
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท กันยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กนัยงอีเลคทริก 

จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ทีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดง

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรือง

อืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของ

บริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควร    

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

ทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี 

ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํ

เรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

 

ความเพียงพอของการตงัประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 

อา้งถึงหมายเหตขุอ้ 4 (ฒ) และ 14 ของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดงักล่าวอย่างไร 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนั

คุณภาพสินค้า มีจํา นวนเ งินที เ ป็นสาระสําคัญต่อ 

งบการเงิน และเกียวข้องกับความน่าจะเป็นทีจะเกิด

ความเสียหายจากการรับประกันคุณภาพสินคา้ และ

เ กียวข้องกับการใช้ดุลยพิ นิจของผู้บริหารในกา ร

ประมาณการ ขา้พเจา้จึงพิจารณาว่าเรืองดังกล่าวเป็น

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- สอบถา มผู ้บ ริห าร เ พือให้ได้มา ซึงควา ม เข้า ใ จใน

กระบวนการประมาณการคา่ประกนัความเสียหาย 

- ท ด ส อ บ ค ว า ม น่ า เ ชื อ ถื อ ข อ ง ร า ย ง า น ข้อ มู ล ก า ร 

รับประกนัคุณภาพสินคา้ทีเกิดขึนจริง โดยเปรียบเทียบ

ข้อมูลการเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจริงกับรายงาน

ขอ้มูลการรับประกนัคุณภาพสินคา้ รวมถึงสุ่มทดสอบ 

กบัเอกสารทีเกียวขอ้ง 

- สอบถามเชิงทดสอบผูบ้ริหารเกียวกับวิธีการและข้อ

สมมติทีใช้ในการประมาณการ เพือประเ มินความ

สมเหตสุมผลของวิธีการและขอ้สมมติทีใช ้

- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติทีใช้ในการ

ประมาณการความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการ

รับประกัน โดยเทียบเคียงกับข้อมูลทีมีการเรียกร้อง

คา่เสียหายทีเกิดขึนจริงในอดีต 

- ทดสอบการคํานวณการตังประมาณการค่าประกัน 

ความเสียหาย โดยพิจารณายอดขายสินค้าสําเ ร็จรูป  

ยอดค่าประกนัความเสียหายทีเกิดขึนจริง และจาํนวนปี

ถวัเฉลียทีถูกเรียกร้องความเสียหาย 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเ ผยข้อมู ลตาม

ข้อกําหนดใ นมา ตรฐานกา รรายงานทา งกา รเ งินที

เกียวขอ้ง 
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ข้อมูลอืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แตไ่ม่รวมถึงงบการเงินที

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนัน ซึงคาดว่า

รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง 

ขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูลอืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญั

กบังบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอนืมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในที

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองตอ่ไปได ้

 

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช ้

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินทีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและ

เหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกวา่ความเสียงทเีกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการ

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการที

เกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง 
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 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วน

ไดเ้สียของบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกับ 

ความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจ้า 

เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนั

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเรืองสําคญั 

ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกียวกบัเรืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าว 

ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(โศภิษฐ์ พรหมพล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10042 

 

บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

20 พฤษภาคม 2564 

 



   

 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 755,520,690 964,561,348 755,520,690 964,561,348 

ลูกหนีการคา้ 5, 7 1,095,952,394 1,118,691,767 1,095,952,394 1,118,691,767 

ภาษีมูลค่าเพิมขอคืน 33,005,083 28,456,771 33,005,083 28,456,771 

ลูกหนีอืน 5 26,180,617 32,063,755 26,180,617 32,063,755 

เงินปันผลคา้งรับ 5 -                    171,415,558 -                    171,415,558 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 94,595,130 83,910,992 94,595,130 83,910,992 

สินคา้คงเหลือ 8 768,601,533 784,724,911 768,601,533 784,724,911 

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 25 3,600,000,000 2,330,000,000 3,600,000,000 2,330,000,000 

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 11,734,905 8,696,889 11,734,905 8,696,889 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,385,590,352 5,522,521,991 6,385,590,352 5,522,521,991 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอืน 25 2,607,144,061 159,008,571 2,607,144,061 159,008,571 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 19,481,089 19,481,981 3,000,000 3,000,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10 3,907,544 4,188,669 3,907,544 4,188,669 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,464,502,609 1,536,028,685 1,464,502,609 1,536,028,685 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 12 19,982,016 -                    19,982,016 -                    

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 13 30,188,098 35,393,670 30,188,098 35,393,670 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                    85,043,070 -                    85,043,070 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 12,244,113 19,387,244 12,244,113 19,387,244 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,157,449,530 1,858,531,890 4,140,968,441 1,842,049,909 

รวมสินทรัพย์ 10,543,039,882 7,381,053,881 10,526,558,793 7,364,571,900 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(บาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 5 892,684,104 789,303,681 892,684,104 789,303,681

เจา้หนีอืน 5 347,648,332 355,365,436 347,648,332 355,365,436

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25 7,431,710 -                    7,431,710 -                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 56,922,326 48,953,434 56,922,326 48,953,434

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,481,416 11,336,472 7,481,416 11,336,472

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,312,167,888 1,204,959,023 1,312,167,888 1,204,959,023

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 25 12,976,010 -                    12,976,010 -                    

หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 22 412,461,604 -                    412,461,604 -                    

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 14 99,254,187 112,196,249 99,254,187 112,196,249

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียน

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 305,075,546 317,631,695 305,075,546 317,631,695

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ 10,277,134 12,147,686 10,277,134 12,147,686

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 840,044,481 441,975,630 840,044,481 441,975,630

รวมหนีสิน 2,152,212,369 1,646,934,653 2,152,212,369 1,646,934,653

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 726,100,000 726,100,000 726,100,000 726,100,000

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,069,114,011 4,370,914,119 5,052,632,922 4,354,432,138

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 17 1,955,613,502 (2,894,891) 1,955,613,502 (2,894,891)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,390,827,513 5,734,119,228 8,374,346,424 5,717,637,247

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,543,039,882 7,381,053,881 10,526,558,793 7,364,571,900

31 มีนาคม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน

31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7



 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5, 18 8,285,810,051 7,703,406,711 8,285,810,051 7,703,406,711 

รายไดจ้ากการลงทุน 5, 19 475,077,097 480,041,305 475,100,967 480,221,305 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 5,287,785         21,875,724       5,287,785         21,875,724       

รายไดอ้นื 5 55,808,195 39,872,261 55,808,195 39,872,261 

รวมรายได้ 8,821,983,128 8,245,196,001 8,822,006,998 8,245,376,001 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 5, 8, 21 6,620,422,403 6,435,414,054 6,620,422,403 6,435,414,054 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 5, 21 435,062,683 418,443,081 435,062,683 418,443,081 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 21 631,123,991 720,949,097 631,123,991 720,949,097 

รวมค่าใช้จ่าย 7,686,609,077 7,574,806,232 7,686,609,077 7,574,806,232 

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,135,374,051 670,389,769 1,135,397,921 670,569,769 

ตน้ทุนทางการเงิน 334,460 -                   334,460            -                   

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม 9 22,978 115,834 -                   -                   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,135,062,569 670,505,603 1,135,063,461 670,569,769 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (136,782,206) (49,219,952) (136,782,206) (49,219,952)

กาํไรสําหรับปี 998,280,363 621,285,651 998,281,255 621,349,817 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 25 2,448,135,490  (3,466,473)       2,448,135,490  (3,466,473)       

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่

   ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 15 13,474,412       (14,629,490)     13,474,412       (14,629,490)     

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (492,321,980)   3,619,193         (492,321,980)   3,619,193         

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,969,287,922  (14,476,770)     1,969,287,922  (14,476,770)     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,969,287,922  (14,476,770)     1,969,287,922  (14,476,770)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,967,568,285  606,808,881     2,967,569,177  606,873,047     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 23 50.42                31.38                50.42                31.38                

(บาท)

บริษัท กนัยงอีเลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลค่ายติุธรรม

ทีออก หุน้ทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรจาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซือคืน มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 เมษายน 2562 220,000,000             (970,420,000)           726,100,000             22,000,000               970,420,000             420,000,000             3,829,422,060          (121,713)                  5,217,400,347          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ตดัหุน้ทุนซือคืน - ลดหุน้สามญั 16 (22,000,000)             970,420,000             -                           -                           (970,420,000)           -                           22,000,000               -                           -                           

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                           -                           -                           -                           -                           -                           (90,090,000)             -                           (90,090,000)             

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

    กาํไร -                           -                           -                           -                           -                           -                           621,285,651             -                           621,285,651             

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           (11,703,592)             (2,773,178)               (14,476,770)             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           609,582,059             (2,773,178)               606,808,881             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 198,000,000             -                           726,100,000             22,000,000               -                           420,000,000             4,370,914,119          (2,894,891)               5,734,119,228          

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายติุธรรม

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรจาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 เมษายน 2563 198,000,000                 726,100,000                 22,000,000                   420,000,000                 4,370,914,119              (2,894,891)                    5,734,119,228              

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                                -                                -                                -                                (310,860,000)                -                                (310,860,000)                

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                -                                -                                -                                (310,860,000)                -                                (310,860,000)                

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                -                                -                                -                                (310,860,000)                -                                (310,860,000)                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

    กาํไร -                                -                                -                                -                                998,280,363                 -                                998,280,363                 

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                -                                -                                -                                10,779,529                   1,958,508,393              1,969,287,922              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                                -                                -                                -                                1,009,059,892              1,958,508,393              2,967,568,285              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 198,000,000                 726,100,000                 22,000,000                   420,000,000                 5,069,114,011              1,955,613,502              8,390,827,513              

(บาท)

งบการเงนิทแีสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายติุธรรม

ทีออก หุ้นทุน ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรจาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซือคืน มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 เมษายน 2562 220,000,000            (970,420,000)           726,100,000            22,000,000               970,420,000            420,000,000            3,812,875,913         (121,713)                  5,200,854,200         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    ตดัหุ้นทุนซือคืน - ลดหุ้นสามญั 16 (22,000,000)             970,420,000            -                            -                            (970,420,000)           -                            22,000,000               -                            -                            

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                            -                            -                            -                            -                            -                            (90,090,000)             -                            (90,090,000)             

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร -                            -                            -                            -                            -                            -                            621,349,817            -                            621,349,817            

    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            -                            -                            -                            (11,703,592)             (2,773,178)               (14,476,770)             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            -                            609,646,225            (2,773,178)               606,873,047            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 198,000,000            -                            726,100,000            22,000,000               -                            420,000,000            4,354,432,138         (2,894,891)               5,717,637,247         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ย

ทุนเรือนหุ้น มูลค่ายติุธรรม

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรจาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย อืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 เมษายน 2563 198,000,000                 726,100,000                 22,000,000                   420,000,000                 4,354,432,138              (2,894,891)                    5,717,637,247              

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 -                                 -                                 -                                 -                                 (310,860,000)                -                                 (310,860,000)                

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                 -                                 -                                 -                                 (310,860,000)                -                                 (310,860,000)                

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                 -                                 -                                 -                                 (310,860,000)                -                                 (310,860,000)                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

    กาํไร -                                 -                                 -                                 -                                 998,281,255                 -                                 998,281,255                 

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                 -                                 -                                 -                                 10,779,529                   1,958,508,393              1,969,287,922              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 1,009,060,784              1,958,508,393              2,967,569,177              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 198,000,000                 726,100,000                 22,000,000                   420,000,000                 5,052,632,922              1,955,613,502              8,374,346,424              

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 998,280,363        621,285,651      998,281,255        621,349,817      

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 136,782,206        49,219,952        136,782,206        49,219,952        

ตน้ทุนทางการเงิน 334,460               -                    334,460               -                    

ค่าเสือมราคา 389,645,556        352,080,559      389,645,556        352,080,559      

ค่าตดัจาํหน่าย 8,124,828            8,224,722          8,124,828            8,224,722          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 281,125               -                    281,125               -                    

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 69,406,704          87,286,255        69,406,704          87,286,255        

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 25,989,448          83,381,669        25,989,448          83,381,669        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (3,744,530)           (21,598,150)      (3,744,530)           (21,598,150)      

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม (22,978)                (115,834)           -                    -                  

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (12,943,892)         (8,838,716)        (12,943,892)         (8,838,716)        

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (405,782)              297,162             (405,782)              297,162             

เงินปันผลรับ (425,344,483)       (414,682,753)    (425,368,353)       (414,862,753)    

ดอกเบียรบั (32,555,094)         (48,181,032)      (32,555,094)         (48,181,032)      

ค่าเช่ารับ (17,177,520)         (17,177,520)      (17,177,520)         (17,177,520)      

1,136,650,411     691,181,965      1,136,650,411     691,181,965      

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 20,588,068          215,351,769      20,588,068          215,351,769      

ภาษีมูลค่าเพิมขอคืน (4,548,312)           4,186,836          (4,548,312)           4,186,836          

ลูกหนีอืน 15,576,978          (9,559,562)        15,576,978          (9,559,562)        

สินคา้คงเหลือ 29,067,270          120,727,026      29,067,270          120,727,026      

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน (3,039,400)           (1,227,208)        (3,039,400)           (1,227,208)        

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 7,143,131            1,747,230          7,143,131            1,747,230          

เจา้หนีการคา้ 102,531,366        (90,645,722)      102,531,366        (90,645,722)      

เจา้หนีอืน (11,843,778)         (112,354,150)    (11,843,778)         (112,354,150)    

หนีสินหมุนเวียนอืน (3,855,056)           (3,059,684)        (3,855,056)           (3,059,684)        

จ่ายค่าประกนัความเสียหาย (82,348,766)         (78,652,767)      (82,348,766)         (78,652,767)      

จ่ายค่าผลประโยชน์พนกังาน (25,071,184)         (17,726,129)      (25,071,184)         (17,726,129)      

จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ (1,870,553)           (1,172,798)        (1,870,553)           (1,172,798)        

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,178,980,175     718,796,806      1,178,980,175     718,796,806      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (123,629,238)       (1,397,800)        (123,629,238)       (1,397,800)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,055,350,937     717,399,006      1,055,350,937     717,399,006      

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (1,270,000,000)    (230,000,000)    (1,270,000,000)    (230,000,000)    

เงินสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 861,608               1,282,330          861,608               1,282,330          

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (306,464,358)       (481,135,205)    (306,464,358)       (481,135,205)    

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2,919,256)           (2,444,498)        (2,919,256)           (2,444,498)        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (267,489,295)       (353,450,140)    (267,489,295)       (353,450,140)    

เงินสดรบัชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 256,805,157        292,761,142      256,805,157        292,761,142      

เงินปันผลรับ 596,783,910        243,447,195      596,783,910        243,447,195      

ดอกเบียรบั 22,886,680          50,637,395        22,886,680          50,637,395        

ค่าเช่ารับ 17,152,096          17,187,450        17,152,096          17,187,450        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (952,383,458)       (461,714,331)    (952,383,458)       (461,714,331)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (7,759,784)           -                  (7,759,784)           -                  

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (310,860,000)       (90,090,000)      (310,860,000)       (90,090,000)      

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (318,619,784)       (90,090,000)      (318,619,784)       (90,090,000)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพมิขึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (215,652,305) 165,594,675 (215,652,305) 165,594,675

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด 6,611,647            9,013,380          6,611,647            9,013,380          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพมิขึนสุทธิ (209,040,658)       174,608,055      (209,040,658)       174,608,055      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 เมษายน 964,561,348        789,953,293      964,561,348        789,953,293      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม 755,520,690        964,561,348      755,520,690        964,561,348      

   

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งรับ -                    171,415,558      -                    171,415,558      

อาคารและอุปกรณ์ทีซือระหว่างปีมีรายละเอียดดงันี

อาคารและอุปกรณ์ทีซือทงัหมดระหว่างปี (310,724,278)       (467,950,793)    (310,724,278)       (467,950,793)    

เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) 4,259,920            (13,184,412)      4,259,920            (13,184,412)      

ยอดซือสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด (306,464,358)       (481,135,205)    (306,464,358)       (481,135,205)    

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

(บาท)

บริษทั กนัยงอเีลคทริก จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที  20 พฤษภาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจัดตงัขึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนตุลาคม 2536 โดยมีทีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตงัอยูเ่ลขที 67 หมู่ที 11 

ถนนเทพรตัน กม.20 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ Mitsubishi Electric Corporation (ถือหุ้นร้อยละ 45.70) ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึน

ในประเทศญีปุ่ น 

 

บริษัทดาํเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครืองหมายการค้า             

“มิตซูบิชิ” โดยบริษทัไดรั้บลิขสิทธิและเทคโนโลยใีนการผลิตจากบริษทัใหญ่ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีทีประกาศใช้โดย 

สภาวชิาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุง

ใหม่นัน มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทั ซึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลง

นโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตขุอ้ 3 

 

นอกจากนี บริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวด

ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้บริษทัคาดวา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 
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(ข) สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง

ต่อเนือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัเรืองดงักล่าว 

ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ต่อไปนี 

 

14 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหนีสิน และหนีสินทีอาจเกิดขึน เกียวกบัขอ้

สมมติสําคญัของความเป็นไปไดที้จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่า

ความเสียหาย  
15 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

25 การวดัมูลคา่ยติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีนาํขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช ้

 

3 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2563 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและ

TFRS 16 เป็นครังแรก 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ

สะสมกบักาํไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที 1 เมษายน 2563 ดงันัน บริษัทจึง 

ไม่ปรับปรุงข้อมูลทีนาํเสนอในปี 2562 ทงันี บริษทัไม่มีผลกระทบทีต้องปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที  

1 เมษายน 2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน มีดงันี 

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลคา่ของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

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

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ

สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนัน ทงันี  

TFRS 9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด หลักทรัพยเ์ผือขาย หลักทรัพยเ์พือคา้ 

และเงินลงทุนทวัไปตามทีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบ

ยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทของบริษทั ณ วนัที  

1 เมษายน 2563 

 

งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัที 1 เมษายน 2563 

 

มูลคา่ตาม

บญัชี  

มูลคา่ยติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลคา่ยุติธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

  (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 964,561  -  -  964,561 

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

ลูกหนีอืน 32,064  -  -  32,064 

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 83,911  -  -  83,911 
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งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัที 1 เมษายน 2563 

 

มูลคา่ตาม

บญัชี  

มูลคา่ยติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลคา่ยุติธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

  (พันบาท) 

สินทรพัยท์างการเงินอืน        

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

- ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 1,647  -  1,647  - 

- ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาด 157,361 

 

- 

 

157,361 

 

- 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน 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 

 

บริษทัตงัใจจะถือตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจาํนวน 157.36 ลา้นบาท เพอืวตัถุประสงคท์าง

กลยุทธ์ในระยะยาว บริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทงันี ผลกาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะ 

ไม่ถูกจดัประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทางการเงิน 

ในขณะที เดิมบริษัทประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และ 

การคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า

การเปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนนัมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนอย่างไร 

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั ทงันี การพิจารณาดอ้ยคา่ดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการ
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เงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

บริษทัได้ประเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 เมษายน 2563 ไม่มีค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า

เกิดขนึ 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแตว่นัที 1 เมษายน 2563 บริษทัถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบวุา่เป็นสัญญาเช่าตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้

ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 

เดิมบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 บริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่  

หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนทีไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่าย

ตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัที 1 เมษายน 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

หนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยบริษทั

รับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง บริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี 

 

-   ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีอายุสัญญาเช่าสินสุดภายใน  

12 เดือน 

-   ใชข้อ้เทจ็จริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสญัญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตสุมผล 

- พจิารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม ่เพือเป็นทางเลือกในการทบทวน

การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลคา่สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
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ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16  

งบการเงนิทีแสดง

เงนิลงทุนตามวธีิ

ส่วนได้เสีย  

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 เมษายน 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึน 26,241  26,241 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึน (26,241)  (26,241) 

 

ทงันี ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เมือคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบียเงินกู้ยืม

ส่วนเพมิและไดใ้ชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัน บริษทัจึงรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัที 1 เมษายน 2563 เป็นจาํนวน 26.24 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพมิร้อยละ 1.40 ตอ่ปี 

 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดังต่อไปนีไดถื้อปฏิบัติโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ยกเวน้ทไีดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และส่วนไดเ้สียของบริษทัใน

บริษทัร่วม 

 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกับ

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึงตน้ทุน

การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของ 

เงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจนถึง

วนัทีบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 
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(ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยคา่ 

 

(ค) เงนิตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็น

เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการ สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 

วนัทีรายงาน 

 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงคา่ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนนั  

 

(ง) เครืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติตังแต่วันท ี1 เมษายน 2563 

 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (ฉ))) 

รับรู้รายการเมือเริมแรกเมือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครืองมือทางการเงินนนั และวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและ

หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าเมือเริมแรกและภายหลงัดว้ย

มูลคา่ยติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่

บริษทัมีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน

ทีไดรั้บผลกระทบทงัหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการ

จดัประเภท 
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ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก หนีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง 

ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการ

ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงิน 

   ทีวดัมูลค่าดว้ยราคา 

   ทุนตดัจาํหน่าย  

 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีย 

ทีแท้จริง ราคาทุนตัดจาํหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า 

จะเกิดขึน รายไดด้อกเบีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการตดัรายการ 

ออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
เงินลงทุนในตราสาร 

   ทุนทีวดัมูลคา่ดว้ย 

   มูลคา่ยติุธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอืน 

 สินทรัพย์เหล่านีว ัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้ 

เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของ

เงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและ 

จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.2) การตดัรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีทีบริษทัไม่ได้

ทงัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทงัหมดและไม่ได้คงไวซึ้งการ

ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

บริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที

สะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ 

 

ผลตา่งระหวา่งมูลคา่ตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนทีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ

ก็ต่อเมือบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และบริษทัตงัใจทีจะชาํระด้วย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั  
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นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติก่อนวันที 1 เมษายน 2563 

 

เงินลงทุนตราสารทุน 

 

ตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือไวจ้นครบ

กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลคา่ในครังแรกเงินลงทุนเผอืขายแสดงในมูลค่ายตุิธรรม 

และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมทีเคยบนัทึกใน

ส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทนุซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลคา่ยติุธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใชร้าคาเสนอซือ ณ วนัทีรายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(จ) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรียก และเงินลงทุน

ระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 

 

(ฉ) ลกูหนีการค้าและลูกหนอืีน 

 

ลูกหนีรับรู้เมือบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสญัญา หากบริษทัรับรู้รายไดก่้อนทีจะ

มีสิทธิทปีราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทน จาํนวนสิงตอบแทนนนัจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา  

 

ลูกหนีวดัมูลคา่ดว้ยราคาของรายการหกัคา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (2563: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาํระหนี) 
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บริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ซึงประมาณการโดยใช้ตารางการตงั

สํารองเพือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีตามความเสียงดา้น

เครดิตทีมีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาทีเกินกําหนดชําระ โดยนําข้อมูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต  

การปรับปรุงปัจจยัทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีนนั ๆ และการประเมินทงัขอ้มูลสภาวการณเ์ศรษฐกิจในปัจจุบนั

และขอ้มูลคาดการณส์ภาวการณเ์ศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 

 

(ช) สินค้าคงเหลอื 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะตาํกว่า 

 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนทีซือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ในสถานทีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที

ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลีย รวม

การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

บริษทัตงัค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ สาํหรับสินคา้ทีเสือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดแ้ก่ ทีดินและอาคารทบีริษทัถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้า่เช่าหรือจากมูล

คา่ทีเพมิขึนหรือทงัสองอยา่ง ทงันีไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการดาํเนินงาน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม

ค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ไดม้าซึงอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง

ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอืนเพอืให้อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน

และรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทนุ ทงันี บริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน  
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ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

 

อาคาร 20 ปี 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนคือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ฌ) ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท์ีกิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจัดหาสินทรัพย์

เพอืใหสิ้นทรัพยน์นัอยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานทีตงัของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ซึงไม่สามารถทาํงาน

ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนัให้ถือวา่ ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอปุกรณ์แตล่ะรายการทีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เทา่กนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกตา่งหากจากกนั 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

เมือบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ย่าง

น่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนเป็นประจาํในการซ่อมบาํรุง

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
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ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ

ตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง (ยกเวน้

เครืองมือและเครืองใชใ้นโรงงานประเภทแม่พมิพแ์ละอุปกรณ์จบัยึด ซึงคาํนวณโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ) ตามเกณฑ์

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย ์วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารให้ประโยชน์

ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุกสินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม ทงันี 

บริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยท์ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 5 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20  ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ ์ 5 - 25 ปี 

เครืองมือและเครืองใชใ้นโรงงาน 5 ปี 

อปุกรณ์สาํนักงาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ทีมีอายกุารใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่สะสม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรพัยเ์มือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์ักดว้ยมูลค่าคงเหลือ และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นันตาม

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพย์

นนัพร้อมทีจะให้ประโยชน์ วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บ

การทบทวนทุกสินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

ประมาณการระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี 

 

คา่ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

สมาชิกสนามกอล์ฟ 5 ปี 
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(ฎ) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติตังแต่วันท ี1 เมษายน 2563  

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เมือสัญญานนัให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท์ีระบสุาํหรับช่วงเวลาหนึงเพือแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญา

ใหก้บัแตล่ะส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแตล่ะส่วนประกอบ สาํหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็น

สัญญาเช่าทงัหมด 

 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซึงสินทรัพยมี์

มูลคา่ตาํหรือสญัญาเช่าระยะสันจะรับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรก ค่าเสือมราคา

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุดของอายสุัญญาเช่า 

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีตอ้งจ่ายทงัหมดตามสัญญาเช่า ทงันีบริษทั

ใช้อตัราดอกเบียเงินกู ้ยืมส่วนเพิมของบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั บริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกู้ยืม

ส่วนเพิมโดยนําอัตราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพือให้

สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะ 

ถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ได้

ถูกลดมูลคา่ลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะได้รับตาม

สัญญาใหก้บัแตล่ะส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑ์ราคาขายทีเป็นเอกเทศ 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า  บริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าทีไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทงัหมดหรือ

เกือบทงัหมดทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาทีไม่เขา้เงือนไข

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติก่อนวนัท ี1 เมษายน 2563  

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

สัญญาเช่าซึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านนั ๆ ใหจ้ัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ หัก

ดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ

ส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสิน 

คา่ใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าอืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย

วธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า คา่เช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที

คงเหลือของสญัญาเช่า เมือไดรั้บการยนืยนัการปรับคา่เช่า  

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าทีไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทงัหมดหรือ

เกือบทงัหมดทีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาทีไม่เขา้

เงือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

รายไดค้า่เช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า คา่ใชจ่้ายเริมแรก

ทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสญัญา   
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีการค้า 

 

นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติตังแต่วันท ี1 เมษายน 2563 

 

บริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย และลูกหนีตามสัญญาเช่า 

 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนด้วยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือน

ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพมิขนึอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ

เมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผลขาดทุนดว้ยผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนักโดย

พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินทีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

บริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเสียงดา้นเครดิตตาํเมือมีอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ใน ‘ระดบัทีน่า

ลงทุน’ ซึงเป็นการจดัอนัดบัทีเขา้ใจในระดบัสากล บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินมีความเสียงดา้นเครดิตตาํดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 
 

บริษทัพิจารณาว่าความเสียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปลียนแปลงของอนัดบัความน่าเชือถือทีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานทีถดถอย

อยา่งมีนยัสาํคญัของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัใหก้บับริษทั 

 

บริษทัพจิารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเมือ  

-  ผูกู้ ้ไม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่บริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทงับริษทัไม่มีสิทธิในการ 

ไล่เบีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ 

-   สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
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การตดัจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบัญชีขันต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเมือบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตสุมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ

กลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 

 

นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติก่อนวนัท ี 1 เมษายน 2563 

 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนทีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนที

ซือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนัน ๆ ซึงเคยรับรู้

แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

มูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลคา่ยติุธรรม 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิมขึนในภายหลงั 

และการเพิมขึนนนัสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผือขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ 

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลคา่สินทรพัยท์ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าทีจะไดรั้บคืน เวน้แต่

เมือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิมของสินทรัพยชิ์นเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น

และมีการดอ้ยคา่ในเวลาต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

มูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลคา่จากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทนุในการ

ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บ

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินได้
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ในตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท์ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด

รับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์นจะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดที

สินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการที

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลังหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะ 

เวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส

เงินสดเพือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ซึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิด

ลดแตล่ะหน่วยทีประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทันที บริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของหนีสิน

ผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดทีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี  

โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใด ๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 

การจ่ายชาํระผลประโยชน ์ดอกเบียจ่ายสุทธิและคา่ใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน

กาํไรหรือขาดทนุ 
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เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทนุจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมือเกิดขึน 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัทีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซึงผลประโยชน์นีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลคา่ใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทาํงานให้ หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

 

(ฒ) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน 

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ และมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ

การหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้เพอืใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทมีีต่อหนีสิน  

ประมาณการหนีสินส่วนทีเพมิขึนเนืองจากเวลาทีผา่นไปรบัรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 

 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้ จะบนัทึกเมือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่

ลูกคา้แลว้ ประมาณการคา่ใชจ่้ายประมาณขึนโดยอา้งอิงจากขอ้มูลการเรียกร้องคา่เสียหายทีเกิดขึนจริงทีผา่นมาและ

ปัจจยัตา่ง ๆ ทีอาจเกียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นทีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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(ณ) การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  

ทีบริษทั สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน บริษทัใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ มูลค่า

ยติุธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแตล่ะลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลคา่ ดงันี 

 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

-  ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นันหรือหนีสินนัน 

นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรพัยห์รือหนีสินนนั 

 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชนัของมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย ์

และสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลคา่หนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคาเสนอขาย 

  

 หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรบัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

 รายการ เช่น มูลคา่ยติุธรรมของผลตอบแทนทีใหห้รือไดรั้บ 

 

(ด) หุ้นทุนซือคนื 

 

เมือมีการซือคืนหุ้นทุน จาํนวนสิงตอบแทนทีจ่ายซือรวมถึงตน้ทุนทีเกียวขอ้งโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซือคืน

และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถ้ือหุ้น และจดัสรรจาํนวนเดียวกนันีจากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุ้นทุนซือ

คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ เมือมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซือคืน จาํนวนเงินทีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิมขึนในส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซือคืนดว้ยจาํนวนตน้ทุนของหุ้นทุนซือคืนทีจาํหน่ายซึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกั และโอนจาํนวนเดียวกนันีจากบญัชีสาํรองหุ้นทุนซือคืนไปกาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุน

ซือคืน ) “ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการ

จาํหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซือคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากทีหักจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืนหมดแลว้ 
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(ต) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีบริษทั คาดวา่จะ

มีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม รายไดท้ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุทธิจาก

ส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัทีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้  

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเมือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขึน 

 

(ถ) รายได้ค่าเช่า 

 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

คา่ใชจ่้ายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของคา่เช่าทงัสินตามสญัญา ค่าเช่าที

อาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขึน  

 

(ท) รายได้จากการลงทุน 

 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัทีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตาม

เกณฑค์งคา้ง 

 

(ธ) ดอกเบยี 

 
นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติตังแต่วันท ี1 เมษายน 2563 

 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบียรับและ

ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลคา่ตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต) หรือราคาทนุตดัจาํหน่ายของหนีสิน  
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นโยบายการบัญชีทีถอืปฏบิัติก่อนวนัท ี1 เมษายน 2563  

 

ดอกเบียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราทีระบุในสัญญา ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทนุในงวดทีคา่ใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน  

 

(น) ภาษเีงนิได้ 

 

คา่ใชจ่้ายภาษเีงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซึงรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทนุเวน้แต่ในส่วนทเีกียวกบัรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีทีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที

ประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี 

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีบริษัท 

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบระยะเวลาที

รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีทปีระกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ทงันี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัจะหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพอืเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(บ) กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวั

เฉลียถ่วงนาํหนกัทอีอกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีซือคืน 
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(ป) บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการทเีกียวขอ้งกนั หมายถึง บคุคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล

อย่างมีสาระสําคญัในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการทีอยูภ่ายใต้การ

ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัเดียวกันกบับริษทั หรือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทงัทางตรง

และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัน 

 

(ผ) รายงานทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั จะแสดงถึง

รายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการที

ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย์ หนีสิน รายได้จากการลงทุน กาํไรขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลียน รายไดอื้น คา่ใชจ่้ายในการขายและคา่ใชจ่้ายในการบริหารบางรายการ 

 

5 บุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9 บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกันทีมีรายการ 

ระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญักบับริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี 

 

 ประเทศทีจดัตงั/  

ชือกิจการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ญีปุ่ น ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ 

   วางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆ 

   ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทังนี  

   รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะทาํหน้าที 

   ในระดบับริหารหรือไม่) 

Mitsubishi Electric Corporation ญีปุ่ น เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 45.70 

บริษทั กลุธรเคอร์บี จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัทีมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กนัยงวฒันา จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

     และเป็นบริษทัทีมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

   โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     และเป็นบริษทัทีมีกรรมการร่วมกนั 
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 ประเทศทีจดัตงั/  

ชือกิจการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric Life-Network Co., Ltd. ญีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric Engineering Co., Ltd. ญีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd. ไตห้วนั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Eletric Sales Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Setsuyo Astec Corporation ญีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Melco Travel Co., Ltd. ญีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric (Hong Kong) Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชนั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

   (ประเทศไทย) จาํกดั   

บริษทั เคจีเอม็ เซอร์วสิ จาํกัด ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เมลโค โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric Trading Corp. ญีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เมลโก ้เทรดดิง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) จีน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

   Co., Ltd.   

Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited เวยีดนาม เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

PT. Mitsubishi Electric Indonesia อินโดนีเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เซ็ทซึโย แอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

Mitsubishi Electric (Russia) LLC รัสเซีย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

บริษทั มิตซูบิชิ อเีลคทริค แฟคทอรี ออโตเมชนั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 

   (ประเทศไทย) จาํกดั   

บริษทั มิตซูบิชิ อิเล็คทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ของบริษทั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแตล่ะประเภทมีดงัต่อไปนี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ในประเทศ บวกเพิมจากตน้ทุนผลิตสินคา้มาตรฐานโดยถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของสินคา้ 

   ทกุผลิตภณัฑ ์

ขายสินคา้ในตา่งประเทศ วธีิราคาขายตอ่ ทงันีขึนอยูก่บัภาวะตลาดและการแข่งขนัในแตล่ะประเทศ 

รายไดอื้น ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ซือสินคา้/ วตัถุดิบ ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ ราคาทีตกลงร่วมกนั 

คา่ลิขสิทธิในการขายสินคา้ อตัราตามสัญญา 

คา่พฒันาผลิตภณัฑ ์ ตามจาํนวนทีเกิดขึนจริง 

คา่ความช่วยเหลือทางเทคนิค อตัราตามสัญญา 

รายไดค้า่เช่า ราคาตลาด/ ราคาตามสัญญา 

คา่บริการดา้นบริหารสินคา้คงเหลือ ตามขนาดของพนืทีใชส้อย 

ดอกเบยีรบั/ จ่ายจากการเปิดบญัชี 

   ธนาคารร่วมกบับริษทัในกลุ่มมิตซูบิชิ 

ตามจาํนวนเงินทุนทีบริษทัมีอยูห่รือใชไ้ปในอตัราดอกเบียถวัเฉลียระหว่าง 

   อตัราดอกเบียเงินฝากหรืออตัราดอกเบียเงินกูยื้มของสถาบนัการเงิน 

ดอกเบยีรับ/ จ่ายจากเงินใหกู้ยื้มและเงิน 

   กูย้มืระยะสนั 

ตามอตัราดอกเบียของสถาบนัการเงิน 

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ ตามจาํนวนทีเกิดขึนจริง 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร ราคาทีตกลงร่วมกนั 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

   และตามหลกัเกณฑ์ทีบริษทักาํหนด 

เงินปันผลรับ ตามทีประกาศจ่าย 

 

รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกจิการ งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน   

ทีเกยีวข้องกนั ตามวธิส่ีวนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,354,336  3,193,146  3,354,336  3,193,146 

รายไดอื้น -  17  -  17 

คา่ลิขสิทธิในการขายสินคา้ 178,763  167,939  178,763  167,939 
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รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกจิการ งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน   

ทีเกยีวข้องกนั ตามวธิส่ีวนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

คา่พฒันาผลิตภณัฑ ์ 233,558  270,494  233,558  270,494 

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 55,333  56,758  55,333  56,758 

คา่ความช่วยเหลือทางเทคนิค -  19,122  -  19,122 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 5,836  8,725  5,836  8,725 

        

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 86  153  86  153 

รายไดค้า่เช่า 17,178  17,178  17,178  17,178 

รายไดเ้งินปันผล -  -  24  180 

รายไดอื้น 628  555  628  555 

คา่บริการบริหารสินคา้ 59,124  69,345  59,124  69,345 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 4,829  5,725  4,829  5,725 

        

ผู้บริหารสําคญั        

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสัน 86,714  87,754  86,714  87,754 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,445  1,622  1,445  1,622 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 11  14  11  14 

รวมคา่ตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 88,170  89,390  88,170  89,390 

        

กจิการอืนทีเกยีวข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,928,328  4,507,301  4,928,328  4,507,301 

ซือวตัถุดิบ 1,084,602  985,423  1,084,602  985,423 

ซืออปุกรณ ์ 31,559  4,881  31,559  4,881 

รายไดเ้งินปันผล 425,068  414,406  425,068  414,406 

รายไดด้อกเบีย 1,092  492  1,092  492 

รายไดอื้น 6,741  239  6,741  239 

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้ 13,712  9,962  13,712  9,962 

คา่ใชจ่้ายในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 63,167  82,858  63,167  82,858 
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  ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ลกูหนีการค้า 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 228,890  345,082 

บริษทัร่วม 1  5 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 866,843  773,459 

รวม 1,095,734  1,118,546 

 
 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ลกูหนีอนื 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ -  1,232 

บริษทัร่วม 1,510  1,485 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 150  1,446 

รวม 1,660  4,163 

    

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงนิปันผลค้างรับ 2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั -  171,416 
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  อตัราดอกเบีย 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที      ณ วนัที 

เงนิให้กู้ยมื 31 มีนาคม  1 เมษายน  เพมิขึน  ลดลง  31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

2564          

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 0.22 - 1.56  83,911  267,489  (256,805)  94,595 

          

2563          

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 0.60 - 1.56  23,222  353,450  (292,761)  83,911 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เจ้าหนกีารค้า 2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 126,454  104,500 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เจ้าหนอีนื 2564 2563 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่ 115,485 139,413 

บริษทัร่วม 6,440 6,905 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 19,170 25,998 

รวม 141,095 172,316 
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สัญญาสําคญัทีทาํกับกิจการทเีกยีวข้องกนั 

 

สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 

 

บริษทัไดท้าํสัญญากบั Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) ซึงเป็นบริษทัใหญ่ โดยบริษทัดงักล่าวตกลงทีจะ

ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี บริษัทตกลงทีจะต้องจ่าย

ค่าลิขสิทธิในการขายสินคา้ ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ซึงคาํนวณตามวิธีการทีได ้

ตกลงกนัใหแ้ก่ MELCO สัญญานีมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายอุอกไปอีกโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปี 

ถา้ฝ่ายหนึงฝ่ายใดไม่มีการแจง้ความจาํนงในการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึงอยา่งน้อย 6 เดือนก่อน

หมดสญัญา 

 

สัญญาเช่าอาคารโรงงาน 

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัจะให้เช่า

อาคารโรงงานเพือเป็นโกดงัเก็บสินคา้ สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 2 ปีโดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามที

ระบุในสัญญา สัญญานีจะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึงอยา่งน้อย  

60 วนัก่อนหมดสัญญา ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทัไดแ้จง้ต่อสัญญาดงักล่าวโดยมีระยะเวลา 2 ปีสินสุดวนัที  

31 กรกฎาคม 2564 

 

สัญญาบริหารสินค้า 

 

บริษทัทาํสัญญาบริหารสินคา้กบับริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม ภายใตเ้งือนไขของ

สัญญาบริษทัตกลงทีจะชาํระค่าบริการบริหารสินคา้ตามจาํนวนและเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาดงักล่าว สญัญาฉบบั

นีมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้กอตัโนมติัอีกคราวละ 1 ปี จนกวา่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะยกเลิกสัญญา 

 

สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกบับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกัด  

ซึงเป็นกิจการอืนทีเกียวขอ้งกัน โดยบริษทัดงักล่าวตกลงทีจะให้บริการบริหารบญัชีกระแสรายวนัสาํหรับเงินบาท

ของบริษทั ในการนี บริษทัผูกพนัทจีะตอ้งจ่ายหรือไดรั้บดอกเบียในอตัราและวิธีการทีตกลงกนัตามสัญญา โดยไม่มี

กาํหนดสินสุดสัญญา เวน้แตเ่ป็นไปตามเงือนไขใดเงือนไขหนึงในการสินสุดสัญญาตามทีกาํหนดในสญัญา 
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เงินให้กู้ ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน 

 

เมือวนัที 6 มกราคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูก้บับริษทั เมลโค ไทย แคปปิตอล จาํกัด ซึงเป็นกิจการอืนที

เกียวข้องกัน โดยบริษัทดังกล่าวได้ออกตวัสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัท เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบียร้อยละ 0.80 ตอ่ปี และมีกาํหนดชาํระคืนในวนัที 6 มกราคม 2565 

 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 100  100 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 180,421  199,461 

เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 575,000  765,000 

รวม 755,521  964,561 

 

7 ลูกหนีการค้า 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

กจิการทีเกยีวข้องกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1,095,734  1,094,222 

เกินกาํหนดชาํระ      

1 - 30 วนั  -  24,324 

รวม  1,095,734  1,118,546 

หัก คา่เผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ 

   (2563 : ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 

  

- 

  

- 

สุทธ ิ 5 1,095,734  1,118,546 
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  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

กจิการอืน     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  218  146 

หัก คา่เผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ  

   (2563 : ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 

  

- 

  

- 

สุทธ ิ  218  146 
     

รวม  1,095,952  1,118,692 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 

8 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 278,752  280,024 

สินคา้ระหวา่งผลิต 47,412  50,611 

วตัถุดิบและวสัดุโรงงาน 416,798  440,408 

สินคา้ระหวา่งทาง 46,156  47,142 

รวม 789,118  818,185 

หัก คา่เผือมูลค่าสินคา้ลดลง (20,516)  (33,460) 

สุทธ ิ 768,602  784,725 

    

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทนุขาย    

- ตน้ทุนขาย 6,633,366  6,444,253 

- กลบัรายการการปรับลดมูลคา่เป็นมูลคา่สุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ (12,944)  (8,839) 

สุทธ ิ 6,620,422  6,435,414 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี 
 

  งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  สัดส่วนความ    มูลค่าตาม  เงินปันผลรับ 

บริษทัทีลงทุน ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  สาํหรับปี 

  2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ ศูนยรั์บและ                

   เอก็ซเ์พรส จาํกดั กระจายสินคา้ 27.12 27.12 11,060 11,060 3,000  3,000  19,481  19,482  24  180 
 

  
 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วนความ         เงินปันผลรับ 

บริษทัทีลงทุน เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สาํหรับปี 

 2564  2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์                       

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

บริษทั สไมล ์ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั จดทะเบียนจดัตงัและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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บริษัทร่วม 

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง

การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัร่วม 

 

  บริษทั สไมล์ ซุปเปอร์ เอก็ซ์เพรส จาํกดั 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

รายได ้  154,214  173,842 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)  85  427 

ถือหุ้นร้อยละ  27.12  27.12 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมตามส่วนได้เสียของบริษทั  23  116 

     

สินทรัพยห์มุนเวียน  70,904  71,432 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  21,717  21,775 

หนีสินหมุนเวียน  (12,664)  (13,268) 

หนีสินไม่หมุนเวียน  (8,124)  (8,103) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)  71,833  71,836 

ถือหุ้นร้อยละ  27.12  27.12 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  19,481  19,482 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีดิน  อาคาร  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที 1 เมษายน 2562 9,578  91,436  101,014 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 9,578  91,436  101,014 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2564 9,578  91,436  101,014 

      

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      

ณ วนัที 1 เมษายน 2562 5,389  91,436  96,825 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 5,389  91,436  96,825 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 281  -  281 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 5,670  91,436  97,106 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 4,189  -  4,189 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 3,908  -  3,908 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

จาํนวนเงนิทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

รายไดค้า่เช่า 17,178  17,178 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

จาํนวนเงินขนัตาํทจีะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าดาํเนินงาน 

   ทบีอกเลิกไม่ได้ 

 

ภายใน 1 ปี 5,726  17,178 

1 - 5 ปี -  5,726 

รวม 5,726  22,904 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบด้วยทีดินและอาคารทีให้เช่าแก่บริษทัร่วม และทีดินทีไม่ไดใ้ช้ดาํเนินงาน 

การตอ่อายสุญัญาจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทงันีไม่มีค่าเช่าทีอาจเกิดขึน 

 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 161.28 ลา้นบาท (2563: 155.56 

ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราคิดลดทีปรับค่าความเสียง

สาํหรับทีดินและอาคารทีให้เช่าแก่บริษทัร่วม และวธีิราคาประเมินของกรมธนารักษส์าํหรับทีดินทีไม่ไดใ้ช้ในการ

ดาํเนินงาน มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลคา่ยติุธรรมอยูใ่นระดบัที 3 
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เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสาํคัญ 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสําคัญทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปนี 

 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมี

นัยสําคญั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่

สามารถสังเกตได้ทมีีนัยสําคญั

และการวดัมูลค่ายุติธรรม 

การคิดลดกระแสเงินสด  รูปแบบการ

ประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดสุทธิทีได้จากทรัพยสิ์น 

โดยคาํนึงถึงการเพิมขึนของอตัราค่าเช่าที

คาดไว้ และอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน กระแสเงินสดสุทธิทีคาดไวจ้ะถูก

คิดลดโดยใช้อัตราคิดลดทีปรับค่าความ

เสียงแล้ว การประมาณอัตราคิดลดได้

พิจารณาถึงสถานทีตงั ความสามารถใน

การสร้างกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่งรวมถึง

อตัราผลตอบแทนทีไม่มีความเสียง 

 อตัราการเพิมขึนของค่าเช่าใน

ต ล า ด ที ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้   

(ร้อยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี) 

 อัตราผลตอบแ ทนจากกา ร

ลงทุน (ร้อยละ 7) 

 อัตราคิดลดทีปรับค่ าความ

เสียงแลว้ (ร้อยละ 10) 

มูลค่ายุติธรรมทีประมาณการไว้

จะเพมิขึน (ลดลง) หาก 

 อตัราการเพิมขนึของคา่เช่าใน

ตลาดทีประมาณการไวสู้งขึน 

(ลดลง) 

 อัตราผลตอบแทนจากกา ร

ลงทุนสูงขึน (ลดลง) หรือ 

 อัตราคิดลดทีปรับค่าความ

เสียงแลว้ตาํลง (สูงขึน) 
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11   ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

       เครืองมือ      สินทรัพย ์   

 ทีดินและ  อาคารและ  เครืองจกัร  และเครืองใช ้  อุปกรณ์    ระหว่างก่อสร้าง   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และตดิตงั  รวม 

 (พนับาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัที 1 เมษายน 2562 186,909  747,294 1,771,302  3,442,064  144,791 1,645  50,831  6,344,836 

เพมิขึน -  1,519 12,863  40,409  11,565 -  401,595  467,951 

โอน 18,151  10,887 39,085  284,708  7,052 -  (359,883)  - 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (1,841)  (17,759)  (72,983)  (1,401) -  -  (93,984) 

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563  

   และ 1 เมษายน 2563 

 

205,060 

  

757,859 

 

1,805,491 

  

3,694,198 

  

162,007 

 

1,645 

  

92,543 

  

6,718,803 

เพมิขึน 960  3,803 13,388  41,371  7,586 -  243,617  310,725 

โอน 15,396  19,327 85,755  101,704  15,086 -  (237,268)  - 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (369)  (3,495)  (21,261)  (43,902)  (8,448) (8)  -  (77,483) 

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 221,047  777,494 1,883,373  3,793,371  176,231 1,637  98,892  6,952,045 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

       เครืองมือ      สินทรัพย ์   

 ทีดินและ  อาคารและ  เครืองจกัร  และเครืองใช ้  อุปกรณ์    ระหว่างก่อสร้าง   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ในโรงงาน  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และตดิตงั  รวม 

 (พนับาท) 

ค่าเสือมราคา              

ณ วนัที 1 เมษายน 2562 35,080  671,939 1,216,288  2,900,573  98,818 400  -  4,923,098 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 1,184  16,983 81,510  234,740  17,351 313  -  352,081 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  (1,758)  (16,966)  (72,407)  (1,274) -  -  (92,405) 

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563  

   และ 1 เมษายน 2563 

 

36,264 

  

687,164 

 

1,280,832 

  

3,062,906 

  

114,895 

 

713 

  

- 

  

5,182,774 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2,134  16,480 80,024  263,746  19,097 313  -  381,794 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (368)  (3,495)  (20,971)  (43,804)  (8,380) (8)  -  (77,026) 

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 38,030  700,149 1,339,885  3,282,848  125,612 1,018  -  5,487,542 

              

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 168,796  70,695 524,659  631,292  47,112 932  92,543  1,536,029 

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 183,017  77,345 543,488  510,523  50,619 619  98,892  1,464,503 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซึงไดคิ้ดค่าเสือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 

แตย่งัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 มีจาํนวน 4,320.12 ลา้นบาท (2563: 3,966.44 ล้านบาท) 

 

12 สัญญาเช่า 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 

งบการเงนิทีแสดง

เงนิลงทุนตามวธิี

ส่วนได้เสีย 

  

งบการเงนิ       

เฉพาะกจิการ  

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    

ทีดิน 9,985  9,985 

ยานพาหนะ 9,997  9,997 

รวม 19,982  19,982 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัเพมิขึนเป็นจาํนวน 1.59 ลา้นบาท 

 

บริษทัเช่าทีดิน และยานพาหนะ เป็นระยะเวลา 4 - 6 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสัุญญาเช่าเมือสินสุดอายสุัญญาสําหรับ

สัญญาเช่าทีดิน คา่เช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิบริษัทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหนึงปีก่อนสินสุด

ระยะเวลาเช่าทีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติับริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่า

ใหม่เพือใหมี้ความยืดหยุน่ในการดาํเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าเป็นสิทธิทีให้บริษทัเป็นผูมี้สิทธิ

เลือกโดยผู ้ให้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว บริษัทจะประเมินตังแต่ว ันทีสัญญาเช่าเริมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่าง

สมเหตสุมผลทีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่  และบริษทัจะทบทวนการประเมินวา่ยงัมีความแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณส์าํคญัหรือมีการเปลียนแปลง

สถานการณ์อยา่งมีสาระสาํคญัซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั    
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งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน

ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จาํนวนทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       

คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

- ทีดิน 2,496 - 2,496 - 

- ยานพาหนะ 5,355 - 5,355 - 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 334 - 334 - 

คา่ใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสัน 856 - 856 - 

คา่เช่าจ่าย - 8,378 - 8,378 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของบริษทั มีจาํนวน 7.76 ลา้นบาท  

 

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 คา่ลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

คา่สมาชิก

สนามกอลฟ์  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 เมษายน 2562 37,460  26,971  962  65,393 

เพมิขึน -  2,445  -  2,445 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 37,460  29,416  962  67,838 

เพมิขึน 308  2,611  -  2,919 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2564 37,768  32,027  962  70,757 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 คา่ลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

คา่สมาชิก

สนามกอลฟ์  

 

รวม 

        

 (พันบาท) 

ค่าตัดจาํหน่าย        

ณ วนัที 1 เมษายน 2562 7,850  15,748 621  24,219 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,038  3,995 192  8,225 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 11,888  19,743 813  32,444 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,095  3,881 149  8,125 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2564 15,983  23,624 962  40,569 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที 31 มนีาคม 2563 25,572  9,673  149  35,394 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2564 21,785  8,403  -  30,188 

 

14 ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 เมษายน 2562  103,563  

ประมาณการหนีสินเพมิขึน   87,286  

ประมาณการหนีสินใชไ้ป   (78,653)  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563  112,196  

ประมาณการหนีสินเพมิขึน  69,407  

ประมาณการหนีสินใชไ้ป  (82,349)  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  99,254  
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ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจากการรับประกนัคุณภาพสินคา้จะบนัทึกเมือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่

ลูกคา้แลว้ โดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการคา่ใช้จ่าย ซึงอา้งอิงจากขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายที

เกิดขึนจริงในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ ทีอาจเกียวข้องกับความน่าจะเป็นทีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว ผูบ้ริหาร

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายโดยประมาณการจากค่าประกนัความเสียหายทีเกิดขึนจริงต่อยอดขายสินคา้

รวมในช่วงอายเุฉลียของการรับประกนั 

 

15 ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้  288,474  301,369 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน  16,602  16,263 

รวม  305,076  317,632 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

ในการใหผ้ลประโยชนเ์มือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียง

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย และความเสียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 

 

 

 

 



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2564 

 

  57

มูลค่าปัจจบุนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (พนับาท) 

ณ วนัที 1 เมษายน  317,632  237,347 

 
    

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  20,977  19,256 

ตน้ทุนบริการในอดีต  932  57,117 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั  4,080  7,009 

  25,989  83,382 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั   

   

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   67  (8,694) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน   (19,396)  30,704 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์  5,855  (7,381) 

  (13,474)  14,629 

     

ผลประโยชน์จ่าย  (25,071)  (17,726) 

ณ วนัที 31 มีนาคม   305,076  317,632 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

   ประกนัภยั  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  1.68 - 2.11  1.09 - 1.35 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00 
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ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

 

ว ันที 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็น 9-13 ปี  

(2563: 10-14 ปี) 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปลียนแปลงในแตล่ะขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอืน ๆ คงที 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ 

   ผลประโยชน์ 

 

ขอ้สมมติเพมิขนึร้อยละ 1 

  

ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด (23,519)  (25,805)  27,290  30,048 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต   20,019  21,883  (17,604)  (19,205) 

 

16 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลคา่หุน้  2564  2563 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พนับาท) 

ทุนจดทะเบยีน       

ณ วนัที 1 เมษายน       

- หุ้นสามญั 10  19,800 198,000 22,000 220,000 

ลดหุน้ 10  - - (2,200) (22,000) 

ณ วนัที 31 มีนาคม        

- หุ้นสามัญ 10  19,800 198,000 19,800 198,000 

       

       



บริษัท กนัยงอเีลคทริก จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2564 

 

  59

 มูลคา่หุน้  2564  2563 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พนับาท) 

หุ้นทีออกและชําระแล้ว       

ณ วนัที 1 เมษายน       

- หุ้นสามญั 10  19,800 198,000 22,000 220,000 

ลดหุน้ 10  - - (2,200) (22,000) 

ณ วนัที 31 มีนาคม       

- หุ้นสามัญ 10  19,800 198,000 19,800 198,000 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลคา่หุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํคา่หุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลคา่หุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

17 สํารอง 

 

สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

สํารองการเปลยีนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของปี 2564 

สาํรองการเปลียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมประกอบดว้ย 

- ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอนื  

 

สํารองการเปลยีนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของปี 2563 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือขายประกอบดว้ยผลรวมการเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของ           

เงินลงทุนเผอืขายจนกระทงัมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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18 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์

เดียวกนั โดยบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัทงัในประเทศและต่างประเทศ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานพิจารณาส่วนงานธุรกิจบริหารงานโดยพิจารณาส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดงันี 

 

 ส่วนงาน 1 ขายสินคา้และใหบ้ริการในประเทศไทย 

 ส่วนงาน 2 ขายสินคา้ในประเทศญีปุ่น 

 ส่วนงาน 3 ขายสินคา้ในประเทศอืน ๆ 

 

หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญันีมีการบริหารจดัการแยกต่างหากเนืองจากมีกลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งน้อย

ทุกเดือน 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยูด่ังขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก

การดาํเนินงานของส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลที

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 
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บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจหลกั คือการผลิตและจาํหน่ายเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นในประเทศไทยและจาํหน่ายสินคา้ทงัในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ญีปุ่ นและ

ประเทศอืน ๆ ขอ้มูลทางการเงินเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัตอ่ไปนี 

 

 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญีปุ่น  อืน ๆ  รวม 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,225,582  2,977,098  3,491,509  3,331,034  1,568,719  1,395,275  8,285,810 7,703,407 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 527,112  451,142  774,218  560,955  41,700  (902)  1,343,030 1,011,195 

ค่าใชจ่้ายทีปันส่วนไม่ได ้             (743,830) (882,594) 

รายไดจ้ากการลงทุน             475,077 480,041 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ             5,288 21,876 

รายไดอื้น             55,808 39,872 

ตน้ทุนทางการเงิน             (334) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             23 116 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             1,135,062 670,506 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (136,782) (49,220) 

กาํไรสําหรับปี             998,280 621,286 

สินทรัพยส่์วนงาน               

ณ วนัที 31 มีนาคม              10,543,040 7,381,054 

หนีสินส่วนงาน               

ณ วนัที 31 มีนาคม               2,152,212 1,646,935 
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 ต่างประเทศ 

 ในประเทศ  ญีปุ่ น  อืน ๆ  รวม 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

การจาํแนกรายได้               

               

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้               

ณ เวลาใดเวลาหนึง 3,225,582  2,977,098  3,491,509  3,331,034  1,568,719  1,395,275  8,285,810 7,703,407 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  -  -  -  -  -  -  - 

รวมรายได้ 3,225,582  2,977,098  3,491,509  3,331,034  1,568,719  1,395,275  8,285,810 7,703,407 
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ลกูค้ารายใหญ่ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานที 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 6,571.09  ลา้นบาท (2563: 6,163.55 ล้าน

บาท) จากรายไดร้วมของบริษทั 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการผลิตเครืองใชไ้ฟฟ้า จึง

ไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบซึงตอ้งนาํเขา้มาจากตา่งประเทศ เพือ

ใชใ้นการผลิตเพือส่งออก จากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เงือนไขและขอ้กาํหนดทีระบุใน

บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

เนืองจากเป็นกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดตามทีระบุไวใ้น

บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

19 รายได้จากการลงทุน 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน   

  ตามวธิส่ีวนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

รายได้ค่าเช่า      

รายไดค้า่เช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน      

   อสังหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 5, 10 17,178 17,178 17,178 17,178 

     

เงนิปันผลรับ     

บริษทัร่วม 9 - - 24 180 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 5 425,068 414,406 425,068 414,406 

กิจการอืน  276 277 276 277 

  425,344 414,683 425,368 414,863 
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  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน   

  ตามวธิส่ีวนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ดอกเบยีรับ      

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 5 1,092 492 1,092 492 

กิจการอืน  31,463 47,688 31,463 47,688 

  32,555 48,180 32,555 48,180 

รวม  475,077 480,041 475,101 480,221 

 

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธิส่ีวนได้เสีย 

  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคา่แรง  972,103  900,690 

โครงการสบทบเงินทีกาํหนดไว ้  27,191  26,207 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 15 25,989  83,382 

อืน ๆ  86,192  89,843 

รวม  1,111,475  1,100,122 

 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 

 

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพซึงแสดงภายใตห้นีสินไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ เงินกองทุนสํารองเลียงชีพทีบริษทัจดัตงัขึน

จนถึงปี 2543 โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบให้พนกังานในอตัรา

ร้อยละ 5 ถึงรอ้ยละ 7 ของเงินเดือน ทงันีขึนอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
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ตงัแต่ปี 2544 บริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนักงาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมขนัตาํในอตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15

ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน ทงันี

ขึนอยู่กบัอายุงานของพนักงาน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของ

กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

 

21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัตา่ง ๆ ดงันี 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย     

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต  4,470  51,445 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป  5,049,564  4,897,537 

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  903,792  877,251 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  367,608  337,654 

     

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจําหน่าย     

คา่ลิขสิทธิในการขายสินคา้  178,763 167,939 

คา่ขนส่งสินคา้  143,594 94,613 

คา่ประกนัความเสียหายคุณภาพสินคา้  69,407 87,286 

คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย  17,055 40,240 

  
  

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

คา่พฒันาผลิตภณัฑ ์  233,558  270,494 

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน   183,211  199,277 

คา่เช่าคลงัสินคา้  59,124  69,345 
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22 ภาษเีงนิได้ 
 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

ภาษเีงินได้ทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน    

สาํหรับงวดปัจจุบนั  131,599 46,559 

ภาษีงวดก่อน ๆ ทบีนัทึกตาํไป  - 8,076 

  131,599 54,635 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    

การเปลียนแปลงของผลตา่งชวัคราว  5,183 973 

การเปลียนแปลงของผลตา่งชวัคราวจากการบนัทึกภาษี 

   งวดก่อน ๆ สูงไป 

  

- 

 

(6,388) 

  5,183 (5,415) 

    

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  136,782 49,220 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

   รายได ้  สุทธิ    รายได ้  สุทธิ 

 ก่อนภาษ ี  (คา่ใชจ่้าย)  จากภาษี  ก่อนภาษ ี  (คา่ใชจ่้าย)  จากภาษี 

ภาษเีงนิได้ เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้  เงินได ้  ภาษีเงินได ้  เงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 2,448,135 (489,627)  1,958,508  - -  - 

เงินลงทุนเผือขาย - -  -  (3,466) 693  (2,773) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ          

   ประมาณการตามหลกั          

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 13,475 (2,695)  10,780  (14,629) 2,926  (11,703) 

รวม 2,461,610 (492,322)  1,969,288  (18,095) 3,619  (14,476) 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษทีีแท้จริง 2564  2563 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   1,135,063    670,506 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  227,012  20.00  134,101 

รายไดท้ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (85,074)    (82,960) 

คา่ใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิมขึน   (5,838)    (3,887) 

คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   682    278 

ภาษีงวดก่อน ๆ ทีบนัทึกตาํไป   -    1,688 

รวม 12.05  136,782  7.34  49,220 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การกระทบยอดเพอืหาอตัราภาษทีีแท้จริง 2564  2563 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   1,135,063    670,570 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  227,012  20.00  134,114 

รายไดท้ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (85,074)    (82,973) 

คา่ใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พิมขึน   (5,838)    (3,887) 

คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   682    278 

ภาษีงวดก่อน ๆ ทีบนัทึกตาํไป   -    1,688 

รวม 12.05  136,782  7.34  49,220 

  

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย ์  หนีสิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  2563 2564  2563 

 (พันบาท) 

รวม 88,288  96,889 (500,750) (11,846) 

การหกักลบรายการของภาษี  (88,288)  (11,846) 88,288 11,846 

สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีสุทธ ิ - 85,043 (412,462) - 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที 

1 เมษายน 2563  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วนัที 

31 มนีาคม 2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  84  -  84 

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า) 6,692  (2,589)  -  4,103 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 

   ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน 

   (2563: เงินลงทุนเผือขาย) 

 

 

723 

  

 

- 

  

 

(723) 

  

 

- 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (ค่าเผือ 

การด้อยค่าทีดินทีไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน) 1,078  56  -  1,134 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา -  44  -  44 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 22,439  (2,588)  -  19,851 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 63,527  184  (2,695)  61,016 

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ 2,430  (374)  -  2,056 

รวม 96,889  (5,183)  (3,418)  88,288 

        

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์        

   (ความแตกต่างของค่าเสือมราคา) (11,846)  -  -  (11,846) 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า        

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน        

(2563: เงินลงทุนเผือขาย) -  -  (488,904)  (488,904) 

รวม (11,846)  -  (488,904)  (500,750) 

        

สุทธ ิ 85,043  (5,183)  (492,322)  (412,462) 
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 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที 

1 เมษายน 2562  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วนัที 

31 มนีาคม 2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้า) 8,459  (1,767)  -  6,692 

เงินลงทุนเผือขาย (การปรับมูลค่า) 30  -  693  723 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (ค่าเผือ 

การด้อยค่าทีดินทีไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน) 1,078  -  -  1,078 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 20,713  1,726  -  22,439 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 47,469  13,132  2,926  63,527 

เงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ 2,665  (235)  -  2,430 

ขาดทุนทางภาษี 13,829  (13,829)  -  - 

รวม 94,243  (973)  3,619  96,889 

        

หนสิีนภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์        

   (ความแตกต่างของค่าเสือมราคา) (18,234)  6,388  -  (11,846) 

รวม  (18,234)  6,388  -  (11,846) 

        

สุทธ ิ 76,009  5,415  3,619  85,043 
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23 กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน   

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พนัหุ้น) 

กาํไรทเีป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของ     

       บริษทั (ขนัพนืฐาน) 998,280 621,286 998,281 621,350 

จาํนวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว 19,800 19,800 19,800 19,800 

กาํไรต่อหุ้น (ขนัพนืฐาน) (บาท) 50.42  31.38  50.42  31.38 

 

24 เงนิปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 และ 2563 มีดงันี 

 

 วนัทีอนุมตัิ กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุ้น  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

2564      

เงินปันผลประจาํปี 23 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 15.70  310.86 

      

2563      

เงินปันผลประจาํปี 25 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 4.55  90.09 
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25 เครืองมือทางการเงิน 

 

  (ก)  มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม   

    

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรวมถึงลาํดบัชนัมูลคา่ยติุธรรม แตไ่ม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า

ยุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2564  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มูลคา่ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

สินทรัพยท์างการเงินอืน             

ตราสารทุน  2,607,144  2,607,144  3,555  -  2,603,589  2,607,144 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน  2,607,144  2,607,144         
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งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มูลคา่ตามบญัชี  มูลคา่ยตุิธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน 

   ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 1,647  1,647  -  -  1,647 

 

เครืองมือทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซึงใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั เช่น การคิดลดเงิน

ปันผล และการเปรียบเทียบราคาตลาด 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปลียนแปลงในขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตไดท้ีมีนยัสาํคญัเพียงหนึงอยา่งซึงอาจเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตุผล ณ วนัที

รายงาน โดยถือวา่ขอ้มูลอืน ๆ คงทีจะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมระดบั  ดงัต่อไปนี 

 

 

เทคนคิการประเมินมูลค่า  

ข้อมูลทไีม่สามารถสังเกตได้  

ทีมีนยัสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ 

ทีมีนยัสําคญัและ การวดัมูลค่ายตุิธรรม  

การคิดลดเงินปันผล อตัราคิดลด  มูลค่ายติุธรรมทีประมาณการไวจ้ะเพิมขนึ (ลดลง)  

 หากอตัราคิดลดตาํลง (สูงขึน)  

การเปรียบเทียบ 

   ราคาตลาด 

ตวัคูณร่วมของตลาดที 

   ปรับปรุงแลว้  

มูลคา่ยตุิธรรมทีประมาณการไวจ้ะเพมิขนึ (ลดลง) 

หากตวัคูณร่วมของตลาดทีปรับปรุงแลว้สูงขึน (ตาํลง)  
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การกระทบยอดของมูลค่ายุตธิรรมระดับ 3 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

  (พันบาท) 

ตราสารทุน    

ณ วนัตน้งวด  157,362 157,362 

การเปลียนแปลงสุทธิในมูลคา่ยติุธรรม   

(รวมรายการทียงัไม่เกิดขึน) 

   

- รับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน  2,446,227 - 

ณ วนัสินงวด  2,603,589 157,362 

    

(ข)  นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน  

 

กรอบการบริหารจัดการความเสียง  

 

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดใหมี้และการควบคุมกรอบการบริหารความ

เสียงของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผดิชอบในการพฒันาและติดตาม

นโยบายการบริหารความเสียงของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ  

 

นโยบายการบริหารความเสียงของบริษทัจดัทาํขึนเพอืระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีบริษทัเผชิญเพือกาํหนดระดบั

ความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้นโยบายและระบบการ

บริหารความเสียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ

การดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมี

ประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือให้พนักงานทงัหมด

เขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ทีของตน  

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงให้สอดคลอ้งกบัความเสียงทีบริษทั
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เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํ

หนา้ทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสียงอยา่งสมาํเสมอและในกรณีพิเศษและ

จะรายงานผลทไีดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 (ข.1) ความเสียงด้านเครดิต 

ความเสียงด้านเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัท หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็น

ลูกคา้ 

 

(ข.1.1) ลูกหนีการคา้ 

ความเสียงดา้นเครดิตของบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แตล่ะราย อยา่งไรก็

ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืน ๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึงรวมถึง

ความเสียงของการผดินดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่  

 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้

รายใหม่ แต่ละรายก่อนทีบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขทางการคา้ บริษทัจะทบทวนวงเงิน

ยอดขายทีกาํหนดไวส้าํหรับลูกคา้แต่ละรายอยา่งสมาํเสมอ ยอดขายทีเกินกว่าวงเงินดังกล่าวตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติั  

 

บริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนีการคา้อยา่งสมาํเสมอ บริษทัพจิารณาการดอ้ยคา่ทุกวนัสิน

รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณโดย

พิจารณาจากอายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับลูกหนีแต่ละรายและสะท้อนผล

แตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตทีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของ

บริษทัทีมีตอ่สภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องลูกหนี  

 

บริษทัจาํกดัความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุดที  

4 เดือน (2563: ระยะเวลาตังแต่ 1 วนั ถึง 120 วนั) 

 

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   

ความเสียงด้านเครดิตของบริษทัทีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกัดเนืองจาก

คูส่ัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึง บริษทัพจิารณาวา่มีความเสียงดา้นเครดิตตาํ 
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(ข.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทักาํกบัดูแลความเสียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีผูบ้ริหาร

พิจารณาวา่เพยีงพอในการจดัหาเงินเพือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน

กระแสเงินสด 

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน       

โดยจาํนวนเงินเป็นจาํนวนขนัตน้ซึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ

ตามสัญญา 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 

มูลคา่ 

ตามบญัชี 

 

ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  

มากกวา่  

5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนสิีนทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนัธ์           

เจา้หนีการคา้ 892,684  892,684  -  -  892,684 

เจา้หนีอืน 347,638  347,638  -  -  347,638 

หนีสินตามสัญญาเช่า 20,870  7,669  13,201  -  20,870 

 1,261,192  1,247,991  13,201  -  1,261,192 

 

(ข.3) ความเสียงด้านตลาด  

บริษทัมีความเสียงทีมูลคา่ยติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครืองมือทางการเงินจะมีความ ผนัผวน

อนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด ความเสียงดา้นตลาดมีดงันี 

 

(ข.3.1) ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

บริษัทมีความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งกับการซือและการขายทีเป็นสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ บริษทัใชส้ญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้เป็นหลกัเพือป้องกนัความเสียงใน

สินทรัพยท์างการเงินหรือหนีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศทีครบกาํหนดชาํระน้อย

กว่าหนึงปี สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีทาํสัญญา ณ วนัทีรายงานเกียวขอ้งกบัการ

ซือและขายในสกลุเงินตราตา่งประเทศทีคาดการณ์วา่จะเกิดขึนในภายหลงั 
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 งบการเงินทแีสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 

 

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที 31 มีนาคม 

เงินเหรียญ 

สหรัฐ 

อเมริกา 

 

เงินเยน 

ญปีุ่ น 

 

เงินดอลลาร์

ฮ่องกง 

 

สกุลเงิน 

อนื ๆ 

  

 

รวม 

 (พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,709  17,340  - -  126,049 

ลูกหนีการคา้ 398,663  24,093  - -  422,756 

เจา้หนีการคา้ (98,835)  (6,465)  (1,377)  - (106,677)   

เจา้หนีอืน (9,462)  (66,418)  -  (668) (76,548) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   ทีมีความเสียง 

 

399,075 

  

(31,450) 

  

(1,377) 

  

(668) 

 

365,580 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ (31,339)  - - - (31,339) 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 367,736  (31,450)  (1,377)  (668)  334,241 

 
 งบการเงินทแีสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 

 

ความเสียงจากเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที 31 มีนาคม 

เงินเหรียญ 

สหรัฐ 

อเมริกา 

 

เงินเยน 

ญปีุ่ น 

 

เงินดอลลาร์

ฮ่องกง 

 

สกุลเงิน 

อนื ๆ 

  

 

รวม 

 (พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102,670  -  -  -  102,670 

ลูกหนีการคา้ 375,280  22,776  -  1,729  399,785 

เจา้หนีการคา้ (71,878)  (7,321)  -  - (79,199) 

เจา้หนีอืน (12,677)  (90,330)  (2,415)  (624) (106,046) 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ 393,395  (74,875)  (2,415)  1,105  317,210 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ทีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของเงินบาททีมีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที 31 

มีนาคม 2564 ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตงัอยู่บนขอ้

สมมติทีว่าตวัแปรอืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบียเป็นอตัราคงที 

 

  งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้เสียและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน อตัราการเปลียนแปลง การแขง็คา่  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินบาทตอ่เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1 3,679  (3,679) 

เงินบาทตอ่เงินเยนญีปุ่ น 1 (314)  314 

เงินบาทตอ่เงินดอลลาร์ฮ่องกง 1 (14)  14 

 

(ข.3.2) ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย

ตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เนืองจากเงินให้กู้ยืม 

ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียคงทีทาํให้บริษทัมีความเสียงตาํจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย 

ความอ่อนไหวต่อการเพิมขึนหรือลดลงในรายได้ดอกเบียจากเงินให้กู ้ยืมซึงเป็นผลจากการ 

เปลียนแปลงในอตัราดอกเบียจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

 

26 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนกัลงทุน เจา้หนี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

อยา่งสมาํเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทงัยงักาํกบั

ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
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27 ภาระผูกพนักบักจิการทีไม่เกยีวข้องกัน 

 

 งบการเงนิทีแสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

อาคารและอปุกรณ์ 25,466  24,003 

  

 

 

ภาระผูกพนัอนื ๆ    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสัน  

   (2563 : สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้) 4,790 

 

25,584 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 15,765  15,765 

รวม 20,555  41,349 

 


