงาน                
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563/ 31 มีนาคม 2563             7,355,580  7,381,054 

หน้ีสินส่วนงาน                
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563/ 31 มีนาคม 2563             1,522,981  1,646,935 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ต่างประเทศ 
 ในประเทศ  ญ่ีปุ่ น  อื่น ๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
การจ าแนกรายได้                
                
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 576,754  681,208  929,413  819,754  322,273  365,384  1,828,440  1,866,346 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 576,754  681,208  929,413  819,754  322,273  365,384  1,828,440  1,866,346 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สัญญำเช่ำ 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 90  90 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  290  290 
 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 2.06 ลา้นบาท 
 

10 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คือ ร้อยละ 
19.08 (31 มีนาคม 2563: ร้อยละ 7.34) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากความแตกต่าง
ระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 
 

11 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน   
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ        
   บริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 97,661  165  99,834  1,652 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 19,800  19,800  19,800  19,800 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 4.93  0.01  5.04  0.08 
 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

  งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน               
ตราสารทุน  160,032  -  160,032  2,162  -  157,870  160,032 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  160,032  -  160,032         



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสียและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563          
สินทรัพย์ทางการเงิน 
   ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,647  1,120  -  527  1,647 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็น
นยัส าคญั เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็น
อิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี บริษทัพิจารณาวา่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดยอา้งอิง
จากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก 
 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดย
อา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและ
ประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
  



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อย 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  30 

13 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้  
อาคารและอุปกรณ์ 46,810 

  
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน 
   ที่บอกเลิกไม่ได้  
ภายใน 1 ปี 625 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีหนังสือค ้าประกนับริษทัท่ีธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูอ้อกให้กบัการ
ไฟฟ้านครหลวง เป็นจ านวนเงิน 15.77 ลา้นบาท 
 

14 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 15.70 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 310.86 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
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