
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ      

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด     

ทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563  

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน)     

ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูล 

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมด 

ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นตอ่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(โศภิษฐ์ พรหมพล)  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

11 กุมภาพนัธ์ 2564 



 

31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2563 2563 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,391,006 964,561 1,391,006 964,561 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 2,500,000 2,330,000 2,500,000 2,330,000 

ลูกหนีการคา้ 4 972,721 1,118,692 972,721 1,118,692 

ภาษีมูลคา่เพิมขอคืน 39,019 28,457 39,019 28,457 

ลูกหนีอืน 4 26,736 32,064 26,736 32,064 

เงินปันผลคา้งรับ 4 97,284               171,415             97,284 171,415            

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 91,860 83,911 91,860 83,911 

สินคา้คงเหลือ 719,734 784,725 719,734 784,725 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,288 8,697 7,288 8,697 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,845,648 5,522,522 5,845,648 5,522,522 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 3, 13 160,159 159,008 160,159 159,008 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 16,631 19,482 3,000 3,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3,908 4,189 3,908 4,189 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,476,770 1,536,029 1,476,770 1,536,029 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3, 7 21,961 -                     21,961 -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 31,218 35,394 31,218 35,394 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 85,930 85,043 85,930 85,043 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 13,929 19,387 13,929 19,387 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,810,506 1,858,532 1,796,875 1,842,050 

รวมสินทรัพย์ 7,656,154 7,381,054 7,642,523 7,364,572 

บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2563 2563 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 4 648,947 789,304 648,947 789,304

เจา้หนีอืน 4 255,547             355,365             255,547             355,365            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 9 7,671                 -                     7,671                 -                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,447               48,953               19,447               48,953              

หนีสินหมุนเวียนอืน 19,465               11,337               19,465               11,337              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 951,077 1,204,959 951,077 1,204,959

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 9 14,682 -                     14,682 -                    

ประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 106,355 112,196 106,355 112,196

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 334,366 317,632 334,366 317,632

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ 12,050 12,148 12,050 12,148

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 467,453 441,976 467,453 441,976

รวมหนีสิน 1,418,530 1,646,935 1,418,530 1,646,935

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามญัจาํนวน 19,800,000 หุ้น มลูค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000 198,000 198,000 198,000

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

   (หุ้นสามญัจาํนวน 19,800,000 หุ้น มลูค่า 10 บาทต่อหุ้น) 198,000 198,000 198,000 198,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 726,100 726,100 726,100 726,100

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,873,499 4,370,914 4,859,868 4,354,432

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,975) (2,895) (1,975) (2,895)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,237,624 5,734,119 6,223,993 5,717,637

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,656,154 7,381,054 7,642,523 7,364,572

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 8 1,926,115 1,559,172 1,926,115 1,559,172

รายไดจ้ากการลงทุน 4 119,677 139,188 119,677 139,188

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -               4,107 -               4,107

รายไดอื้น 4 14,559 7,552 14,559 7,552

รวมรายได้ 2,060,351 1,710,019 2,060,351 1,710,019 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 1,567,948 1,302,395 1,567,948 1,302,395 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 115,321 78,081 115,321 78,081 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 153,153 165,325 153,153 165,325 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 14,312             -               14,312             -               

รวมค่าใช้จ่าย 1,850,734 1,545,801 1,850,734 1,545,801 

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 209,617 164,218 209,617 164,218 

ตน้ทุนทางการเงิน (83) -               (83) -               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (334) (1,476) -               -               

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 209,200 162,742 209,534 164,218 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (19,124) (7,030) (19,124) (7,030)

กาํไรสําหรับงวด 190,076 155,712 190,410 157,188 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 171 (430) 171 (430)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (34) 86 (34) 86

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 137 (344) 137 (344)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 190,213 155,368 190,547 156,844

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 9.60 7.86 9.62 7.94 

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 8 5,957,929 5,434,797 5,957,929 5,434,797

รายไดจ้ากการลงทุน 4 464,246 292,838 464,270 293,018

รายไดอื้น 4 38,890 31,793 38,890 31,793

รวมรายได้ 6,461,065 5,759,428 6,461,089 5,759,608 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4 4,771,981 4,634,045 4,771,981 4,634,045 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 301,232 281,664 301,232 281,664 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 459,953 528,177 459,953 528,177 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 18,623             5,016               18,623             5,016               

รวมค่าใช้จ่าย 5,551,789 5,448,902 5,551,789 5,448,902 

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 909,276 310,526 909,300 310,706 

ตน้ทุนทางการเงิน (258) -                   (258) -                   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (2,827) (3,119) -                   -                   

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 906,191 307,407 909,042 310,706 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (92,746) (9,852) (92,746) (9,852)

กาํไรสําหรับงวด 813,445 297,555 816,296 300,854 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 1,150 (1,429) 1,150 (1,429)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (230) 286 (230) 286

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 920 (1,143) 920 (1,143)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 814,365 296,412 817,216 299,711

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 41.08 15.03 41.23 15.19 

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

บริษัท กนัยงอเีลคทริก จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายตุิธรรม

ทีออก หุ้นทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซือคืน มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    ตดัหุ้นทุนซือคืน - ลดหุ้นสามญั (22,000) 970,420 -                  -                  (970,420) -                  22,000 -                  -                  

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                  -                  -                  -                  -                  -                  (90,090)           -                  (90,090)

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (22,000) 970,420           -                  -                  (970,420)         -                  (68,090) -                  (90,090)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น (22,000) 970,420           -                  -                  (970,420)         -                  (68,090) -                  (90,090)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                  -                  -                  -                  -                  -                  297,555           -                  297,555

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  (1,143)             (1,143)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  -                  297,555           (1,143)             296,412

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 198,000           -                  726,100           22,000             -                  420,000           4,058,887        (1,265)             5,423,722        

งบการเงนิทแีสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงนิลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายติุธรรม

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย อนื ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบ็ดเสร็จอนื ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                          -                          -                          -                          (310,860)                  -                          (310,860)

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                          -                          -                          (310,860) -                          (310,860)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          -                          (310,860) -                          (310,860)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                          -                          -                          -                          813,445                   -                          813,445

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื -                          -                          -                          -                          -                           920                          920

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          813,445                   920                          814,365

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 198,000                   726,100                   22,000                     420,000                   4,873,499                (1,975)                     6,237,624                

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายตุิธรรม

ทีออก หุ้นทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซือคืน มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    ตดัหุ้นทุนซือคืน - ลดหุ้นสามญั (22,000) 970,420 -                      -                      (970,420) -                      22,000 -                      -                      

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                      -                      -                      -                      -                  -                      (90,090)               -                      (90,090)               

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น (22,000) 970,420              -                      -                      (970,420)             -                      (68,090) -                      (90,090)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น (22,000) 970,420              -                      -                      (970,420)             -                      (68,090) -                      (90,090)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      -                      300,854              -                      300,854              

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (1,143)                 (1,143)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      300,854              (1,143)                 299,711

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 198,000              -                      726,100              22,000                -                      420,000              4,045,640            (1,265)                 5,410,475            

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายตุิธรรม

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                             -                             -                             -                             (310,860)                     -                             (310,860)                     

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             -                             (310,860) -                             (310,860)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                             -                             -                             -                             (310,860)                     -                             (310,860)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไร -                             -                             -                             -                             816,296                      -                             816,296                      

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                             -                             -                             -                             -                             920                             920

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                             -                             -                             -                             816,296                      920                             817,216

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 198,000                      726,100                      22,000                        420,000                      4,859,868                   (1,975)                        6,223,993                   

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 813,445 297,555 816,296 300,854

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 92,746 9,852 92,746 9,852

ตน้ทุนทางการเงิน 258 -                  258 -                  

ค่าเสือมราคา 286,220 255,327 286,220 255,327

ค่าตดัจาํหน่าย 6,162 6,219 6,162 6,219

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 281 -                  281 -                  

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 58,719 59,495 58,719 59,495

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18,793 77,109 18,793 77,109

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 22,245 2,739 22,245 2,739

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,827 3,119 -                  -                  

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (5,737) (7,772) (5,737) (7,772)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (257) 349 (257) 349

เงินปันผลรับ (425,344) (243,267) (425,368) (243,447)

ดอกเบียรบั (26,019) (36,688) (26,019) (36,688)

ค่าเช่ารับ (12,883) (12,883) (12,883) (12,883)

831,456 411,154 831,456 411,154

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 121,282 553,401 121,282 553,401

ภาษีมูลค่าเพิมขอคืน (10,562) 8,770 (10,562) 8,770

ลูกหนีอืน 13,105 (5,878) 13,105 (5,878)

สินคา้คงเหลือ 70,728 (12,066) 70,728 (12,066)

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 1,409 749 1,409 749

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 5,458 (750) 5,458 (750)

เจา้หนีการคา้ (138,994) (243,229) (138,994) (243,229)

เจา้หนีอืน (89,790) (229,734) (89,790) (229,734)

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,128 21,295 8,128 21,295

จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (64,560) (60,106) (64,560) (60,106)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,059)               (2,477) (2,059)               (2,477)               

จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ (98) (235) (98) (235)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 745,503 440,894 745,503 440,894

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (123,370) (1,058) (123,370) (1,058)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 622,133 439,836 622,133 439,836

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (170,000) (130,000) (170,000) (130,000)

เงินสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 390 990 390 990

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (230,425) (369,269) (230,425) (369,269)

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,986) (1,033) (1,986) (1,033)

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (183,661) (232,132) (183,661) (232,132)

เงินสดรบัชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 175,712 224,019 175,712 224,019

เงินปันผลรับ 499,499 121,710 499,499 121,710

ดอกเบียรบั 18,237 38,247 18,237 38,247

ค่าเช่ารับ 12,888 12,904 12,888 12,904

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 120,654 (334,564) 120,654 (334,564)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (5,738)               -                  (5,738)               -                  

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (310,860)           (90,090)             (310,860)           (90,090)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (316,598) (90,090) (316,598) (90,090)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 426,189 15,182 426,189 15,182

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด 256                   5                       256                   5                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 426,445 15,187 426,445 15,187

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 เมษายน 964,561 789,953 964,561 789,953

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 1,391,006 805,140 1,391,006 805,140

   

รายการทีไม่ใช่เงินสด

อาคารและอุปกรณ์ทีซือระหว่างงวดมีรายละเอียดดงันี

อาคารและอุปกรณ์ทีซือทงัหมดระหว่างงวด (221,222) (348,893) (221,222) (348,893)

เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (9,203) (20,376) (9,203) (20,376)

ยอดซือสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด (230,425) (369,269) (230,425) (369,269)

(พันบาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ ์2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครืองหมายการค้า  

“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิและเทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 

34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ข้อมูลทีเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซําซ้อนกับข้อมูลทีได้เคยนําเสนอรายงาน 

ไปแล้ว ดังนันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที  

31 มีนาคม 2563 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรกซึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการ

บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

นอกจากนี บริษัทไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบังคบัใช้ใน 

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการบญัชีของบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใช้ในการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนนัไม่แตกต่างจากทีไดอ้ธิบายไว้

ในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

 

3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2563 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและ

TFRS 16 เป็นครังแรก 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ

สะสมกับกาํไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 เมษายน 2563 ดังนัน บริษทัจึง 

ไม่ปรับปรุงข้อมูลทีนําเสนอในปี 2562 ทงันี บริษัทไม่มีผลกระทบทีต้องปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที  

1 เมษายน 2563 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน มีดงันี 

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ

สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนัน ทงันี  

TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผือขาย หลกัทรัพยเ์พือคา้ 

และเงินลงทุนทวัไปตามทีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 
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ตารางดงัต่อไปนีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทของบริษทั ณ วนัที 1 เมษายน 

2563 

 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัที 1 เมษายน 2563 

 

มูลค่าตาม

บญัชี  

มูลค่ายตุิธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

  (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 964,561  -  -  964,561 

ลูกหนีการคา้ 1,118,692  -  -  1,118,692 

ลูกหนีอืน 32,064  -  -  32,064 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 83,911  -  -  83,911 

สินทรัพยท์างการเงินอืน        

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 2,330,000  -  -  2,330,000 

- ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 1,647  -  1,647  - 

- ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาด 157,361 

 

- 

 

157,361 

 

- 

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

รวม 4,688,236  -  159,008  4,529,228 

        

เจา้หนีการคา้ 789,304  -  -  789,304 

เจา้หนีอืน 355,365  -  -  355,365 

รวม 1,144,669  -  -  1,144,669 

 

บริษทัตงัใจจะถือตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดจาํนวน 157.36 ลา้นบาท เพือวตัถุประสงคท์าง

กลยุทธ์ในระยะยาว บริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทงันี ผลกาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะ 

ไม่ถูกจดัประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทางการเงิน 

ในขณะที เดิมบริษทัประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการ

คาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่า

การเปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนันมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนอย่างไร 

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนําหนัก ทงันี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์

ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนี 

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงไม่รวมเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 เมษายน 2563 ไม่มีค่าเผือผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเกิดขึน 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2563 บริษทัถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้

ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 

เดิมบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 บริษัทได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  

หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนทีไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่าย

ตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัที 1 เมษายน 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

หนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยบริษทั

รับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 

 

  



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

18 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง บริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี 

 

- ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีอายุสัญญาเช่าสินสุดภายใน  

12 เดือน 

- ใชข้อ้เทจ็จริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า 

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล 

- พจิารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม่ เพอืเป็นทางเลือกในการทบทวน

การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที 1 เมษายน 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขนึ 26,241  26,241 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึ (26,241)  (26,241) 

 

ทงันี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เมือคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบียเงินกู้ยืม

ส่วนเพมิและไดใ้ช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสัน บริษทัจึงรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัที 1 เมษายน 2563 เป็นจาํนวน 26.24 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมร้อยละ 1.40 ต่อปี 

 

4 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5 สําหรับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันอืน ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทีเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุด 31 ธันวาคม 2563 

 

นโยบายในการกําหนดราคาไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญในระหว่างงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 

31 ธนัวาคม 2563 

 

  



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       

สรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 798,999  604,709  798,999  604,709 

ค่าลิขสิทธิในการขายสินคา้ 41,334  33,947  41,334  33,947 

ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 52,778  59,027  52,778  59,027 

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 17,419  15,295  17,419  15,295 

ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค -  5,494  -  5,494 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 1,167  319  1,167  319 

        

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 15  63  15  63 

รายไดค้่าเช่า 4,294  4,294  4,294  4,294 

รายไดอื้น 139  122  139  122 

ค่าบริการบริหารสินคา้ 14,703  15,441  14,703  15,441 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 1,237  1,189  1,237  1,189 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสัน 21,121  22,529  21,121  22,529 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 361  405  361  405 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 3  4  3  4 

 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 21,485  22,938  21,485  22,938 

        

        

        

        

        



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,126,184  953,489  1,126,184 953,489 

ซือวตัถุดิบ 298,126  227,124  298,126 227,124 

ซืออุปกรณ์ 8,662  241  8,662 241 

รายไดเ้งินปันผล 107,548  121,737  107,548 121,737 

รายไดด้อกเบีย 299  45  299 45 

รายไดอื้น -  3  - 3 

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 1,868  1,299  1,868 1,299 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 11,152  12,419  11,152  12,419 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,489,083  2,251,910  2,489,083  2,251,910 

รายไดอื้น -  17  -  17 

ค่าลิขสิทธิในการขายสินคา้ 129,183  118,345  129,183  118,345 

ค่าพฒันาผลิตภณัฑ ์ 173,012  193,867  173,012  193,867 

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 48,926  44,391  48,926  44,391 

ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค -  14,126  -  14,126 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 4,891  3,944  4,891  3,944 

        

        

        

        

        

        



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 44  108  44  108 

รายไดค้่าเช่า 12,883  12,883  12,833  12,883 

รายไดเ้งินปันผล -  -  24  180 

รายไดอื้น 431  417  431  417 

ค่าบริการบริหารสินคา้ 41,551  51,644  41,551  51,644 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 3,512  4,451  3,512  4,451 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสัน 57,401  65,567  57,401  65,567 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,084  1,216  1,084  1,216 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 8  11  8  11 

 รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 58,493  66,794  58,493  66,794 

        

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,466,935  3,180,649  3,466,935 3,180,649 

ซือวตัถุดิบ 789,453  717,081  789,453 717,081 

ซืออุปกรณ์ 31,029  4,663  31,029 4,663 

รายไดเ้งินปันผล 425,068  242,990  425,068 242,990 

รายไดด้อกเบีย 906  205  906 205 

รายไดอื้น 303  237  303 237 

ค่าประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 3,778  7,068  3,778 7,068 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 41,297  44,008  41,297  44,008 

 

 

  



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2563 มีดงันี 
 

ลูกหนกีารค้า งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2563  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 258,417  345,082 

บริษทัร่วม 5  5 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 714,154  773,459 

 972,576  1,118,546 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 

สุทธิ 972,576  1,118,546 
    

 2563 2562 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับ    

   งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม -  - 

   งวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม -  - 

 

ลูกหนอีนื งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2563  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ -  1,232 

บริษทัร่วม 1,480  1,485 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 1,085  1,446 

 2,565  4,163 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 

สุทธิ 2,565  4,163 



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2563 2562 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับ    

   งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม -  - 

   งวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม -  - 

 

เงินปันผลค้างรับ งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2563  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 97,284  171,415 

 

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2563 มีดงันี 

 

 อัตราดอกเบีย  

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

31 มีนาคม  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม  

ณ วนัที 

31 มีนาคม      

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

 2563  2563  2563  เพมิขึน  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 0.60 - 1.56  0.22 - 1.56  83,911  183,661  (175,712)  91,860 

หัก ค่าเผอืผลขาดทนุ 

      จากการดอ้ยค่า    

 

-  -  -  - 

สุทธิ     83,911      91,860 

 

 

 

 

 



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนกีารค้า งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2563  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 113,514  104,500 

 

เจ้าหนอีนื งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2563  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 103,766 139,413 

บริษทัร่วม 5,911 6,905 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 23,509 25,998 

รวม 133,186 172,316 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2563 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 
 

  งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  สัดส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับสาํหรับ 

บริษทัทีลงทุน ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  งวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี

  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

  2563 2563 2563 2563 2563  2563  2563  2563  2563  2562 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ ศูนยรั์บและ                

   เอก็ซ์เพรส จาํกดั กระจายสินคา้ 27.12 27.12 11,060 11,060 3,000  3,000  16,631  19,482  24  180 
 

  
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความ         เงินปันผลรับสาํหรับ 

บริษทัทีลงทุน เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  งวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี

 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2563 2563  2563  2563  2563  2563  2563  2563  2563  2563  2562 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์                       

   เอก็ซ์เพรส จาํกดั 27.12  27.12 11,060  11,060  3,000  3,000  -  -  3,000  3,000  24  180 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อย  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การซือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน

 การจาํหน่าย 

และการโอนออก 

-ราคาตามบญัชีสุทธิ

(พันบาท) 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 960 - 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 19,073 - 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 73,819 - 

เครืองมือเครืองใชใ้นโรงงาน 98,466 (93) 

อุปกรณ์สาํนกังาน 10,952 (40) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตงั 182,614 (164,661) 

รวม 385,884 (164,794) 

7 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้แยกตามประเภทของสินทรัพยที์เช่า มีดงันี 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ทีดิน  ยานพาหนะ  รวม 

หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัที 1 เมษายน 2563 3(ข) 12,481 13,760 26,241 

เพิมขนึ - 1,592 1,592 

หัก ค่าเสือมราคา (1,881) (3,991) (5,872) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 10,600 11,361 21,961 



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อย  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

บริษัทดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์

เดียวกนั โดยบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัทงัในประเทศและต่างประเทศ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานพิจารณาส่วนงานธุรกิจบริหารงานโดยพจิารณาส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดงันี 

 

 ส่วนงาน 1 ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศไทย 

 ส่วนงาน 2 ขายสินคา้ในประเทศญีปุ่ น 

 ส่วนงาน 3 ขายสินคา้ในประเทศอืน ๆ 

 

หน่วยงานธุรกิจทีสําคญันีมีการบริหารจดัการแยกต่างหากเนืองจากมีกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่างน้อย

ทุกเดือน 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก

การดาํเนินงานของส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเชือวา่การใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนันเป็นขอ้มูลที

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อย  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจาํหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในประเทศไทยและจาํหน่ายสินคา้ทงัในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญีปุ่ นและ

ประเทศอืน ๆ ขอ้มูลทางการเงินเกียวกับการดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  

มีดงัต่อไปนี 

 

 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญีปุ่ น  อืน ๆ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 674,859 598,986 808,236 610,981 443,020 349,205  1,926,115  1,559,172 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 93,728 92,489 173,705 119,171 8,892 (6,994)  276,325  204,666 

ค่าใชจ้่ายทีปันส่วนไม่ได ้             (186,632)  (191,295) 

รายไดจ้ากการลงทุน             119,677  139,188 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีนสุทธิ             (14,312)  4,107 

รายไดอ้ืน             14,559  7,552 

ตน้ทุนทางการเงิน             (83)  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (334)  (1,476) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             209,200  162,742 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (19,124)  (7,030) 

กําไรสําหรับงวด             190,076  155,712 

                

การจําแนกรายได้                

                

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                

ณ เวลาใดเวลาหนึง 674,859  598,986  808,236  610,981  443,020  349,205  1,926,115  1,559,172 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  -  -  -  -  -  -  - 

รวมรายได้ 674,859  598,986  808,236  610,981  443,020  349,205  1,926,115  1,559,172 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อย  

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญีปุ่ น  อืน ๆ  รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2,220,931 2,055,853 2,578,704 2,343,662 1,158,294 1,035,282  5,957,929  5,434,797 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 364,505 287,778 546,984 354,559 58,693 (23,717)  970,182  618,620 

ค่าใชจ้่ายทีปันส่วนไม่ได ้             (545,419)  (627,709) 

รายไดจ้ากการลงทุน             464,246  292,838 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนสุทธิ             (18,623)  (5,016) 

รายไดอ้ืน             38,890  31,793 

ตน้ทุนทางการเงิน             (258)  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (2,827)  (3,119) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้             906,191  307,407 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (92,746)  (9,852) 

กําไรสําหรับงวด             813,445  297,555 

                

การจําแนกรายได้                

                

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                

ณ เวลาใดเวลาหนึง 2,220,931  2,055,853  2,578,704  2,343,662  1,158,294  1,035,282  5,957,929  5,434,797 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  -  -  -  -  -  -  - 

รวมรายได้ 2,220,931  2,055,853  2,578,704  2,343,662  1,158,294  1,035,282  5,957,929  5,434,797 

                

สินทรัพยส่์วนงาน                

   ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563/ 31 มีนาคม 2563             7,656,154  7,381,054 

หนีสินส่วนงาน                

   ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563/ 31 มีนาคม 2563             1,418,530  1,646,935 



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สัญญาเช่า 

 

 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563    

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 83  83 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 172  172 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563    

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 258  258 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 684  684 

 

กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าทีแสดงในงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 5.74 ลา้นบาท 

 

10 ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึนอยู่กับการประมาณการทีดีทีสุดของฝ่ายบริหารเกียวกับอตัราภาษีเงินได้ประจาํปีถวัเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกัทีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีทีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดที้

แทจ้ริงรวมของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 คือ ร้อยละ 

10.23 (31 มีนาคม 2563: ร้อยละ 7.34) การเปลียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท้ีแทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากความแตกต่าง

ระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะเงินปันผลรับ 

 

11 กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไร

สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง

การคาํนวณดงันี 

  



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน   

 ตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรทเีป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ     

   บริษัท (ขันพืนฐาน) 190,076 155,712 190,410 157,188 

จํานวนหุ้นสามัญทอีอกจําหน่ายแล้ว 19,800 19,800 19,800 19,800 

กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 9.60  7.86  9.62  7.94 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรทเีป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ     

   บริษัท (ขันพืนฐาน) 813,445 297,555 816,296 300,854 

จํานวนหุ้นสามัญทอีอกจําหน่ายแล้ว  19,800 19,800 19,800 19,800 

กําไรต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 41.08  15.03  41.23  15.19 

 

12 เงินปันผล 

 

เงินปันผลทีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงันี 

 

 วนัทีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 

ต่อหุ้น 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563      

เงินปันผลประจาํปี 23 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 15.70  310.86 

     

ปี 2562     

เงินปันผลประจาํปี 25 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 4.55  90.10 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เครืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียง

กบัมูลค่ายตุิธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563  

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               

สินทรัพยท์างการเงินอืน               

ตราสารทุน  160,159  -  160,159  2,317  -  157,842  160,159 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน  160,159  -  160,159         



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายตุิธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563          

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

   ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

ตราสารทนุทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 1,647  1,120  -  527  1,647 

 

เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับตราสารทุนถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึงใช้ข ้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็น

นัยสําคญั เนืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการทีเป็น

อิสระอืนทีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทงันี บริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเสียงดา้นเครดิตตาํโดยอา้งอิง

จากการจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก 

 

ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพจิารณาผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีประมาณการ 

โดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหนี

และประเมินสภาวะเศรษฐกิจทีเกิดขึนในปัจจุบนัและทีคาดการณ์วา่จะเกิดขึนในอนาคต 

 

  



บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน  

สัญญาทียงัไม่ไดรั้บรู้  

อาคารและอุปกรณ์ 13,493 

  

จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน 

   ทีบอกเลิกไม่ได้  

ภายใน 1 ปี 231 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนงัสือคาํประกนับริษทัทีธนาคารในประเทศแห่งหนึงเป็นผูอ้อกใหก้บัการไฟฟ้า

นครหลวง เป็นจาํนวนเงิน 15.77 ลา้นบาท 
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